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سال پنجم، شماره 142،  شنبه، 8 جوزا 1400، 29 می 2021

روز جهانی بهداشت قاعدگی با هدف باال 
گاهی زنان درباره رعایت  بردن سطح آ

بهداشت در دوره قاعدگی در 28 می 
نام گذاری شده است. 

چون ماه می پنجمین ماه سال است و 
بسیاری از بانوان هم به طور متوسط پنج 

روز در هر ماه دچار خونریزی می شوند و 
چرخه قاعدگی بانوان معموًال 28 روز است، 

28 ماه می به عنوان نمادی برای توجه به 
بهداشت قاعدگی انتخاب شده  است.

چگونه تابوانگاری پریود زمینه بیماری های 
عفونی را بوجود می آورد؟

یژهنامه
و

وزارت معارف: آموزش بهداشت 
قاعدگی درج نصاب تعلیمی می شود

تجاربدخترانازشرموننگپنداریپریود
آیامردانهمپریودمیشوند؟

مردمقریهمیگفتند:گلنار»بدکاره«استولی....
پریوددرتاریخ،اساطیروادیان

بررسیخالءقانونیحمایتاززناندردورهقاعدگی
زنان،قربانیانخاموشتابوانگاریقاعدگی

اولینکارزارپایاندادنبهشرموننگپنداریقاعدگی
»مامه«مرواریدیدردلروستا

ناآشناییزنانقریهجاتیافغانستانبانواربهداشتی
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زنانی که در سن باروری قرار دارند، ممکن قابلیت باروری را 

از دست بدهند. گاهی اوقات ممکن است به رسطان تبدیل 

دیواره ی  بیفتد،  اتفاق  پریود  است  ممکن  نیز  گاهی  شود. 

آندومرت ریزش کند، اما بخاطر اینکه هایمن بسته است، خون 

خارج منی شود. اگر از ابتدا پریود اتفاق نیفتد، باید معاینات 

و  لحاظ ساختار جنسیتی  از  ممکن  بگیرد،  ژنتیکی صورت 

دستگاه تناسلی ممکن در حالتی نباشد که ما بدانیم دخرت 

است یا پرس. بعضی هایی هم که ممکن است هردوماه یکبار 

پریود شوند و یا زودتر از یک ماه، مشکل هرمونی دارند.

چه مواردی را باید هنگام قاعدگی در نظر داشت؟

استفاده از نوار بهداشتی
خانم هایی که کوتکس استفاده می کنند، باید حداقل هر 
آمدن  مسیر  چون  کنند  عوض  را  کوتکس  یکبار  ساعت  دو 

خون بسته می شود و آنجا محل رشد میکروب هاست، حتامً 

باید کوتکس عوض شود تا محیط واژن خشک باشد. نباید 

میکروب و قارچ در آنجا رشد کند.

پس از هر بار تشناب رفنت حتامً خود را خشک کند.
را بشوید، در میان  باید خود  بار تشناب رفنت  از هر  پس 
زنان باورهایی وجود دارد که به یکدیگر توصیه می کنند اگر 

در دوره قاعدگی خودت را بشویید، رحم تان »آبگز« می شود و 

بچه دار منی شوید. ولی حقیقت عکس آن است؛ اگر نشویید 

بچه دار منی شود.

حامم رفنت الزامی است، چون گرما باعث می شود خون به 
راحتی دفع شود و بوی بد بدن زن از بین برود.

مواد غذایی سامل و مایعات گرم استفاده شود.
برای کاهش درد قاعدگی در یک دوره ویتامین B6 استفاده 
مرصف  زیاد  کافئین  و  کاکائودار  چاکلیت های  اما  شود. 

شود.  استفاده  ایبوبروفن  مانند  درد،  ضد  قرص  نشود. 

عسل چای دارچین، زنجبیل و زعفران برای کاهش درد 

قاعدگی مفید است. خود را نیز گرم بگیرد.

این  که  می شود  باعث  چقدر  پریود  تابوپنداری 

مشخصه ی طبیعی بدن زنان تبدیل به یک مشکل 

شود؟

چقدر ناآگاهی از بدن در بین زنان شایع است؟

ارتباط  از جسم زن فقط در حد یک  افغانستان، آگاهی  در 

جنسی است، زن و مرد همینقدر می دانند. اما واقعیت این 

میان  تفاوتی  دیگر  فیزیولوژیک  موارد  برخی  بجز  که  است 

بدن زن و مرد وجود ندارد. عدم آگاهی زنان از بدنشان باعث 

ننگ  پریود  مثل  زنان  بدن  طبیعی  مشخصات  که  می شود 

به  پریود  مورد  در  که  می دانند  رشم  مادران  شود.  پنداشته 

تا 13 سالگی  در 12  که  زمانی  دهند.  آموزش  دخرتانشان 

پریود را تجربه می کنند، شوکه می شوند. دخرتانی نوجوانی 

بودند که پس از اولین تجربه قاعدگی به نزد ما آمده بودند، 

به خیال اینکه رسطان یا کدام مریضی مهلکی گرفته باشند. 

بعضی ها هم فکر می کنند، ممکن است در خواب کسی بر 

را  بایسکل سواری »هایمن«  یا بخاطر  او تجاوز جنسی کرده 

از دالیل اصلی  از بدن زنان  آگاهی  از دست داده اند. عدم 

نیز  قابلگی  دانشجویان  حتا  که  است  پریود  ننگ پنداری 

منی خواهند در این مورد راحت حرف بزنند و بحث کنند.

اگر واضح تر بگویید، اصالً پریود چیست؟

ما انتظار داریم زنی که به بلوغ می رسد، هر ماه یکبار دفع 

قاعدگی  دفع خون  تنها  پریود  باشد.  داشته  قاعدگی  خون 

در  ریزش می کند.  زنان  آندومرت  دیواره ی  پریود،  در  نیست. 

دارد.  قرار  مارپیچی  آندومرت رشیانچه های  دیواره های  وسط 

طی یک ماه این دیواره ساخته می شود، زمانی که در ختم 

هر ماه فرو می ریزد، رس رشیانچه ها هم باز می شود و از آن 

مفوس  دفع  اصل  در  قاعدگی  یعنی  می شود.  جاری  خون 

رسویکس و دفع دیواره ی آندومرت است. خون در کنار اینها 

خون  به  نباید  و  نیست  خون  فقط  قاعدگی  می افتد.  اتفاق 

را  هرمون هایی  از  بعضی  بانوان  اوقات  گاهی  خالصه شود، 

استفاده می کنند که ممکن بجای خون مایع سفید و سخت 

افتاده  اتفاق  پریود  بازهم  شود،  دفع  آنان  از  چسپنده ای  و 

است. منتها دیواره ی آندومرتشان تغییر رنگ داده است. از 

)پریود(  دوره  یک  را  دیواره  این  ریزش  تا  ساخت  آغاز  زمان 

می نامیم.

اگر پریود اتفاق نیفتد؛ چه؟

می شود،  ضخیم  نریزد،  فرو  و  شود  ساخته  دیواره  این  اگر 

تابو شدن پریود به خود زنان برمی گردد. ما زنان این مسأله 

درد  گوشم  می گوییم  پدرمان  به  راحت  ما  کردیم.  کالن  را 

می کند، قلبم، معده ام، گلویم، دستم یا کلیه ام درد می کند. 

مادرهایامن  چون  دارم؟  قاعدگی  درد  منی گوییم  چرا  اما 

آموزش داده که در این مورد با کسی حرف نزنیم، این توصیه 

است  رسیده  و  مادران شنیده شده  زبان  از  تاریخ  در طول 

تابو  این  و  می دهد  انتقال  خود  دخرتان  به  ما  نسل  ما،  به 

مورد  در  زدن  حرف  باشد  قرار  اگر  می یابد.  ادامه  همچنان 

نباید حرف  باشد، در مورد قلب هم  تابو  زنان  اندام داخلی 

زد؛ اما آنچه پریود را متامیز می سازد، دفع خون است. چون 

اندام  از  زدن  در کل حرف  می پندارند.  فقط خون  را  پریود 

حتا  که  می شود  پنداشته  سخیف  و  بد  چنان  زنان  تناسلی 

رسطان  می بینی  بعدها  می کنند،  پنهان  را  دردشان  زنان 

واژن گرفته یا درد شدید قاعدگی را خاموشانه تحمل کرده 

و سبب آندومرتیوز شده که منجر به نازایی می شود. اگر با 

اندام تناسلی مانند دیگر اعضای بدن رفتار شود، مشکالت 

زنان  حاال  که  مریضی  نوع  ده ها  و  می شود  کم  زنان  زیاد 

می کشند، از بین خواهد رفت. در صورتی که ما زنان با پریود 

به دخرتان مان  پریود  باشیم؛ در مورد  رفتار طبیعی داشته 

آموزش دهیم، چه بهرت که در حضور پدر و برادرش، تا آنها 

هم در این دوره هوای زنان را داشته باشند.

چرا پریود درد دارد؟

در دوره قاعدگی سطح هورمون پروستاگالندین باال می رود، 

در  اکسیجن رسانی  انقباض،  به  می کند  رشوع  عضالت 

عضالت رحم کم می شود، منقبض می شود، سپس هنگام باز 

شدن درد دارد. مثل دیگر اعضای بدن که چند ثانیه پس از 

رضبه خوردن رشوع به درد می کند. مرصف 

قاعدگی  دوره  افرسدگی   B6 ویتامین 

ایبوبروفن شدت  و  را کم می کند 

درد را کاهش می دهد.

درد  است شدت  ممکن  آیا 

پریود پس از ازدواج کاهش یابد؟

این یک تصور غلط است که می گویند پس از ازدواج دردم 

کاهش یافت. تغییر هورمونی به وجود نیامده تا درد کاهش 

یابد، بلکه ممکن است زن پس از ازدواج برای مدت چند ماه 

یا رسگرمی دیگری دارد.  آرامش فکری رسیده  به  یا یکسال 

ولی درد پریود برمی گردد. درد قاعدگی به باز و بسته بودن 

مسیر دفع خون ربطی ندارد، درد مربوط به هورمونی است 

مثابه  به  قاعدگی  بار  هر  می گویند  اینکه  می شود.  آزاد  که 

یکبار زاییدن است، پریود به حد زایامن درد شدیدی ندارد، 

اگر کسی چنین دردی را تجربه کرد، حتام به داکرت مراجعه 

کند.

نوار بهداشتی در دوره قاعدگی چقدر الزامیست؟

اصل حرف این است، در دوره قاعدگی خون دفع می شود، 

پاک نگهداشنت بدن و لباس با نوار بهداشتی یا پارچه فرقی 

ندارد. مهم این است که پاک باشد. برخی از خانم ها به نوار 

نوار  حتام  که  نیست  نیاز  پس  دارند،  حساسیت  بهداشتی 

آن  ساخت  برای  که  موادی  چون  کنند.  استفاده  بهداشتی 

استفاده شده مواد آلوده باشد و یا خامنی به آن حساسیت 

برای  دسرتس  قابل  گزینه  نیز  نخی  تکه های  باشد.  داشته 

همه زنان است که پس از هر بار استفاده یا دور انداخته شود 

و یا پاک شسته و اتو کشیده شود.

منظورم  نشود؟  پریود  زنی  دیگر  که  می افتد  اتفاق  چه 

دوره یائسگی است.

زمانی که زن در دوره یائسگی می رسد، یکدفعه هورمون های 

کامل  روند  یک  می شود.  قطع  پروژسرتون  و  اسرتوژن 

یائسگی  در  پریود.  آغاز  شبیه  زنان،  زندگی  در  فیزیولوژیک 

منی گیرد.  صورت  تخمک گذاری  و  می شود  قطع  هرمون ها 

دیواره  اما  باشد،  داشته  وجود  تخمک  است  ممکن  گاهی 

آندومرت دیگر ریزش منی کند. برای بعضی زنان ممکن است 

در مدت یک تا پنج سال اول یائسگی گور گرفتگی رخ دهد 

تناسلی،  عفونت  واژن،  سوزش  و  خارش  واژن،  خشکی  یا 

پوکی استخوان، چروکیدگی پوست، بدخوابی و پرخاشگری 

به بار آورد که نظر به رشایط هرکدام درمان خاصی دارد.

چگونه تابوانگاری پریود زمینه بیماری های عفونی را بوجود می آورد؟ 
دریچه

گفتگو کننده: حسین احمدی

اشاره:
روزجهانیبهداشتقاعدگیباهدفباالبردنسطح

آگاهیزناندربارهرعایتبهداشتدردورهقاعدگیدر
28مینامگذاریشدهاست.

چونماهمیپنجمینماهسالاستوبسیاریاز
بانوانهمبهطورمتوسطپنجروزدرهرماهدچار

خونریزیمیشوندوچرخهقاعدگیبانوانمعموًال
۲۸روزاست،۲۸ماهمیبهعنواننمادیبرایتوجه

بهبهداشتقاعدگیانتخابشدهاست.نیمرخ
دربارهبهداشتقاعدگیمصاحبهایبانسامحمدی،

دکترایقابلگیواستاددانشگاهانجامدادهاست.

گفتگوباداکترنسامحمدیدرموردبهداشتقاعدگی

پاکنگهداشتنبدنولباسبانوار
بهداشتییاپارچهفرقیندارد.مهماین

استکهپاکباشد.برخیازخانمهابهنوار
بهداشتیحساسیتدارند،پسنیازنیست

کهحتمانواربهداشتیاستفادهکنند.
چونموادیکهبرایساختآناستفاده
شدهموادآلودهباشدویاخانمیبهآن

حساسیتداشتهباشد.تکههاینخینیز
گزینهقابلدسترسبرایهمهزناناست

کهپسازهرباراستفادهیادورانداخته
شودویاپاکشستهواتوکشیدهشود.

اداره  بـا  هامهنگـی  در  معـارف  وزارت  بـار  اولیـن  بـرای 

یونیسـف، از روز جهانـی بهداشـت قاعدگـی در کابل تجلیل 

کردنـد. 

رنگینه حمیدی رسپرسـت وزارت معارف در این مراسـم گفته 

اسـت: »قاعدگـی عـادت ماهـوار و طبیعـی بـرای هـر دخـرت 

اسـت. وزارت معـارف بـه ویـژه معلمیـن در سـطح مکاتـب و 

در مضامیـن ساینسـی و اجتامعـی آمـوزش داده شـود. 

و  وزارت صحـت عامـه  معـارف، رسپرسـت  وزارت  رسپرسـت 

رئیـس اداره یونیسـف در افغانسـتان از یـک کتـاب معلوماتی 

در مـورد قاعدگـی یـا پریـود رومنایـی کرده انـد. 

ایـن کتـاب کـه بـه شـکل صوتـی نیـز تهیه شـده اسـت، قرار 

توزیـع  خانواده هایـی  بـرای  کشـور  روسـتاهای  در  اسـت 

شـود کـه دخرتانشـان بـه دالیلـی از رفـنت بـه مکتـب محروم 

هسـتند.

هیرف لودووک دی لیز، رئیس دفرت یونسـیف در افغانسـتان، 

هـدف از چـاپ کتـاب »مدیریـت نظافـت دوره قاعدگـی«« را 

آگاهی دهـی بـرای دخرتانـی دانسـت کـه از رفـنت بـه مکتب 

محـروم اند.

صنـف هـا مکلفیـت دارنـد کـه آگاهـی الزم را در مـورد عادت 

ماهـوار دخـرتان بـه دانـش آمـوزان فراهم سـازند.« 

هم چنـان، خانـم حمیـدی خرب داده اسـت کـه وزارت معارف 

در نظـر دارد بـرای آگاهی دهـی در مـورد قاعدگـی یـا عـادت 

تـا  بگنجانـد  تعلیمـی  نصـاب  در  را  موضـوع  ایـن  ماهـوار، 

مبحـث قاعدگـی بـرای دخـرتان صنف هـای چهـارم و پنجـم 

وزارت معارف آموزش بهداشت قاعدگی درج نصاب تعلیمی می شود
خبر

سالهاستکهتعدادیازکشورهایخاورمیانهوغربی،آموزشهایمربوطبهمراقبتهایدوره
قاعدگیرابهعنوانآموزشهایضروریبرایدختراندرسنبلوغارائهمیکنندتابهاینطریقاز
بیماریهایعفونیدستگاهتناسلینسلآیندهزنانودیگرعوارضناشیازناآگاهیوکماطالعی
دربارهپریودکاهشدهند.نیمرختعدادیازاینآموزشهاراکهبهزبانفارسیدرایراندرقالب

تصویربهدخترانآموزشدادهمیشود،دراینمطلبآوردهاست.
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خون انار

زاویه

شد که گلنار اصال حامله نبود، او دچار مشکل رحمی شده بود 

و متام ضایعات خون ماهوارش در هر دوره قاعدگی در شکمش 

جمع شده و پندیدگی مشابه حاملگی را بوجود آورده بود. متام 

مردم قریه که قبل از رسیدن نتیجه معاینات طب عدلی اجازه 

دفن جسد گلنار را منی دادند و برادرانش را بخاطر کشنت گلنار، 

مردان غیرمتند می دانستند، به گوشه ای خزیدند و خود را بی 

اوج  در  و  زیبا  نامش  مثل  او  بود،  گلنار  نامش  کاکایم  دخرت 

جوانی بود و هر وقت که می خندید، آدم را یاد شکفنت یک گل 

می انداخت. او مجرد بود و در خانه پدریش با مادر و برادرانش 

زندگی می کرد. چند ماهی بود که اتفاق عجیبی برایش افتاد، 

شکمش روزبروز بزرگرت می شد، همه نگران بودیم. 

خوب یادم است. یک روز به خانه کاکایم رفتم ولی قبل از رسیدن 

به داخل خانه، صدای مضطرب مادر گلنار را از دهلیز شنیدم، 

او  به پرسان خود گفت: خواهرتان بدکاره  است. او حامله شده  و 

 رویامن را در پیش مردم سیاه کرده است. باید یک کاری کنیم، 

وگرنه دیگر روی در بین مردم برایامن نخواهد ماند.

برادران گلنار با چهره های از عصبانیت رسخ شده از دهلیز بیرون 

آمدند. یک لحظه دمل فرو ریخت و با وحشت در حالیکه صدای 

رضبان رسیع قلبم را می شنیدم، در گوشه ای از حویلی خزیدم، 

دمل خرب بدی را گواهی می داد.   

دیدم که برادرهای گلنار یعنی پرسهای کاکایم با لگد در اتاقی 

باز کردند و بعد دروازه را پشت رسشان  که گلنار در آن بود، را 

را  حویلی  متام  گلنار  های  جیغ  صدای  بالفاصله  کردند.  قفل 

شکمش  رس  بر  می زد:  فریاد  کاکایم  پرسهای  از  یکی  گرفت، 

بزنید که حرامی در بطنش مبیرد و گلنار بیشرت جیغ میزد، من 

دویدم به سوی حوزه پلیسی که در قریه مان بود تا کمک بیاورم. 

منی توانستم به کس دیگری بگویم، چون بی فایده بود. همه مردم 

او را بدکاره می دانستند.

با یکی از نیروهای پلیس حوزه به خانه گلنار رسیدم، همه جا را 

از آن جیغ های درمانده گلنار خربی نبود.  سکوت گرفته بود و 

هنگامی که داخل اتاق شدیم. همه جا را خون گرفته بود، اتاق 

به هم ریخته بود . برادران گلنار با دیدن پلیس فرار کردند. یکی 

از آن ها در دستش بوتلی از اسید داشت که بر روی چهره گلگون 

گلنار ریخته بودند و آن نقاشی زیبای لبخند خداوند را تخریب 

کرده بودند. برادرانش به زور در حلق گلنار تیزاب ریخته بودند 

تا مبیرد. 

او را عاجل به شفاخانه بردیم، ولی فایده ای نداشت. 

او دیگر روح در تن نداشت، نفس منی کشید و جنازه اش را برای 

اثبات حاملگی به طب عدلی بردند. 

مردم قریه به پشتیبانی از برادران گلنار مانع زندانی شدن آن ها 

شدند. بعد از سه روز از جنایت، نتیجه طب عدلی آمد و معلوم 

طرف نشان دادند. برادران گلنار زندانی شدند و مادر گلنار تا 

قتل دخرت معصومش  در  از عذاب وجدان مشارکت  عمر  پایان 

رهایی نیافت. حاال سال ها گذشته است و  من هنوز هم کابوس 

آن روز شوم را می بینم و هنوز هم گلنارهای زیادی به هر بهانه ای 

می میرند.

مردمقریهمیگفتند: گلنار »بدکاره« است ولی.... 

نــدارد. ایــن بــدان معنــی اســت کــه ایــن نشــانه ها ممکــن اســت 

ــود  ــا وج ــرای آن ه ــی ب ــچ الگوی ــد و هی ــم رخ نده ــور منظ ــه ط ب

نخواهــد داشــت.

مــوارد  ایــن  شــامل  و  هســتند  پیچیــده   IMS نشــانه های 

می شــوند: خســتگی، رسدرگمــی  و آشــفتگی ذهنــی، افرسدگــی، 

عصبانیــت، عــزت نفــس پاییــن، کاهــش توانایــی و میــل جنســی، 

تنــش، حســاس شــدن. اگــر ایــن عالیــم را داریــد، احتــامالً چیــز 

دیگــری هــم رخ می دهــد. برخــی از ایــن نشــانه ها ممکــن اســت 

ــه  ــود تستوســرتون باشــند. ســطح تستوســرتون ب ــه خاطــر کمب ب

ــدازه پاییــن  طــور طبیعــی در نوســان اســت؛ امــا اگــر بیــش از ان

ــش  ــه: کاه ــد؛ از جمل ــاد کن ــکالتی را ایج ــد مش ــد، می توان باش

میــل جنســی، مشــکالتی در رفتــار و خلــق و خویــی، افرسدگــی، 

ــود  ــک خ ــه پزش ــد ب ــید؛ بای ــته باش ــه داش ــم ادام ــن عالی ــر ای اگ

ــد. ــه کنی مراجع

راه های درمان 

ایــن رشایــط قابــل تداویــی اســت. همینگونــه مــردان میان ســال 

ــرتون  ــی تستوس ــزان طبیع ــا می ــی  را ب ــت عالیم ــن اس ــز ممک نی

خودشــان داشــته باشــند. ایــن رشایــط بــه اصطــالح کولوکویالــی 

نیــز  بــه عنــوان یائســگی مردانــه  نامیــده می شــود و گاهــی 

شــناخته می شــود. هنگامی کــه نوبــت بــه آندروپــوز می رســد، 

ــل  ــش می ــتگی، کاه ــد: خس ــروز می  کن ــکل ب ــن ش ــه ای ــم ب عالی

ــه  ــوط ب ــد کــه دوره قاعدگــی فقــط مرب بســیاری تصــور مــی کنن

پروســه بیولوژیکــی زنــان اســت امــا مطالعــات طبــی نشــان داده 

ــه می کننــد و در دوره ای از  ــود را تجرب اســت کــه مــردان هــم پری

ــند.  ــگی می رس ــه دوره یائس ــی ب زندگ

چرخه های هورمونی مردانه 

تغییــرات  زنــان  ماننــد  مــردان  طبــی،  بررســی های  براســاس 

ــرتون  ــزان تستوس ــح می ــر روز صب ــرده و ه ــه ک ــی را تجرب هورمون

ــطوح  ــد. س ــن می آی ــب پایی ــد و در ش ــش می یاب ــرد افزای ــک م ی

تستوســرتون حتــی می توانــد از روزی بــه روز دیگــر متفــاوت 

ــد. باش

عــده ی ادعــا می کننــد کــه ایــن نوســانات هورمونــی ناشــی 

از عالیــم ســندرم قبــل یائســگی )PMS( هســتند؛ بــه شــمول 

افرسدگــی، خســتگی و نوســانات روحــی؛ امــا آیــا ایــن نوســانات 

ــود  ــه »پری ــتند ک ــم هس ــی منظ ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــی ماهان هورمون

ــوند؟ ــده ش ــه« نامی مردان

مــردان چرخه هــای هورمونــی را مثــل زنــان تجربــه می کننــد؛ بــه 

ــرتاتژی  ــوان »اس ــه عن ــا ب ــن چرخه ه ــه ای ــت ک ــل اس ــن دلی همی

ــه  ــان ب ــی زن ــرات هورمون ــده اند. تغیی ــف ش ــرد« وص ــود م ــا پری ی

خاطــر چرخــه بــاروری طبیعــی آن هــا اســت. مــردان تخمــک 

ــاروری  ــرای آماده ســازی ب ــه ب ــد ک ــد و رحــم ندارن ــد منی کنن تولی

بخواهنــد رحــم را ضخیــم کننــد و اگــر القــاح صــورت نگیــرد، 

ــد کــه از بدنشــان خــارج شــود  آن هــا یــک پوشــش رحمــی  ندارن

ــودی اشــاره  ــا پری ــه دوران قاعدگی ی ــزی اســت کــه ب ــن چی و ای

دارد »بــا ایــن تعریــف، مــردان ایــن نــوع پریــود را ندارنــد. میــزان 

تستوســرتون مــردان متفــاوت اســت و برخــی عامل هــا بــر میــزان 

تستوســرتون تاثیــر می گذارنــد. از آنجــا کــه ایــن هورمون هــا 

تغییــر و نوســان می کننــد، مــردان ممکــن اســت عالیمــی  را 

ــی  ــت برخ ــن اس ــه ممک ــانات ک ــن نوس ــم ای ــد. عالی ــه کنن تجرب

شــباهت هایی را بــا عالیــم  PMS  داشــته باشــند، ممکــن اســت 

نزدیــک بــه »پریودهــای مردانــه« باشــد کــه هــر مــردی آن را دارد.

ــی  ــانات هورمون ــش و نوس ــی از کاه ــی ناش ــور فرض ــه ط IMS  ب

اســت، بــه طــور خــاص تستوســرتون. بــا ایــن حــال، هیــچ مــدرک 

پزشــکی از  IMSوجــود نــدارد. عواملــی کــه می تواننــد بــر ســطوح 

هورمونــی تاثیــر بگذارنــد، عبارتنــد از: ســن، کاهــش تستوســرتون 

یــک مــرد از اوایــل 30 ســالگی رشوع می شــود، اســرتس، تغییرات 

ــی در  ــی، اختالالت ــا وزن، بیامری هــا، بی خواب ــی ی ــم غذای در رژی

ــی  ــالمت روان ــر س ــد ب ــان می توانن ــل همچن ــن عوام ــوردن، ای خ

مــرد تاثیــر بگذارنــد.

 PMS بعضــی از مشــابهت هایی بــا عالیــم را در طــول IMS عالیــم

در زنــان دارد. بــا ایــن حــال، IMS  هــر گونــه الگــوی فیزیولوژیکی 

ــد،  ــروی می کن ــل آن پی ــد مث ــه تولی ــک زن از چرخ ــه دوره ی را ک

پیــروی منی کنــد؛ چــون هیــچ پایــه هورمونــی از IMS وجــود 

ــن  ــطوح پایی ــل س ــه دلی ــال را ب ــردان میان س ــد و م ــی دارن جنس

ــالح  ــت، اصط ــد در نهای ــرار می دهن ــر ق ــت تاثی ــرتون تح تستوس

پریــود مردانــه وجــود دارد- اشــاره بــه خــون یافــت شــده در ادرار 

ــود ــتفاده می ش ــوع اس ــا مدف ی

خــون ریــزی از اندام هــای جنســی مردانــه اغلــب بــه خاطــر انــگل 

یــا عفونــت اســت. تغییراتــی در ســبک زندگــی ممکــن اســت بــه 

ــده ای  ــناخته ش ــکی ش ــخیص پزش ــد. IMS تش ــک کن ــام کم ش

ــت نشــانه ها  ــا می باشــد: مدیری ــش" اینه ــن "درمان ــدارد، بنابرای ن

بــا احساســات و نوســانات روحــی خــود ســازگار شــوید، راه هایــی 

بــرای تســکین اســرتس پیــدا کنیــد، ورزش کــردن، تنظیــم رژیــم 

ــرتس و  ــکین اس ــرای تس ــی ب ــردن راه های ــدا ک ــامل، پی ــی س غذای

اجتنــاب از مــرصف الــکل و ســیگار ممکــن اســت بــه توقــف ایــن 

عالیــم کمــک کننــد. 

امــا چــه چیــزی باعــث کاهش میــزان تستوســرتون بدن می شــود؟ 

عوامــل زیــادی وجــود دارنــد؛ از اســرتس تــا تغییــر رژیــم غذایــی، 

ــت  ــام را تح ــدن ش ــرتون ب ــزان تستوس ــد می ــزی می توان ــر چی ه

ــه می شــود.  ــه PMS مردان ــرار دهــد و در نتیجــه منجــر ب ــر ق تاثی

بــه طــور شــگفت انگیزی، برخــی از افــراد عالیــم PMS متامیــزی 

دارنــد و ایــن زمانــی اســت کــه افــراد احســاس مشــابهی را نســبت 

ــات  ــا احساس ــه ب ــد ک ــه می کنن ــود تجرب ــی خ ــان در زندگ ــه زن ب

ــا PMS رسوکار دارنــد. روان شــناختی و عاطفــی مرتبــط ب

آیا مردان هم پریود می شوند؟

آرزو نوری 

نیمرخ

رویدادهای زنان

در هر ۱۰۰ هزار زایامن 

در افغانستان، ۶۳۸ زن 

جان خود را از دست 

می دهند که علت مرگ 

پنج نفر از آنها فیستول 

زایامن است. فیستول زایامن یکی از 

جدی ترین آسیب های زایامن است و 

سازمان ملل ۲۳ می را روز جهانی »پایان 

دادن به فیستول زایامن« نام  گذاشته 

است. فیستول زایامن زمانی ایجاد 

می شود بین مجرای زایامن و مثانه و/یا 

مقعد سوراخی ایجاد می شود و به هم 

راه پیدا می کنند. در دسرتس نبودن 

مراقبت پزشکی مناسب، به موقع 

و باکیفیت در زایامن های طوالنی و 

سخت باعث این عارضه می شود. یکی 

از مشکالت شایع زنان افغانستان، این 

عارضه است که در موارد باعث طالق 

می شود. این عارضه، اگر به آن درست 

رسیدگی نشود، باعث ناتوانی های 

ماندگار می شود و متام جوانب زندگی 

زنان مبتال را تحت تاثیر قرار می دهد. 

فقر، ازدواج در سن کم، ناآگاهی و نبود 

خدمات بهداشتی-درمانی به موقع و 

مناسب، از علل فیستول زایامن هستند. 

سازمان ملل گفت: صدها هزار زن در 

آفریقا، آسیا، کشورهای عربی و آمریکای 

التین با ناتوانی ها و معلولیت های این 

عارضه زندگی می کنند. سازمان ملل 

سال ۲۰۳۰ را سال هدف برای پایان 

دادن به فیستول زایامن در جهان تعیین 

کرده است.

 صغرا رجب ۱9 و شمسیه 

علی ۲۱ ساله با فوتبال 

به جنگ تروما و ترس 

می روند. این دخرتان 

هزاره دو فوتبالیست تیم 

کویته هستند که ماه مارچ امسال در 

مسابقات قهرمانی فوتبال بانوان در شهر 

کراچی  پاکستان رشکت کرده بودند.

نهادهای بین املللی حقوق برشی 

از وضعیت کنونی افغانستان ابراز 

نگرانی می کنند و می گویند که 

پیرشفت های زنان افغان پس از خروج 

نیروهای خارجی با خطر مواجه 

می شود و می گویند که پیرشفت های 

زنان در دو دهه ی اخیر با خطر روبه رو 

است و به گفته این نهادها باید 

صدای زنان و دخرتان در روند صلح 

شنیده شود.

رئیس جمهور در هفته گذشته با 

دخرتان مینیاتور و تیم دخرتان 

کوهنورد افغانستان دیدار کرد 

و افزود که کمیته ملی املپیک 

و ریاست تربیت بدنی مشرتکاً 

طرحشان را به خاطر تخصیص 

بودجه و حامیت از دخرتان 

کوهنورد افغانستان ارایه کنند 

و حکومت افغانستان  از طریق 

سفارتخانه های خویش با درنظر 

داشت ویروس کرونا  زمینه فعالیت 

برای دخرتان کوهنورد را در آن 

کشورها فراهم سازد و همچنان وی 

در رابطه ی سفرهای تیم مینیاتوری 

دخرتان به خارج از کشور به خاطر 

کسب مهارت ها بیشرت  گفت که در 

این مورد اقدام خواهد شد.

زنان قالین بافی در 

غورگفته اند: صنعت 

قالین بافی در غور رو 

به روکود است. مریم 

4۳ ساله که  ۱5 سال 

است، در روستای پای کمر در غرب 

مرکز والیت غور قالین بافی می کند، 

می گوید: به دلیل نبود بازار و مواد کم  

کیفیت، قالین بافی در غور رونق سابق 

را ندارد.

دخرت ۲۰ ساله عضو صلیب رسخ 

پس از در آغوش گرفنت یک مهاجر 

سنگالی و دلداری دادن به او قربانی 

آزار و اذیت آنالین شد. لونا آر، یکی 

از نیروهای دواطلب صلیب رسخ 

پس از انتشار عکسی هدف  موجی 

از حمالت نژادپرستانه قرار گرفت. 

در این عکس لونا فقط اقدام به آرام 

کردن مردی مهاجر کرده است.

آسیه سادات

 روز جهانی پایان دادن به فیستول
 زایمان، نگرانی های مدافعان

حقوق بشر از وضع زنان
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بیش  و  کم  ساالنم  و  همسن  زبان  از  پریود  مورد  در  اینکه  با 

شنیده بودم ولی نه با متام جزییات و اینکه دقیقا چه حالتی 

به یک دخرت دست می دهد. من در چهارده سالگی اولین 

طبق  و  بود  فطر  عید  نزدیک  کردم،  تجربه  را  قاعدگی 

معمول همه خانواده ها شستشو و خانه تکانی داشتند. 

چندین روز پی هم همراه مادرم مرصوف کارهای خانه  

بودم، دردی را در آن روزها در تنم مخصوصا در ناحیه 

کمر و دمل احساس می کردم، هر بار با مادرم در جریان 

می گذاشتم و مادرم در جواب می گفت: چون روزه داری، با 

انجام خانه تکانی و سایر کارهای خانه احساس ضعف می کنی. 

دقیقا شب عید بود که مادرم با خواهرانم برای خرید عید بازار رفتند. 

برخالف همیشه، من آن روز حال و هوای بازار رفنت نداشتم. در خانه تنها 

ماندم و درد دمل بیشرت شده بود. هوا گرم بود اما چون کمرم درد می کرد، 

خودم را با پتو پیچاندم و دراز کشیدم تا بخوابم، اما ناگهان احساس کردم 

که از بدنم چیزی  با درد خارج شد. چون چنین چیزی قبال برایم اتفاق 

نیفتاده بود، با عجله به دستشویی رفتم و به محضی که نشستم، متوجه 

شدم که شورتم خونی شده است و الی پاهایم هم خونی شده است. 

ترس و وحشت متام وجودم را فرا گرفت و حیران مانده بودم که مرا چه 

یازده سال سن  دیدم،  روی شلوار  بر  را  بار خون  نخستین   برای  زمانیکه 

داشتم. هیچگونه معلومات در مورد دوران حیض نداشتم و منی دانستم 

چرا اینگونه شدم؛ چون پیش از آن، هیچ کسی برایم در مورد این دوران 

نگفته بود. روزیکه عادت ماهوار شده بودم، پدرم از مزار برای ما حلوای 

کنجد آورده بود. من فکر می کردم به خاطر خوردن حلوای کنجد اینگونه 

شدم. بسیار خجالت می کشیدم که چگونه به فامیل بگویم. تقریباً سه ماه 

را بدون استفاده از وسایل بهداشتی گذراندم. 

همیشه عصبانی و قهر بودم؛ چون خیلی تحت فشار بودم. به خاطر اینکه 

معلومات نداشتم، مناز می خواندم. در خلوتم گریه می کردم، برای اینکه 

فکر می کردم کدام گناه کردم. خجالتی و گوشه گیر شده بودم. سه ماه 

اولین باری که پریود شدم یک صبح رسد زمستان بود. قبال 

در مورد آن آگاهی نداشتم و منی دانستم چه است و چگونه 

باید با آن برخورد کرد. نه مادرم و نه هیچ کسی راجع با آن با 

من حرف نزده بود. از آنجایی که دخرت رسبزیر و درس خوانی 

بودم، همیشه حواسم به درس و مشقم بود. در گفتگوی زنان 

از خود رشکت منی کردم و گاهی هم که  و دخرتان بزرگرت 

می زدند،  حرف  آن  به  راجع  جمع  در  راز آلود  گونه  به  زنان 

چیزی منی فهمیدم.

آن روز رسد زمستان برای دیگران یک روز عادی اما برای من 

روز وحشتناکی بود. اولین بار درد را در زیر شکمم احساس 

کردم، از درد به خود می پیچیدم و در دمل فریاد می کشیدم، 

آن را  شدم،  آشنا  کلمه  این  با  زمانی که  کودکی  در 

به نام مریضی می شناختم. مثال بحث می شد که 

مادر  منی خواند،  مناز  کربی  خواهر  فالن  چرا 

این  در  مریض  کلمه  است.  مریض  می فرمود 

پذیرفته  قراردادی  به  بود،  شده  تبدیل  میان 

شدن  پریود  از  قبل  تا  گفت  باید  البته  و  شده 

پشت  را  دوره  این  من  از  بزرگ تر  خواهر   4 من، 

که  بود  شده  باعث  مسئله  این  بودند.  رسگذاشته 

لباسم  در  را  لکه ی خون  اولین  بار،  اولین  برای  وقتی 

دیدم، احساس ترس و وحشت نکنم؛ و باید اعرتاف کرد که 

بین خواهرانم من تنها کسی بودم که جریان پریودیم را به 

غیر از مادرم، با دیگر اعضای خانواده نیز در میان گذاشته 

بودم. آن زمان ها پدر وقتی می گفت کربی مناز خواندی؟ و 

اگر من در دوره پریود بودم، می گفتم، مریضم. 

درضمن بیان کردن پریودی از طرف من از روی آگاهی نبوده 

و هیچ انگیزه ای هم برای بیانش نداشتم، آن موقع  این گونه 

که حاال فکر می کنم، فکر منی کردم. ولی با این حال گویا 

از پریودی  من تنها دخرتی بودم بین خواهرانم که آشکارا 

مادرم  کردم.  قایم  گریه کنان  پتو  زیر  در  را  خودم  است.  شده 

بگویم،  چیزی  مادرم  به  که  ترسیدم  من  اما  آمد،  خرید  از 

مطمنئ نبودم که خون پریود را دیدم. آن شب بیشرت از 

چهار یا پنج بار دستشویی رفتم  تا چک کنم که جور 

شدم یا نه اما هر بار خونریزی بیشرتی داشتم و شب را 

بدون نوار بهداشتی سپری کردم. فردا صبح از شدت 

شدم  مجبور  اما  شوم،  بلند  جایم  از  منی توانستم  درد 

برای مناز صبح بیدار شوم. از شدت حساسیت و خارش 

بین پاهایم منی توانستم به درستی قدم بردارم. می ترسیدم 

به کسی بگویم، بعد از خوردن صبحانه عید، خواهرم صدایم 

کرد که بیا لباس عیدت را بپوش. خواهرم در کنار لباس ها برایم یک 

نوار بهداشتی داد که بین شورتت بگذار که شلوارت را مردار نکنی!! تو 

مریض شدی و تا پاک نشدی مناز نخوان. آن اولین و آخرین کالم خواهرم 

در مورد پریود بود. بعدها  شایدم چندین ماه بعد مادرم متوجه شده بود 

که من هم پریود می شوم، اما مادرم با من از پریود و حاالتی که یک دخرت 

در جریان پریود دارد، سخن نگفت.

من آن حساسیت و آلرژی الی پاهایم را که بخاطر استفاده نکردن پد در 

اولین پریودم تجربه کردم، تا زنده هستم، فراموش منی کنم. 

بعد، در یکی از روزهای رسد زمستانی که پریود بودم، بر روی برف افتادم 

و فشار شدیدی روی کمرم وارد شد. درد غیرقابل تحملی داشتم و تصمیم 

نگوید؛  به هیچ کسی  بگویم، قسمش دادم که  بزرگم   به خواهر  گرفتم، 

چون می ترسیدم. به شدت افرسده بودم. 

اعتامد به نفسم ضعیف شده بود؛ خونریزی عادت ماهیانه تا یک ماه ادامه 

شدت  از  بودند،  شده  آگاه  وضعیتم  این  از  فامیلم  که  بطوری  کرد،  پیدا 

ناراحتی همیشه گریه می کردم. منی توانستم از جایم بلند شوم. هر چند 

سال ها از آن تجربه دردناک گذشته است اما هنوز هم تأثیرات آن زمان 

را بر شخصیتم احساس می کنم؛ چون هنوز هم بعضی وقت ها منی توانم 

با اعتامد به نفس باال روی اهدافم کار کنم و با جرأت باشم. فکر می کنم 

چیزی کم دارم که اجازه منی دهد با اعتامد به نفس باال زندگی کنم و این 

به خاطر روزهای بدی بود که تجربه کردم؛ چون هیچ معلوماتی نداشتم.

نباید کسی صدایم را ب شنود. نه فقط این درد مضحک بود، 

بدبختی از جایی رشوع شد که حس کردم آن درد، مایع گرم 

و لزجی نیز به همراه دارد. با دیدن آن مایع رسخ رنگ خیلی 

ترسیدم و دست و پایم را گم  کردم. انگار یک حادثه شوم و 

دهشتناکی رخ داده باشد. منی دانستم مرا چه می شود؟ با 

می کردم،  گریه  پنهانی  بگویم؟  چطوری  بگویم؟  کسی  چه 

می کردم  زاری  و  ناله  خدا  پیش  می کردم،  نفرین  را  خودم 

که هرچه زودتر از این مصیبت نجاتم دهد.  نه تنها جریان 

خون بند منی آمد بلکه هر لحظه بیشرت و بیشرت هم می شد.

چند بار خواستم با خواهر بزرگم بگویم اما منی دانستم باید 

چه بگویم و با چه کلامتی این وضع را توصیف کنم. وحشت 

را  روانی  و  روحی  شدید  اضطراب  شب  تا  صبح  از  داشتم، 

یواشکی  و  تجربه کردم. متام شب در بسرت خوابم منی برد 

و مریض بودنش حرف می زد. گاهی حتی 

می شدم،  واقع  مادرم  رسزنش  مورد 

وقتی می گفت هیچ کدام از دخرتانم 

)بی چشم  چشم«  آِو  »بی  تو  مثل 

حتی  خواهرانت  نبودند،  رو(  و 

موقعِ پریود هم از رشم پدرت وضو 

یا  می خواندند  مناز  و  می گرفتند 

نشانه یی  تا حاال هیچ  می گفت من 

در فالن خواهرت از پریودی ندیده ام؛ 

این گونه  من  خوب  ولی  بگیر.  یاد  کمی 

نبودم، منی توانستم به پریود به چشم رشم نگاه 

این که می دانستم زنان همه  باید گفت من جز  البته  کنم. 

قرار است مریض شوند، هیچ اطالع دیگری درباره پریودی، 

درد دوران پریودی، کسالت و مهم تر از همه رعایت بهداشت 

زیادی  این دریچه آسیب های  از  و متاسفانه  نداشتم  پریود 

هم به من وارد شد. 

مراقبت هایم  و  بهداشت  حفظ  برای  کافی  آگاهِی  که  چرا 

درون  برهنه  پای  رسد،  آب  از  مدام  استفاده ی  نداشتم. 

مرصف  شسنت،  لباس  هنگام  به خصوص  رفنت  راه  آب 

گریه می کردم، صبح وقت با ترس و لرز به مادرم گفتم، او 

مادرم بدون اینکه واکنش تعجب گونه یا ترسی از خود نشان 

دهد. تنها کهنه تکه ای به من داد که بگذارم و حرفی نزد و 

توضیحی نداد، فقط گفت که این موضوع را نباید به هیچ 

احدی بگویم. از آن روز به بعد فهمیدم که حرف زدن راجع 

خصوصا  بداند  کسی  نباید  است.  بی حیایی  و  تابو  آن  به 

مردان  خانواده چون مسئله آبروی یک زن در میان است.

آن سال های نخستین بلوغ، بدترین سال های زندگیم  بود. 

دلیل آن عدم آگاهیم از این موضوع بود، نه جرات می کردم 

درباره اش بپرسم و نه کسی برایم چیزی می گفت. این درد 

و  قشالق  در  زندگی  می داد.  آزارم  روز  چند  ماهی  لعنتی 

انجام کارهای شاقه مصیبتی دیگری بود . باوجود تحمل درد 

را هم  و زمین  باید متام کارهای خانه  شدید، مثل همیشه 

پریودی مرض  دوران  برای  که  هرآن چه  و خالصه  ترشی باب 

بود. من تا کالس یازدهم و به خصوص کالس دوازدهم، هیچ 

منی دانستم.  جنسیتی  مسایل  و  پریود  درباره  خاصی  چیز 

و  پریود  از  )ناآگاهی  این مسئله  به  فکر کردن  حتی گاهی 

روش های مراقبتِی آن( اذیتم می کند، بارها شده حتی بغض 

اندک  معلوماتی  توانستم  که  خوشحامل  اینک  اما  کرده ام. 

در این باره به دست بیاورم و در حد توان سعی می کنم برای 

تا آن ها الاقل اشتباهات  بیان کنم  را  این چیزها  اطرافیانم 

مرا انجام ندهند.

ما در جامعه ی زندگی می کنیم که حتی خرید نوار بهداشتی 

نوار  خرید  موی بر،  خرید  نیست.  ساده ی  کار  ما  برای  هم 

بهداشتی، خرید سوتین و این چیزها آزار دهنده است، چون 

با نگاه های جنسی مقابل می شوید.

بنویسید  گوگل  در صفحه  است  کافی   فقط  پریود  مورد  در 

پریود تا برای شام صفحات گوناگون و فراوانی باز کند برای 

در  زنان  که  کرد  خواهید  مطالعه  وقت  آن  معلومات دهی. 

دوران قاعدگی با چه مشکالتی رو برو اند. نه تنها باید زنان 

بلکه مردان نیز باید تحقیق کنند تا بفهمند که طی دوران 

قاعدگی با مادر، همرس، خواهر، دوست و پارنرتشان چگونه 

انجام می دادم. تا مبادا کسی شک کند و سوال 

پیچم کند. سوالی که برایش پاسخی نداشتم.

من  کابوس  بزرگرتین  نبود؛  این  فقط  مشکل 

در  بود؛ چون  بهداشتی  نوار  به  عدم دسرتسی 

قشالق ما چند فروشگاه کوچک بود که فروشنده 

از  منی توانستم  بودند،  آشنا  و  مرد  آن ها  همه 

آن ها نوار بهداشتی بخرم، فقط زنان کالن سال 

می توانستند نوار بهداشتی بخرند. بجایش باید 

از تکه های کهنه استفاده می کردیم. تکه ها باید 

از یکبار استفاده شسته می شد، شسنت و  بعد 

خشک کردن آن هم باید پنهانی و بدور از دید 

اینکار  باید  شب  معموال  می گرفت.  انجام  همه 

را می کردم، تنهایی در تاریکی شب از تاریکی 

دیده  از  ترسم  بیشرتین  اما  می ترسیدم  خیلی 

وقتی  هست  بود. یادم  شدن  بی آبرو  و  شدن 

با  بخرد،  نواربهداشتی  برایم  خواستم  مادرم  از 

کلامت تند  و  زننده به من گفت: »ما هم دخرت 

بودیم، جوان بودیم، عروس شدیم و مادر شدیم تا حال از 

این چیزها استفاده نکردیم و منردیم«. 

شدیدی  درد  صنف  در  منی کنم،  فراموش  هرگز  را  روز  آن 

داشتم با ارصار استاد، پیش روی صنف برای ترشیح درس 

شدم.  مواجه  همصنفی هایم  متحیر  نگاه های  با  و  رفتم 

من  از  دریافتم؛ حتمن خطایی  پچ هایشان  پچ  و  نگاه ها  از 

رسزده است. بعد از اینکه متوجه لکه های خون روی لباسم 

شدم. دنیا بر رسم خراب شد، آرزو کردم، زمین دهن باز کند 

بدی داشتم  حس ترس، رشم،  ببلعد. حس خیلی  را  و من 

متام  و  برگشتم  خانه  به  کردم.  بودن  منفور  و  مطرود  حس 

شب را گریه می کردم. بعد از آن واقعه همیشه فوبیای کثیف 

شدن داشتم، همیشه همه جا حواسم به لباس هایم بود، این 

برایم تبدیل به کابوسی شده بود که بسیاری از روزها شادی 

و نشاطم را می گرفت.

دچار  استثنا  بدون  زنان  متام  دوره  این  در  کنند.  برخورد 

دارند،  خاطر  آرامش  به  نیاز  می شوند،  اضطراب  و  اسرتس 

دردی که دامن گیر زنان می شود.

بهشته رحامنی
این نخستین باری است که من در این مورد مینویسم و برای این 

نخستین بار میخواهم دو خاطره ام را در رابطه به قاعدگی با شام 

رشیک بسازم. هنوز هم مثل دیروز به یاد دارم، زمانی که صنف 

دهم مکتب بودم و تا آن زمان تنها کلمه ای که بخاطر کاربرد و 

اسم بردن بجای قاعدگی بلد بودم کلمه )مریضی( بود. یکی 

از روزها خواستم در کنار یکی از همصنفانم که در چوکی آخر 

صنف نشسته بود، بنشینم و در مورد موضوعی صحبت کنم، 

اما با کامل تعجب آن دخرت خانم با دستش مرا کنار زد و مانع 

نشستنم در کنارش شد. بالفاصله قبل ازاینکه من چیزی بگویم، 

گفت دورتر بنشین من )نجس( هستم و هنوز )پاک( نشده ام. چشامنم 

از حدقه بیرون شد و حیران ماندم. برای اینکه علت استفاده از این کلامت را منی دانستم، تا دو روز دیگر 

با خود فکر میکردم این دخرت چی کاری کرده که نجس شده؟ آیا اشتباهی از او رس زده؟ آیا کسی باالیش 

تجاوز کرده؟ آیا در وقت آمدن به مکتب چیزی به لباسش پریده؟ و هزار آیاهای دیگری که ذهنم را درگیر 

خودش کرده بود، تا اینکه صد دل را یک دل کرده و موضوع را با مادرم در میان گذاشتم و او با لبخندی 

توضیح داد که هدف آن دخرت خانم چه بود. این شاید یکی از صدها خاطره ای از موضوع قاعدگی باشد 

که من به یاد دارم. اینکه چنین مسایل حتا میان خود زنان هم با رمز و شفرها بیان و یاد می شود، تنها 

یک بْعد مساله است، بْعد دیگر و بزرگرت آن برمی گردد به محیط و ماحول های مردانه، مثل دواخانه ها، 

دکان های فروش وسایل بهداشتی وغیره... زمانی که هنوز در کابل زندگی می کردم، به یکی از دکان های 

نزدیک خانه برای خرید نوار بهداشتی رفتم، روال همیشگی اینگونه بود که دکاندار نوار بهداشتی ها را در 

خریطه های پالستیکی سیاه می گذاشت که اتفاقا آنروز خریطه ها متام شده بود. نزد من خریطه پالستیکی 

سفید رنگ بود، آنرا به منظور گذاشنت نوار بهداشتی ها پیش کشیدم اما یکباره دکاندار رسش را نزدیک 

آورد و با صدای بسیار پایین و آهسته گفت )ایسوکو دستکولته که داخل او بانم که کسی نبینه، از این 

خریطه معلوم میشه(. تعجب کرده بودم با شنیدن این حرف و مانده بودم که بخندم یا بگریم؟ حرفی بزنم 

یا سکوت کنم؟ اما در آن لحظه تنها حرفی که الزم دیدم به آن مرد بگویم این بود که چرا برادر مگر دزدی 

می کنم؟ و یا خرید نوار بهداشتی که رضورت طبیعی من است، رشم است؟ از من بیشرت آن مرد با شنیدن 

این حرف متعجب شد و با نگاه های خیره ای که بطرفم داشت ظاهرأ چیزی نگفت ولی شاید با خودش 

گفته که این زن چقدر بی ادب و بی حیا بود. هامن گونه که من تا امروز مسایلی ذهنم را درگیر کرده است، 

مثل اینکه مردانی با همچین فکرهایی چه تصوری از این موضوع دارند؟یا اینکه مردانی مثل این آقا شاید 

فکر کنند که قاعدگی زنان موضوع رشم آوری است که فقط آنانی که نوار بهداشتی می فروشند، در موردش 

می دانند و دیگران منی دانند.

هشتگ

لرژیم به خون در الی پایم را تا زنده ام، فراموش نمی کنم آ

تجارب دختران از شرم و ننگ پنداری پریود

آنروزسردزمستانبرایدیگران
یکروزعادیامابرایمنروز

وحشتناکیبود.اولینباردردرادر
زیرشکمماحساسکردم،ازدرد

بهخودمیپیچیدمودردلمفریاد
میکشیدم،نبایدکسیصدایمرا

بشنود.نهفقطایندردمضحک
بود،بدبختیازجاییشروعشدکه

حسکردمآندرد،مایعگرمولزجی
نیزبههمراهدارد.بادیدنآنمایع
سرخرنگخیلیترسیدمودستو

پایمراگمکردم.انگاریکحادثهشوم
ودهشتناکیرخدادهباشد.

منتنهادختریبودمبینخواهرانم
کهآشکاراازپریودیومریض

بودنشحرفمیزد.گاهیحتیمورد
سرزنشمادرمواقعمیشدم،وقتی

میگفتهیچکدامازدخترانممثل
تو»بیآِوچشم«)بیچشمورو(

نبودند،خواهرانتحتیموقِعپریود
همازشرمپدرتوضومیگرفتندو
نمازمیخواندندیامیگفتمنتا

حاالهیچنشانهییدرفالنخواهرت
ازپریودیندیدهام؛کمییادبگیر.

آمنه رضایی

 یکی از مخاطبان نیمرخ

 لیال لطافت

 کبری محمدی )سردبیر مجله ی دیار دارا(

از من دور شو، من نجسم 

احساس شرم و گناه داشتم

شرم و ننگ مانع استفاده از نواربهداشتی

مرا دختر »بی چشم و رو« می خواندند
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رابطـه آیـۀ 222 سـورۀ بقـره نـازل شـد. این آیـه می گوید: 

آن دورۀ دشـوار  بگـو:  تـو دربـاره حیـض مى پرسـند،  »از 

از  وقـت [ حیـض  ]بـه  پـس  اسـت،  زنـان  بـرای  رنجـی  و 

زنـان کنـاره گیریـد و تـا وقتـى کـه پـاک شـوند، بـا آنـان 

نزدیکـى مکنیـد، آن گاه چـون ]بـه خـوىب [ پـاک شـوند، 

]غسـل کننـد[ از هـامن جـا کـه خداونـد بـه شـام فرمـان 

داده اسـت بـا آنـان آمیزش کنیـد. به راسـتى خداوند توبه 

مـى دارد«. را دوسـت  پـاک شـوندگان  و  کننـدگان 

مفرسیـن و فقهـا از ایـن آیـه بـه دلیـل رصاحتی کـه دارد، 

حرمـت آمیـزش بـا زنـان در دوران قاعدگـی را اسـتنباط 

و  یهودیـان  بـاور  بـه  آیـۀ  کـه  اسـت  روشـن  کرده انـد. 

پاسـخ  نیـز  زنـان  قاعدگـی  بـه  نسـبت  و  مسـیحیان 

گفته اسـت و آن را رنجـی دانسـته اسـت کـه همـراه زنـان 

اسـت. بـه عبارتـی موضـوع نجاسـت زنـان کـه بایـد تـرک 

شـود را رد کـرده و رصفـاً آمیـزش با آنان در زمـان قاعدگی 

کرده اسـت. نهـی  را 

از نظـر تکلیـف رشعـی در اسـالم، رصفـاً منـاز و روزۀ زن 

حایـض برداشـته شده اسـت؛ بـا ایـن توضیـح کـه قضـای 

روزه را بایـد انجـام داد. توقـف نکردن در مسـجد، دسـتور 

دیگـری اسـت کـه شـامل زنـان در دوران قاعدگی اسـت.

بـه  چنیـن  فریقیـن  روایـات  و  مربوطـه  آیـۀ  مجمـوع  از 

دسـت می آیـد کـه اسـالم نسـبت بـه بهداشـت روحـی و 

جسـمی افـراد در اجتـامع حسـاس بـوده و بـدان اهمیت 

روحـی  نظـر  از  قاعدگـی،  دوران  در  زنـان  داده اسـت. 

نیـاز بـه حامیـت و همراهـی داشـته و متایـل بـه آمیـزش 

ندارنـد. از نظـر بهداشـتی نیـز آمیـزش بـه رضر طرفیـن 

وجـود  بیرونـی  و  درونـی  عفونت هـای  احتـامل  و  بـوده 

دارد. بـه همیـن خاطر قـرآن از آمیزش در ایـن دوران منع 

کرده اسـت و دسـتور دیگری نداده اسـت. به عبارتی، الزم 

ندیـده اسـت بـه مـورد دیگری بپـردازد، زیـرا چیـزی قابل 

ندیده اسـت. طـرح 

دسـتور عـدم توقـف زنـان در مسـاجد نیـز بیشـرت دلیـل 

بهداشـتی دارد، زیـرا از تعـداد اخبـار تاریخـی و روایـی 

برمی آیـد کـه زنـان جامعـۀ عـرب در صـدر اسـالم بـه طـور 

کـف  کـه  می شـد  باعـث  ایـن،  و  نداشـتند  اِزار  معمـول 

مسـجد در دوران قاعدگـی آلـوده شـود. بـه همیـن خاطر 

پیامـرب  امـا  داشـتند.  نیـز حکـم سـخت گیرانه  یهودیـان 

بـه زنـان آموخـت کـه هنـگام قاعدگـی شـان وارد مسـجد 

ازار  مشـرتک،  بسـرت  در  شـدن  وارد  هنـگام  و  نشـوند 

بپوشـند تـا از آلودگـی پیرامـون خـود جلوگیـری کننـد.

بنابراین، اسـالم زنان را در دورۀ قاعدگی یک رسی اعامل 

عبـادی را از آنـان برداشته اسـت و شـاید حکمت آن نیز به 

خاطـر همراهـی و درک زنان در رشایـط گرفتاری روحی و 

جسـمی در دوران قاعدگی آنان باشد.

از سـویی، روشـن اسـت کـه قاعدگـی دخـرتان بـه عنوان 

نشـانۀ بلـوغ آنـان در جوامـع گذشـته مطـرح بوده اسـت. 

البتـه بلوغـی کـه تنها می توانـد تکالیف دینـی خود چون 

منـاز و روزه را انجـام دهـد و این موضـوع در برخی روایات 

اسـت  روشـن  می افتـد.  اتفـاق  سیزده سـالگی  سـن  در 

کـه بلـوغ رشعـی بـه معنـای بلـوغ جنسـی و آمادگـی یک 

دخـرت بـرای ازدواج نیسـت؛ گرچنـد همـواره بیـن ایـن دو 

بلـوغ، خلـط شده اسـت.
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گفتـه شـده اسـت افرسدگـی پیـش از قاعدگـی بـه عنوان 

تغییـرات جسـمی، شـناختی، رفتـاری و خلقـی دوره ای 

اسـت کـه تداخل بـا جنبه های نرمال زندگی شـده اسـت 

می شـود.  برطـرف  قاعدگـی  رشوع  از  روز  چنـد  طـی  و 

از نظـر عاطفـی ویژگیهـای خاصـی  آنکـه زنـان  توضیـح 

تغییـرات  دالیـل  بـه  ویژگی هـا  ایـن  از  پـاره ای  دارنـد، 

منظـم زیسـتی بـه وجـود می آینـد. تظاهـرات بیرونی این 

تغییـرات منظـم زیسـتی ممکن اسـت به صـورت تغییرات 

خلقـی بـروز کنـد. خلـق و خـوی ادواری زنـان در مـدت 

در  می توانـد  فیزیولوژیـک  دوره ی  روز  هشـت  و  بیسـت 

شـیوه ی فعالیـت و معارشت آن هـا تأثیر مسـتقیم بگذارد. 

در برخـی زنـان، ایـن تغییـرات شـدید بـوده و بـه عنـوان 

تنـش پیـش از قاعدگـی می توانـد زندگـی آن هـا را مختل 

کنـد تـاراج و همـکاران، 1387 :16 

روی  آن  تأثیـرات  و  زنـان  در  سـندرم  ایـن  زیـاد  شـیوع   

کارکـرد فـردی و اجتامعـی مبتالیـان و بـا توجـه بـه نقش 

اجتـامع،  و  خانـواده  در  زنـان  اجتامعـی  و  فـردی  مهـم 

فراهـم می کنـد. را  دوره  ایـن  پیـش  از  بیـش  رضورت 

اسالم، یهودیت، مسیحیت و قاعدگی ماهانۀ زنان

محمدحسـین فیـاض، پریـود یـا قاعدگـی ماهانـۀ زنـان 

همـواره بیـن ادیـان و جوامع سـنتی به عنوان یک مسـأله 

نـگاه  بـر  موضـوع،  ایـن  کـه  طـوری  بوده اسـت؛  مطـرح 
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نیمرخ

پریود در تاریخ، اساطیر و ادیان

 مساله پریود و زایامن از زن اهریمنی تا زن خدایی 

ابتـدا  قاعدگـی  دوران  موضـوع  شـاهمرادی،  عصمـت 

در تاریـخ، اسـاطیر، و ادیان بررسـی شـده اسـت. مسـئله 

عـادت ماهیانـه زنـان در طـول تاریـخ، عکـس العمل های 

مختلفـی را برانگیختـه اسـت. گاهـی مـردان را از زنـان 

ماورایـی  قدرت هـای  دارای  را  او  گاهـی  ترسـانده، 

شناسـانده، گاهـی به او چهـره ی اهریمنـی داده و گاهی 

رازآلـود منایانده اسـت. بـه هر حال تصور می شـود، ذهن 

بـرش اولیـه ای کـه آمیخته به خرافات اسـت و برای تفسـیر 

دنیـا و مسـائل پیرامونـش بـه اسـاطیر متوسـل می شـود، 

بـه راحتـی منی توانـد از پدیده ی عـادت ماهیانـه در زنان 

بگـذرد و تـالش می کنـد تـا بالخـره آن را بـه نوعی تفسـیر 

کنـد. بـه اسـطوره های جهـان به گونـه اي موجـودی پلیـد 

نشـان داده اسـت. او در برابـر مـرد، فرومایـه و بد رسشـت 

اسـت. هنـوز در برخـی از فرهنگ هـا زنان حـق ندارند که 

بـا مـردان غـذا بخورنـد. در آیین هـای مذهبـی و رمزآمیـز 

کـه پدیده هـا را بـه گونه هـای متضـاد بخـش می کننـد، 

جنـس نـر اغلـب بـا پدیده هـای نیـک و خجسـته و پویـا 

زشـت،  پدیده هـای  بـا  مـاده  جنـس  و  می یابـد  پیونـد 

اسـطوره های  در  اسـت.  مرتبـط  وامانـده  و  بدشـگون 

رسخپوسـتان نیـز زن اسـت کـه مـرگ را بـه دنیـا مـی آورد

 mythology ,1975.p .29 World of encyclopedia 

و دسـت آدمـی را از آسـامن کوتـاه می کنـد، بـه همیـن 

دلیـل زنـان بایـد در سـوگواری ها رس انگشـتان خـود را 

 alice Marriott & carol . بربنـد و خـود را زخـم کننـد

 1968  ,k.rachli, u.s.a

بـه هـر حـال، ویژگی هـای خـاص فیزیولوژیـک زن اسـت 

کـه هـم بـه مـرد لـذت مـی داده، هـم او را می ترسـانده، 

از  از مـاه، خونـی  بـاروری و هـم در دورانـی  باعـث  هـم 

او خـارج می شـده اسـت. در بعضـی مـوارد هـم در پرتـو 

جایـگاه  و  نقـش  داده،  زنـان  بـه  کـه  ارسارآمیـزی  ابعـاد 

وی را در جامعـه بـاال بـرده اسـت. ایـن امـر را می تـوان 

دریافـت.  پیکرک هـا  آن  تحلیـل  و  زنانـه  پیکرک هـای  از 

هامنطـور کـه گوسـتاو یونـگ گفتـه اسـت: »هرنمندانـی 

کـه در فرهنگ هـای پیـش از تاریـخ بـه پیکرک هـای زنانه 

شـکل های خـاص و پرمعنـا داده انـد، وسـیله و سـخنگوی 

روح زمـان خـود بوده انـد. بـه یقین پیکرک ها غیرشـخصی 

و همگانـی هسـتند، آن هـا در قالـب منودهایـی از بانـو 

خـدای بـزرگ، اولیـن منونـه از خصایـص زن کـه در ذهن 

برش انسـان باسـتانی شـکل گرفته بود، را نشـان می دهد 

peter.,1984  v.169,1  gayT

 در پیکرک هـا بـاروری زن یـک منـود فـوق بـرشی یافتـه 

اسـت. بـه هـر حال از ایـن پیکرک ها می توان دانسـت که 

در دوره هایـی زن مقـام باالیـی داشـته اسـت و اهریمنـی 

بـودن زن جـای خـود را بـه مقـام واال داده و ایـن به دلیل 

هـامن ویژگی هـای ارسارآمیـز زنانـه اسـت که ذکر شـد.

از سـوي ديگـر تـرس پنهـان مـرد از زن نیـز ـ کـه شـاید 

از  بسـیاری  آورنـده ی  پدیـد  ـ  باشـد  زمـان  بـه دیرینگـی 

داسـتان ها و اسـطوره ها بـوده اسـت. مـرد هـامره زن را 

موجودی مرموز، ناشـناختنی و ترسـناک شـناخته اسـت؛ 

بـرای مثـال فرویـد چـون می خواسـت از حیـات جنسـی 

زن سـخن بگویـد، از آن بـه عنـوان قـاره ای تاریـک يـاد 

 .  ibid  :170&  171 می کـرد 

بـه هـر حـال شـاید آنچـه کـه سـبب شـد مـرد بـا دیـده ی 

عـادت  و  زایندگـی  نیـروی  بنگـرد، همیـن  زن  بـه  تـرس 

ماهیانـه ی زنان اسـت. حالت ناگوار جسـمی کـه در روند 

زایندگـی و عـادت ماهیانـه بـر زن عـارض می  شـد، مرد را 

بـه شـدت از زنـان می ترسـانید. مـردان خونـی را کـه بـه 

هنـگام زایـامن یـا عـادت ماهیانـه از زن جـدا می شـد، را 

بسـیار شـوم و پلیـد می دانسـتند. هنگامـی کـه زن مبتال 

بـه خونریـزی می شـد، بایـد از هـر چیـز و هـر کـس دوری 

می کـرد تـا مبـادا آن را بیاالید. زن در ایـن حال موجودی 

اهریمنـی می شـد کـه جـز مـرگ و بدبختـی هیـچ چیـز 

دیگـری بـه همـراه منـی آورد. گاهـی او را از جمـع آدمیان 

جـدا می کردنـد و به خـوراک و نوشـیدنی ناچیـز زنده اش 

می داشـتند تـا پلیـدی و شـومی از او بـرود. در مـواردي 

نيـز پيـش مي آمـد که مـردی زنش را به این سـبب بکشـد 

-277 g.J. frazer 1983,و خـود نیـز از وحشـت مبیـرد

.  pp.273

 ایرانیان باسـتان نیز آداب و مقررات سـختی درباره ی زن 

حائـض داشـتند. ظاهـراً قاعده بـر این بوده اسـت که اگر 

زن، بـه هنـگام حیـض، حـال خـود را از شـوهرش پنهـان 

می کـرد، بـرای همیشـه بـر او حرام میشـد. 

ایـن موضـوع تنهـا بـه اسـطوره ها منحـرص منانـده و بـه 

ادبیـات و تاریـخ هـم راه پیـدا کـرده اسـت. در تاریـخ نیـز 

منونه هایـي از زنـان ذکر شـده کـه در این مـدت از مردان 

ایـن  می کردنـد.  زندگـی  پسـتو  در  و  می جسـتند  دوری 

مسـأله شـاید تـا حـدی غلـو کـردن در ایـن دسـتور دینی 

زرتشـتی بـوده اسـت کـه زنـان در این مـدت بایـد از آب و 

آتـش دوری کننـد و اگـر از آب و آتـش دوری منی کردنـد، 

وجـوب  می شـدند.  سـختی  مجـازات  آخـرت  جهـان  در 

دیـن  در  کـه  آنگونـه  مقـدس  امـور  از  زن  کـردن  دوری 

زرتشـتی آمـده، در دیـن اسـالم هـم آورده شـده اسـت که 

زنـان نبایـد در ایـن مـدت وارد مسـجد شـوند یا بـه کتاب 

مقـدس دسـت بزننـد یـا واجبـات دینـی را انجـام دهنـد.

را  روان  و  روح  سـالمت  و  ناراحتـی  روانشناسـی،  علـم 

معیـار بـرای مواظـب و مراقبت بیشـرت می دانـد. از این رو 

زن سـتیزانۀ برخـی جوامـع نقـش مؤثـر داشته اسـت.

بـا  هم جـواری  دلیـل  بـه  مسـلامنان  اسـالم،  صـدر  در 

یهودیـان،  از  آنـان  تأثیرپذیـری  و  مدینـه  در  یهودیـان 

قاعدگـی ماهانـۀ زنـان به عنوان یک پرسـش جدی مطرح 

بـوده کـه نـگاه اسـالم نسـبت بـه ایـن موضـوع چیسـت. 

گفتـه شـده در آییـن یهـود »معـارشت مـردان با ایـن گونه 

زنـان مطلقـاً حـرام اسـت؛ هرچنـد به صـورت غـذا خوردن 

رس یـک سـفره و یـا زندگـی در یـک اطـاق باشـد« مثـاًل 

نبایـد  بنشـیند مـرد  می گوینـد: »جایـی کـه زن حائـض 

بنشـیند، اگـر نشسـت بایـد لبـاس خـود را بشـوید وگرنـه 

نجـس اسـت، و نیـز اگـر در رختخـواب او بخوابـد لباس و 

بـدن را بایـد شستشـو دهـد«]1[ ]2[.

روشـنی  بـه  اسـالم  دینـی  متـون  در  جسـتجو  بـا  البتـه 

مشـخص اسـت کـه ایـن نـوع برخـورد بـا زنانـی کـه دچار 

قاعدگـی ماهانـه بوده انـد، منحـرص در یهـود نبوده اسـت. 

گفتـه شـده از عـادات مجـوس چنـن بـود كـه در وقـت 

آنـان  بـا  و  بـا زنـان نشسـت و برخاسـت ننمـوده  حيـض 

منى خوردنـد و منى آشـاميدند و بـه كى از زنان در چنن 

عـادت  برخـی گفته انـد:   .]3[ حالتـى دورى مي كردنـد 

مزبـور در جاهليـت بـوده اسـت]4[. یهودیـان و زرتشـیان 

از زنـان خویـش پرهیـز کـرده و آنـان را تحریـم می کردند. 

آمیـزش  حیـض  حـال  در  خـود  زنـان  بـا  مسـیحیان  امـا 

می کردنـد]5[.

بـه گـزارش برخـی مفرسان خاسـتگاه پرسـش مسـلامنان 

تصـور  آنـان  اسـت.  بـوده  نادرسـت  باورهـای  برخـی 

می کردنـد کـه در ایـام حیـض باید زنـان را تـرک بگویند و 

حتـی در جایـی که آن ها هسـتند، حضور نداشـته باشـند 

]6[. عالمـه طباطبائـی نیـز ایـن پرسـش را برخاسـته از 

ارتبـاط مسـلامنان مدینـه با یهودیـان می داند. از سـویی 

بیابان نشـین تصـور می کردنـد کـه  اعـراب  دیگـر برخـی 

متولـد  فرزندانـی  حیـض  دوران  در  زنـان  بـا  آمیـزش  از 

خواهنـد شـد کـه غیورتـر و خون ریزتـر از دیگـر کـودکان 

هسـتند]7[.

موجـود،  باورهـای  و  اجتامعـی  بسـرت  ایـن  بنابـر 

همیـن  در  و  شـد  مطـرح  )ص(  پیامـرب  از  پرسـش هایی 

مصاحبهبامحمدحسینفیاض،پژوهشگرعلومدینی
نوشتهعصمتشاهمرادیبراساسمقالهتبعیضمثبتبهنفعزنانباتاکیدبرحقوقشهروندی

طرد دختر نیپالی در دوره قاعدگی
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با  دایکندی  والیت  در  خصوصی  و  دولتی  شفاخانه های 

نسایی  امراض  بخش  در  متخصص  پزشکان  نبود  مشکل 

مواجه هستند.

به  زن  پزشک  یک  دایکندی،  والیت  مرکز  نیلی  شهر  در 

عنوان متخصص امراض زنانه به صورت نیمه وقت فعالیت 

پر  معاینه خانه  این  انتظار  سالن  فاصله  این  در  می کند، 

عفونت های  نازایی،  بیامری های  از  که  زنانی  از  است 

رحمی، کیست تخمدان و فیربوم یا فربویید در رحم رنج 

می برند.

فاطمه یک بانوی 33 ساله است که از یک سال بدینسو 

به  او  می برد.  رنج  رحمش  در  فیربوم  غده   مشکل  از 

دنبال  به  بیامریش  این  تداوی  برای  که  می گوید  نیم رخ 

یک متخصص زن می گشت که وی را تداوی کند؛ چون 

خانواده ی او اجازه ی مراجعه به داکرتان مرد را منی دادند. 

»یک  می گوید:  است؛  نکرده  ازدواج  هنوز  که  فاطمه 

احساس  سوزناک  درد  شکمم  در  لباسشویی  از  بعد  روز 

بود،  می کردم و مدت عادت ماهیانه ام هم طوالنی شده 

نیز  شکمم  زمان  مرور  به  اما  است  طبیعی  می کردم  فکر 

بزرگ شد و دردهایم بیشرت شد تا اینکه یک داکرت نسایی 

تلویزیونی گفت که در رحمم  از معاینه  بعد  و  پیدا کردم 

فیربوم دارم.«

از وقتی که بیامری او فیربوم تشخیص داده شده است، 

نزد  را  او  اطمینان  جهت  که  شد  مجبور  وی  خانواده ی 

گفته  داکرتان  این  از  شامری  اما  بربد،  مرد  داکرتان 

برای اولین بار گروهی از بانوان فعال در عرصه جامعه مدنی 

روز  یا  می  ماه  هشتم  و  بیست  مناسبت  به  زنان،  حقوق  و 

جهانی بهداشت قاعدگی در شهر کابل کارزار آگاهی دهی 

آن ها  کرده اند.  راه اندازی  نیست«  تابو  »قاعدگی  با شعار  را 

برای  دو مکتب پرسانه  و  دو مکتب دخرتانه  به  می خواهند 

اطالع رسانی و پایان رشم و ننگ قاعدگی بروند تا فرهنگ 

سازی را از مکاتب آغاز کنند.

»قاعدگی تابو نیست« کارزار دوامدار

کارزار  که  می گویند  کارزار  این  کننده  برگزار  مسئوالن 

»قاعدگی تابو نیست« یک برنامه دوامدار است که در کابل 

و والیات کشور با هدف آگاهی دهی در مورد قاعدگی ادامه 

مکاتب  از  شامری  به  کارزار   این  در  آن ها  یافت.  خواهد 

و  دخرتان  برای  و  رفته  کابل  شهر  در  پرسانه  و  دخرتانه 

پرسان دانش آموز در مورد چیستی قاعدگی یا پریود آگاهی 

می دهند. 

کارزار  روز  نخستین  در  24می،  دوشنبه  روز  بانوان  این 

»قاعدگی تابو نیست« به مکتب عالمه قاری نیک محمد واقع 

نوار  دانش آموزان  به  و  رفتند  کابل  شهر  هفدهم  ناحیه  در 

بهداشتی توزیع کردند. 

متاسفانه  می گوید:  نیمرخ  به  کارزار  این  عضو  ایثار  فریحه 

جامعه،  در  قاعدگی  مورد  در  آگاهی  پایین  سطح  دلیل  به 

برخورد  تابو  یک  عنوان  به  زنان  این حالت طبیعی  با  مردم 

می کنند و از حرف زدن در این مورد احساس رشم می کنند. 

این رشم پنداری سبب شده است که سطح آگاهی عمومی 

فقدان  نیابد.  افزایش  در جامعه  پریود  یا  قاعدگی  مورد  در 

به  موارد  بسیاری  در  قاعدگی  که  می شود  سبب  آگاهی 

که  حالی  در  شود.  فهمیده  بیامری  یک  عنوان  به  اشتباه 

قاعدگی بیامری نیست. یک اتفاق طبیعی در بدن زن است 

که ماهی یک بار رخ می دهد. 

این کارزار می گوید: »هر  باور شکریه مشعل عضو دیگر  به 

اما خانواده ی فاطمه  باید فاطمه جراحی شود  بودند که 

باور  به  زیرا  نیز مخالفت می کنند؛  او  با عملیات جراحی 

ازدواج  از  بعد  شود،  جراحی  فاطمه  اگر  او  خانواده ی 

بچه دار نخواهد شد و در متام عمرش یک زن »نازا« باقی 

خواهد ماند.

فاطمه احمدی متخصص امراض نسایی می گوید: یکی از 

علل پیدایش غده ی فیربویید در زنان به عدم آگاهی آنان 

از بهداشت قاعدگی بوده است.

در  مداوم  های  عفونت  خاطر  به  غده  این  وی،  بگفته 

دستگاه تناسلی زنان و عدم رعایت بهداشت قاعدگی به 

روستایی  زنان  از  برخی  با  که  گفتگوهایی  وجود می آید، 

نوار  و  صابون  مانند:  صحی  امکانات  به  آن ها  داشتم، 

بهداشتی دسرتسی ندارند و کارهای شاقه انجام می دهند 

و این احتامل قوی وجود دارد که فیربوم در رحم برخی از 

بیامران به خاطر عفونت های مکرر در دستگاه تناسلیشان 

بوده است.

از سوی دیگر دخرتان جوان هنوز هم به خاطر آنچه نام 

بردن از قاعدگی تابو پنداشته می شود، از سوی خانواده و 

اطرافیان به آن ها آگاهی داده منی شود .

که  می گویند  دایکندی  در  نسایی  متخصص  داکرتان 

شامر زیادی از زنان روستایی به امکانات اولیه ی صحی 

دوران  نبایدهای  و  بایدها  موارد  از  و  ندارند  دسرتسی 

قاعدگی نیز آگاهی ندارند، ازیرنو بیشرت از عفونت های 

ناشی از» عدم رعایت بهداشت قاعدگی « رنج می برند و 

امراض چون  به خاطر همین عفونت ها دچار  زنان  اکرث 

به هامن  بیشرت شود،  قاعدگی  آگاهی جمعی در مورد  چه 

زنان  روانی  و  فیزیکی  بر زندگی اجتامعی و سالمت  میزان 

و دخرتان تاثیر مثبت می گذارد. از همین رو او آگاهی دهی 

تابو  و  جهل  علیه  جدی  مبارزه  یک  را  قاعدگی  مورد  در 

انگاری اجتامعی می داند.«  

یک روز رخصت برای پریود 

محمد  نیک  قاری  عالمه  مکتب  معلم  رس  دقیق  انیسه 

آگاهی دهی  برنامه  چنین  که  است  بار  اولین  که  می گوید 

مهم و تاثیر گزار بر زندگی دخرتان را شاهد است. او ضمن 

تاکید بر این که تاهنوز اکرثیت برخوردها و قضاوت ها نسبت 

به قاعدگی با رشم و ننگ به همراه بوده است اما برای تغییر 

آوردن در سطح فهم و درک عمومی نیاز به کار و آگاهی دهی 

مستمر دارد. 

بگفته وی، هر دانش آموز و معلمی که بعد از این پریود شود، 

حق دارد روز اول  دوره  قاعدگیشان را رخصت باشد و بدون 

احساس رشم، اداره مکتب را در جریان بگذارد و یک روز را 

رخصت باشد. 

محمد  نیک  قاری  عالمه  مکتب  معلمین  از  یکی  سایمه 

اذعان  قاعدگی  مورد  در  آگاهی دهی  اهمیت  بر  تاکید  با 

برای  ویژه  به  قاعدگی  به دلیل حساسیت دوره  می کند که 

دخرتان نوجوان که برای بار اول این پدیده طبیعی را تجربه 

به میزانی  می کنند، فهمیدن در مورد قاعدگی مهم است. 

که یک دخرت نوجوان در این مورد بیشرت بفهمد، هم از نظر 

روانی  نگاه  از  هم  و  باشد  خود  مراقب  می تواند  بهداشتی 

می تواند با این اتفاق به سادگی کنار بیایند.

از  است.  پریود  یا  روزجهانی بهداشت قاعدگی  می؛  ماه   28

سال 2014 به این سو در اکرثیت از کشورهای جهان، زنان 

این  در  زنان،  سالمت  و  بهداشت  حامی  مدنی  نهادهای  و 

روز برنامه های آگاهی دهی راه اندازی می کنند و به زنان و 

دخرتان جوان در مورد قاعدگی یا پریود آگاهی می دهند. 

عدم دسترسی زنان روستانشین دایکندی 
به خدمات صحی

اولین کارزار پایان دادن 
به شرم و ننگ پنداری قاعدگی

لطیفه سادات موسوی

نیمرخ

دوره  این  مورد  در  قانون گذار  و  قانون  نگاه  شام  نظر  به 

متفاوت بیولوژیکی زنان چگونه است؟

در قوانین افغانستان تا جای که من کار حقوقی کرده ام و با 

قوانین رس و کار داشته ام، افغانستان هیچ قانون و قاعده ی 

حامیتی از زنان در زمان قاعدگی ندارد. متاسفانه و فقط در 

ببینیم.  را  قاعدگی  احکام در دوره  و  قوانین  توانیم  فقه می 

تنها  است،  زن حرام  بر  قاعدگی  دوره  در  اعاملی  اینکه چه 

مرد  قاعدگی  زمان  در  که  است  این  کننده  حامیت  مورد 

منی تواند به زن نزدیک شود، این مورد حرام پنداشته شده 

به  راجع  مطلبی  هیچ  افغانستان  قوانین  در  من  اما  است. 

حامیت از زنان و حق زنان در دوره قاعدگی ندیده ام. تعدادی 

از زنانی را که فعال در زمینه حقوق زنان هستند، هم بر این 

یا  زنان  مورد  در  قانونی  هیچ  ما  که  داشتند  تاکید  مسئله 

حقوق زنان و یا حامیت از زنان در دوران قاعدگی نداریم. این 

یک خالء قانونی بسیار بزرگ است، با توجه به اینکه قوانین 

ما به لحاظ حامیت از زنان و همچنین قوانین حقوق برشی 

که دولت افغانستان به آن پیوسته یا قوانینی که در مورد منع 

خشونت علیه زنان داریم، اینها تقریبا به نیازهای زنان توجه 

کرده است. اما نیاز است که فعالین مدنی، حقوق برشی و 

هیچ محکمه ای رشایط خاص روحی زنان در دوره قاعدگی 

مورد توجه قرار نگرفته است. 

آیا ما منونه هایی از کشورهای دیگر داریم که به این دوره 

مشخص از زندگی زن و الزامات این دوره در قوانین خود 

توجه کرده باشد؟

این  در  زن  روانی  و  روحی  وضعیت  به  از کشورها  برخی  در 

را وضع کردند که در  قوانین حامیتی  و  توجه کردند  دوران 

اعامل  مثال  یا  می شود  مرتکب  را  جرمی  زن  اگر  زمان  این 

برایش  می کند،  پرخاشگری  و  می دهد  انجام  را  خشونتی 

جامعه  در  قضیه  این  کردن  مطرح  منی شود.  محسوب  جرم 

شده  ذکر  حامیتی شان  قوانین  در  جامعه  به  آگاهی دهی  و 

از  کشورها  از  بسیاری  که  می دانند  همه  البته  است. 

جمله کشورهای اروپایی دارای چنین قانونی 

در  زنی  اگر  می کند.  حامیت  زن  از  که  است 

خشونت،  جرم،  مرتکب  چنانچه  پریود  زمان 

زن  وضعیت  به  می شود  خطا  و  پرخاشگری 

در زمان قاعدگی توجه می شود. آن مجازاتی 

را که در حالت عادی برای زن مجرم در نظر 

نظر  مد  کمرت  دوران  این  در  می شود،  گرفته 

می گیرد. 

اما در افغانستان در هیچ محکمه ای توجه به 

قاعدگی  زمان  در  روانی زن  و  روحی  وضعیت 

زمان  در  که  زنی  علیه  بر  حکم  و  منی شود 

قاعدگی جرم را مرتکب شده هامن است برای 

زنی که در حالت عادی و مرتکب شده است، 

متاسفانه این خیلی خیلی ناعادالنه است. 

مقرره  و  قانون  ما  اینکه  برای  کنند،  دادخواهی  زن،  حقوق 

برای حامیت از زنان در دوران قاعدگی داشته باشیم. 

آیا این درست است که بگوییم بیشرت دعواها و خشونت 

های خانگی در دوره قاعدگی زنان اتفاق می افتد؟

تجربه های خودم به عنوان یک زن و دوستانم این است که؛ 

زنان در زمان قاعدگی به لحاظ روحی و روانی در برخورد با 

اطرافیان، کنرتل عصبیش را بیشرت اوقات از دست می دهد. 

و بیشرت  با افرسدگی  توام  بودن  خیلی عصبی است عصبی 

در  دیگران  با  برخورد  در  خانواده  و  کار  محل  در  دعواها 

حامیتی  قانون  اگر  و  می گیرد  صورت  قاعدگی  زمان  همین 

داشته باشیم، تصمیامتی که زنان در این دوران می گیرند 

دوران  این  در  خشونت آمیزی  اعامل  و  تند  برخوردهای  یا 

بخاطر رشایط  توجه شود که  این  به  اگر  صورت می گیرد. 

این  و  است  قاعدگی  زمان  در  زن  خاص  روانی  و  روحی 

در  درک  این  اگر  است.  بیولوژیکی  و  طبیعی  کامال 

جامعه حاصل شود و ما قانون حامیت کننده در این 

از  بسیاری  در  تغییرات  شاهد  باشیم،  داشته  مورد 

وضعیت  این  به  توجه  با  محاکم  تصمیم گیری های 

زنان می شود، به طور مثال زن در زمان پریودی کاری 

در  شود،  می  مرتکب  را  جرم  یک  یا  می دهد  انجام 

پریود  دوره  در  زن  روانی  حالت  اگر  وضعی  چنین 

را در صدور حکم جزایی در نظر بگیرند، خیلی به 

قاعدگی  زمان  در  هم  زن  یک  است.  درست  و  جا 

بر  کنرتول  که  گفت  می توان  موارد  بسیاری  در 

خودش  بدست  تقریبا  احساساتش  و  اعصاب 

پرخاشگری صورت می گیرد،  اگر  نیست، 

است.  خاصش  رشایط  دلیل  به  حتمن 

بسیاری  باشیم،  داشته  قانون  ما  اگر  و 

حل  مورد  این  در  زنان  مشکالت  از 

می شود. فرض کنید اگر زنی در زمان 

قاعدگی در محل کارش دعوا کند 

یا در جلسه و تصمیمگیری نهایی 

در  اگر  بدهد،  انجام  را  کاری 

حالت عادی بود، چنین کاری 

را انجام منی داد. باید همه ی 

گیرد،  قرار  توجه  مورد  این ها 

اما تا حال در افغانستان در 

بررسی خالء قانونی حمایت از زنان در دوره قاعدگی
نیمرخ

اشاره:
درچندسالاخیردربرخیازکشورهایجهان

بهشرایطخاصدردورهقاعدگیتوجهصورت
گرفتهاستودرصدوراحکامجزاییبرخی

کشورهابهوضعیتخاصزناندرایندورهپر
تنش)قاعدگی(توجهمیشود.دراینمیان
برخیازکشورهانیزمرخصیقاعدگیرابرای
زنانشاغلدربیرونازخانهدرنظرگرفتهاند

کهاختالفنظربسیاریدرمیانمدافعان
حقوقزناندربارهحقمرخصیقاعدگیدر
جریاناست.برایفهمحقوقیاینموضوع
واحکامحقوقیدربارهزنانودورهپریود،
گفتگوییبامهریرضایی،دکترایحقوق

بینالمللواستاددانشگاهانجامدادهایم.

تعدادیاززنانیراکهفعالدرزمینه
حقوقزنانهستند،همبراینمسئله

تاکیدداشتندکهماهیچقانونیدر
موردزنانیاحقوقزنانویاحمایتاز
زناندردورانقاعدگینداریم.اینیک
خالءقانونیبسیاربزرگاست،باتوجه
بهاینکهقوانینمابهلحاظحمایتاز
زنانوهمچنینقوانینحقوقبشری
کهدولتافغانستانبهآنپیوستهیا

قوانینیکهدرموردمنعخشونتعلیه
زنانداریم،اینهاتقریبابهنیازهایزنان

توجهکردهاست.
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سال هایی که هنوز حرف و سخنی از فعالیت مدنی و حقوق 

از  نبود، مامه رسد و گرم چشیده روزگار  افغانستان  زنان در 

حقوق زنان با سخنان عامیانه و ساده ای حرف می زد و به زنان 

قاعدگی  از  نباید سخن گفنت  که  آموزش می داد  و دخرتان 

ننگ و رشم باشد و بهداشت دوره قاعدگی را به آنها گوشزد 

می کرد. 

قد خمیده، چشامن سبز و زبان رک و بی تعارف داشت. در 

میان قریه و روستا های دور و نزدیک از احرتام ویژه برخوردار 

می کردند. صدا  کالن(  مادر   ( مامه  را  او  محل  مردم   بود. 

مروارید، زن قوی بنیه و زحمتکش بود. در فصل بهار و تابستان 

برای  و علف زارها  میان گندمزارها  از  کار می کرد.  مزرعه  در 

می کرد. جمع آوری  سبز  علوفه  شیریش  گوسفندهای  و   گاو 

در  را  مروارید  مامه  روز  طرف  از  کسی  که  می آمد  پیش  کم 

خانه بیبند.

درخت  زیر  ثریا  و  من  تابستانی  گرم  روزهای  از  یکی  در 

زردآلو، گرم قصه و جمع آوری زردآلو بودیم که صدای مادرم 

گفت  صدایش  در  اسرتس  با  ساخت.  خودش  متوجه  را  ما 

ما  بیاید.  این جا  که  بدهید  خرب  را  مروارید  مامه  بروید،  که 

خودمان  عجله  با  و  شدیم  بلند  بگوییم،  چیزی  بی آن که 

رساندیم. بود،  مروارید  مامه  خانه  که  پایین  قریه  به   را 

رفتیم.  داخل  حویلی،  پشت  کوچک  و  فرعی  دروازه  از 

خانه  در  کسی  اما  بودند  باز  همه  اتاق ها  دروازه 

حویلی  محوطه ی  به  را  خودمان  زینه ها  راه  از  نبود. 

می شست. زردآلو  مروارید،  مامه  عروس   رساندیم. 

دخرتا  پرسید:  و  شد  بلند  جای  از  ما  دیدن  با 

بلی... گفتیم  آمده اید؟  مامه  دنبال  است؟   خیریتی 

تا خواست برود سمت دروازه حویلی، مامه مروارید با سبد پر 

رسانه ها  در  شده  مطرح  کمرت  موضوعی  درباره  می خواهم 

قاعدگی  بهداشت  جهانی  روز  معنای  از  بگویم،  سخن 

می کنند  پیاده روی  ساعت  سه  که  قریه ای  دخرتان  برای 

رودخانه  آب  در  زانو  باالی  تا  گاهی  و  زانو  تا  پاهایشان  و 

که  مکتبی  در  هم  آن  می رسند.  مکتب  به  تا  می رود  فرو 

و  ندارد؟  حاجت  رفع  برای  دستشویی  تشناب/  یک  حتی 

معلامنی که بیشرتشان مرد هستند اگر لباس خونی شاگرد 

قاعدگی  مساله  با  تحقیرآمیز  رفتاری  با  ببینند  را  مکتب 

دانش آموزانشان برخورد می کنند. دخرتان و زنانی که حتی 

نوار بهداشتی را منی شناسند، اگر بخواهند تکه/پارچه ای را 

که به شورت یا شلوارشان می بندند، بشویند؛ حتی به مواد 

بهداشتی و ضدعفونی کننده دسرتسی ندارند.  

بامیان یکی از همین مناطقی است که هر چند سال هاست 

واژه ی »تابو« از نگاه معنایی به گسرته ای از مفاهیم ممنوعه  

یک  در  که  می کند  داللت  نکن هایی  و  نبین ها  مگوها،  و 

جامعه به حکم دین، مذهب، سنت ها، اخالقیات و رفتارهای 

اجتامعی شکل گرفته باشد. برای همین تابو های اجتامعی 

از یک جامعه تا جامعه دیگر فرق می کند. در هر جامعه ای 

اجتامعی_ توسعه  فرهنگی،  رشد  سواد،  سطح  به  متناسب 

جامعه  یک  نسبت  به  متناسب  همه،  از  مهمرت  و  اقتصادی 

به  دارد.  متفاوت وجود  تابوواره های  و  تابو  آزادی،  با ساحت 

تابوواره   مفاهیم  یافته،  توسعه  و  باز  در جوامعه  دیگر  معنای 

کمرت است و محاسبات علمی و عقالنی  بیشرت. اما در جوامع 

توسعه نیافته و سنتی که سطح سواد اندک باشد، تابوواره ها 

قدرمتند است و گسرته ی مفاهیم ممنوعه و مگو، باز و متعدد. 

از آنجا که افغانستان نیز کشور توسعه نیافته و سنتی است 

از کشورهایی است که  میانگین سطح سواد یکی  نگاه  از  و 

در بدترین وضعیت قرار دارد، تابوواره های اجتامعی در این 

کشور گسرتده و قدرمتند است. 

در چند روز گذشته، شامری از بانوان فعال در جامعه مدنی، 

به مناسبت 28می یا »روز جهانی بهداشت قاعدگی«، با شعار 

»قاعدگی تابو نیست«، کارزار آگاهی دهی راه اندازی کردند. 

در این کارزار برای آگاهی دهی به مکاتب دخرتانه در شهر 

کابل رفتند. در مورد بهداشت قاعدگی بسته های معلوماتی 

توزیع  دانش آموز  و  جوان  دخرتان  برای  بهداشتی  نوار  و 

کردند. در فضای شبکه های اجتامعی فیس بوک و توییرت از 

از  شخصیشان  تجربه های  نوشتند.  قاعدگی/پریود  چیستی 

پیامدهای  از  و  کردند  روایت  را  قاعدگی  دوره  دشواری های 

دردرسساز تابوپنداری قاعدگی در جامعه افغانی گفتند. 

اما در همین مورد آنچه برای من قابل تامل بود، واکنش ها 

به  اجتامعی  شبکه های  کاربران  از  شامری  بازخوردهای  و 

که  دلیل  این  به  هم  آن  بود.  نیست«  تابو  »قاعدگی  کارزار 

دیدم شامری از مردهای اهل ادعاهای بلند باال، تحصیلکرده 

و به ظاهر روشنفکر بجای درک درست مساله با رکیک ترین 

ادبیات بر کسانی تاختند که کارزار »قاعدگی تابو نیست« را 

راه اندازی کرده اند. 

دیگر  بدبختی  هزار  جامعه  در  که  بگوییم  ما  از  برخی  شاید 

نیست، کمرت بزایید )طفل به دنیا بیاورید(.

منرب،  در  روستا  زنان  محرم،  دهه  ی  روز های  از  یکی  در 

از  قبل  بودند.  روضه خوانی  مراسم  شدن  رشوع  منتظر 

مامه  کند،  آغاز  را  روضه خوانی  مراسم  قریه  مالی  اینکه 

کجاست  بزرگت  دخرت  فایزه  پرسید:  تاجور  خانم  از 

فایزه  گفت:  آهسته  تاجور  خانم  نیامده؟  منرب  چرا  و 

کوچک  دخرت  مرضیه  اما  بیاید.  نشد  داشت.  لباسشویی 

بود. درد  دل  و  کرده  خونریزی  او  نه،  گفت:  تاجور   خانم 

مامه مروارید با لحن اعرتاض آمیزی گفت، همه ی خانم ها و 

دخرتها خونریزی ماهانه دارند. 

ادامه  و  کرده  خانم  ها  به  رو  بعد  می کنید؟  پنهان  شام  چرا 

شست وشو  صابون  با  را  کتان  یا  و  نخی  پارچه های  داد، 

کنند  برش  خورد  خورد  بعد  و  بگذارند  آفتاب  در  دهند، 

و  کنند.  استفاده  آن  از  ماهانه  خونریزی  جریان  در  و 

غذاهای  بنوشند.  شیر  یا  چای سیاه  دوره،  این  در  هم چنان 

کنند. نگهداری  گرم  را  خودشان  و  بخورند  هضم   خوش 

دخرتان  و  زنان  که  مجلس های  در  معمولن  مروارید  مامه 

لباس های  می کرد  توصیه  آن ها  به  داشتند  حضور  جوان 

نزدیک  روزهای  در  دارند  حمل  که  زنان  و  بپوشند  نخی 

نور  زیر  را  شان  لباس های  کنند.  گردی  پیاده  زایامن  به 

استخوان  دچار  آینده  در  تا  بدهند  قرار  خورشید  مستقیم 

نشوند. دیگر  بیامری های  کمرو  دردهای  و   دردی 

مامه مروارید زبان رصیح و رک داشت، بی پرده سخن می گفت 

و از مردها نیز می خواست که زنان شان را در نگهداری بچه ها 

کمک کنند.

همه ی  یکبار،  روز   40 هر  که  بود  اش  همیشگی  عادت 

پشت  و  می کشید  بیرون  را  اش  خانه  ظرف  و  فرش 

نیز  قریه  مردان  و  زنان  دیگر  از  می داد.  آفتاب  بام  

به  دسرتسی  وضعیت  به  مربوط  خربهای  میان  در  دیروز 

نوار بهداشتی در کشورها جستجو می کردم. در کشورهای 

فقیر  اقتصادی  نظر  از  آنجا  در  مردم  بیشرت  که  آفریقایی 

مواد  به  دسرتسی  نظر  از  مشابهی  وضعیت  هستند، 

بهداشتی و از جمله نوار بهداشتی دارند. 

پریود  بخاطر  4تا9روز  متوسط  طور  به  دخرتان  کنیا  در 

می گوید  ملل  سازمان  کودکان  صندوق  منی روند.  مدرسه 

که دریک کشور از هر 10 کشورآفریقایی، دخرتان بخاطر 

این  از  بخشی  می شوند.  محروم  رفنت  مدرسه  از  قاعدگی 

مشکل به خاطر دسرتسی نداشنت به نوار بهداشتی است. 

در کشور هند یکی از اصلی ترین علل ترک تحصیل دخرتان 

عادت ماهانه است. در حالیکه در والیات افغانستان چنین 

عادت  چقدر  شود  مشخص  تا  است  نشده  انجام  بررسی 

تفکر، پندار و کرداری طالبانی در این جامعه ابعاد عمیق و 

شاخ و برگ های بسیار گسرتده دارد؟

حاال جدای از این بحث که »قاعدگی تابو نیست« هرازگاهی 

اهل  و  تحصیلکرده  زنان  و  مردان  از  شامری  واکنش  که 

ادعا مدعای روشنفکری را نسبت به مسایل زنان می بینم و 

نویسنده  و  فیلسوف  دوبوار  سیمون  از  گفته  این  می خوانم، 

بصورت  بلکه  منی شود.  زاده  »زن  که  می آید  یادم  فرانسوی 

زن درمی آیند.« 

به  کمی  دارد  جا  آمد،  پیش  دوبوار  سیمون  بحث  که  حاال 

نقش و تاثیر  قاعدگی بر وضعیت روانی، اجتامعی و فیزیکی 

نظریه های  در حوزه  فیلسوف رسشناس  این  دیدگاه  از  زنان 

فمینیستی نیز بپردازیم. 

دوبوار در کتاب جنس دوم در مبحث »شکل گیری« می گوید: 

متوجه  وقتی  جنسی  بلوغ  آغازین  مراحل  در  بچه  »دخرت 

احساس  آن  از  تنها  نه  می شود،  بدنش  و  اندام  در  تغییرات 

مرحله  به  وارد شدن  بابت  بگونه  ای  که  ندارد  بیزاری  و  رشم 

زن شدن احساس غرور نیز می کند. اما نخستین قاعدگی، 

فرو  به شوک  ذهنی  نگاه  از  که  همزمان  را  نوجوان  دخرتان 

می برد، از نگاه روانی آشفته می سازد و از نگاه اجتامعی او را 

دچار حس رشمساری می سازد.«

اولین  در  جوان  دخرت  موارد،  اکرثیت  در  دوبوار  باور  به 

دچارش  خود  که  روانی  ذهنی  مسایل  از  جدای  قاعدگی 

می شود، مورد برخوردهای نادرست اعضای خانواده و حتی 

از  آگاهی درست  دلیل عدم  به  قرار می گیرد. چون  مادرش 

بدهند.  آفتاب  را  شان  خانه  ظرف  و  فرش   می خواست 

مامه دوست خوب و صمیمی همه ی زنان قریه بود. همواره 

زنان،  ماهانه  خونریزی  خودش  قول  به  یا  قاعدگی  مورد  در 

مشکالت دوره بارداری و زایامن و مراقبت های بعد از زایامن 

 حرف می زد و نصیحت های فراوان با زنان در میان می گذاشت.

دهنه ی  در  تابستان  گرم  روزهای  در  مروارید  مامه 

و  می شست  می آورد  در  را  لباس هایش  می رفت،  بوم 

خشک  تا  می گذاشت.  خورشید  نور  زیر  سنگ ها  روی 

کنار  در  و  می شست  نیز  را  خودش  لباس ها،  شدن 

می کشید.  دراز  آفتاب  در  شن ها  روی  لخت   سنگ ها 

بسیاری  در  قریه  اهالی  بود.  قریه  آگاه  و  هوشیار  زن  مامه، 

کارها از او مشوره می گرفتند. مروارید به همه چیز و همه کس 

سایه بان ها  زیر  تابستان ها  که  جوان  دخرتان  به  حتی  بود، 

گلیم می بافتند می گفت: زمین نم دارد. از کهنه مندهایی که 

از پشم گوسفند ساخته شده، دوشکچه بسازید. حاال جوان و 

مست هستید. برایتان معلوم منی شود. اما بعدها که صاحب 

فرزند شدید یا سنتان بیشرت شد، درک می کنید که این مامه 

پیر به خوبیتان می گفته است. 

او  بود،  روستا  دخرتان  از  بسیاری  دایه  مروارید،  مامه 

حامیت  و  دیگران  به  کمک  در  را  عمرش  از  زیادی  بخش 

مرکز  در  که   اواخر  همین  تا  حتی  کرد.  رس  روستا  زنان  از 

و  شد  ساخته  رسک  شد،  فعال  صحی  کلینیک  ولسوالی 

مامه  شد،  باز  صحی  خدمات  از  اندکی  به  مردم  دسرتسی 

بود. برخوردار  ویژه ا ی  احرتام  و  اعتبار  از  همچنان   مروارید 

به عمر 81 سالگی درگذشت.  مامه مروارید سه سال پیش 

بهرتین  در  را  او  مردم  برد.  فرو  سوگ  به  را  روستا  مرگش 

قرب ش  روی  و  سپردند  خاک  به  روستا  قربستان  موقعیت 

پارچه ی سبزی را به مناد مهربانی هایش بیرق زدند.

ماهیانه در وضع تحصیلی دخرتان تاثیر دارد.  

رایگان  راه  در  مبارزه  قاعدگی،  از  تابوزدایی  برای  تالش 

وادارکردن  قاعدگی،  دوران  بهداشتی  خدمات  کردن 

کارفرمایان به درک رضورت های زنان در این دوران، دادن 

آموزش های الزم به دخرتان وتولید پد های قابل شستشو و 

ارزان از جمله اقداماتی است که می تواند در بهبود رشایط 

زنان در این دوران کمک کند. در قریه جات و حتی برخی 

از شهرهایی که بسیاری از مردم توان خرید نوار بهداشتی 

رضاکار  گروه های  زنان،  سالمت  تامین  برای  ندارند،  را 

طبی یا نهادهای خارجی که در زمینه حقوق زنان فعالیت 

ضدعفونی  مواد  و  نخی  دستامل های  می توانند  می کنند، 

کننده رایگان اهدا کنند و اهمیت رعایت بهداشت دوران 

قاعدگی را به زنان آموزش دهند.  

حساسیت قاعدگی و تاثیرات آن بر سالمت فیزیکی و روانی 

دخرت نوجوان اغلب به جای آموزش، دخرتان جوان را به دلیل 

قرار  رسزنش  مورد  حساس،  دوره  این  در  رفتاریش  تغییرات 

می دهند و حتی در برخی از فرهنگ ها زنان و به ویژه دخرتان 

جوان را در دوره قاعدگی مورد طرد و انزوا قرار می دهند. 

اولین  از  روایت  چند  جنس دوم،  کتاب  دوم  جلد  در  دوبوار 

تجربه قاعدگی را نقل قول می کند. به عنوان منونه:

»وقتی برای نخستین بار قاعده شدم، هنوز دوازده ساله هم 

نبودم. از فرط حیرت صدایم در نیامد. وقتی مادرم به همین 

اکتفا کرد که خیلی خشک بگوید، این اتفاق هر ماه می افتد، 

از فرط وحشت یکه خوردم. این موضوع به نظرم کثافت کاری 

بزرگی بود و حارض نبودم، بپذیرم که این اتفاق برای مردها 

نیفتد.« 

که  دریافتم  و  شدم  قاعده  بار  نخستین  برای  که  »هنگامی 

شدیدترین  منی شود،  متام  دقیقه  چند  ظرف  خون ریزی 

نگفتم.  کسی  به  کلمه  یک  اما  کردم.  احساس  را  هراس ها 

حتی به مادرم. وحشت کرده بودم و درد شدید داشتم.« 

»از طریق مادرم آگاه نشدم. خودش در نوزده سالگی قاعده 

زیرش  لباس  کردن  کثیف  بابت  که  این  برای  بود.  شده 

رسزنش نشود، آن را در دشت زیر خاک مخفی کرده بود.«

سیمون دوبوار، ده ها منونه از این دست را در جلد دوم کتاب 

تا بر مبنای آن تاکید کند که قاعدگی  جنس دوم برشمرده 

در  اتفاق ها  کننده ترین  غافلگیر  و  حساس ترین  از  یکی 

جدی  بصورت  که  مساله ای  است.  نوجوان  دخرتان  زندگی 

اجتامعی  و  فردی  مراحل »شکل گیری« شخصیت  اولین  در 

نبوده  بیش  کودکی  قبلش  ماه  چند  تا  که  را  دخرتبچه ای 

است، ناگهان غافلگیر می کند و به شوک فرو می برد. 

مساله  خصوص،  این  در  دوبوار  سیمون  بحث  از  گذشته 

تابوانگاری قاعدگی فقط مختص جامعه افغانستانی نیست. 

زنان  بدن  در  طبیعی  رویداد  یک  قاعدگی  که  هامنگونه 

نیز یک  رویداد طبیعی  این  با  تابوانگارانه  برخورد  می باشد، 

و  پنهان کاری  رشم پنداری،  است.  جهانی  و  فراگیر  مساله 

قاعدگی  دوره  در  زنان  نجس  شمردن  موارد  برخی  در  حتی 

سبب شده است که توجه به مسایل بهداشتی در این دوره 

نیز فراموش یا ندیده گرفته شود. 

از علف سبز که بر شانه داشت، وارد حویلی شد. عروسش با 

عجله سبد را از شانه مامه گرفت و گفت: فکر کنم سمیه را 

درد زایامن گرفته است. دخرتها را دنبالت فرستاده اند. مامه 

مروارید با خونرسدی اما با نگاه های کنجکاوانه به ما نزدیک 

شد و پرسید: چه شده؟ من به ثریا نگاه کردم و او به من. هیچ  

کدام از ما چیزی منی دانستیم. یک صدا گفتیم خرب نداریم. 

زیر درخت ها بودیم که مادرم گفت دنبال شام بیایم. مامه به 

عروسش گفت: من می روم لباس هایم را تبدیل کنم. تو برای 

دخرتها زردآلو آب بکش.

بسته ای  شد،  حرکت  آماده  مروارید  مامه  که  بعدش 

برویم. که  شوید  پیش  گفت  و  داد  من  دست  را   پارچه ی 

به  که  آنقدر  نه  آما  کردیم.  طی  عجله  با  را  مسیر 

مروارید  مامه  رسیدیم،  وقتی  بیفتیم.  نفس  نفس 

بود. آنجا  سمیه  که  شد  اتاق  وارد   مستقیم 

عروس  سمیه،  طفل  که  بودند  فهمیده  قریه  اهالی  همه ی 

تا شام آن  روز را همه منتظر  ارباب متولد می شود.  حاجی 

و نگران بودند. شام، مادرم به خانه آمد و از خواهرم خواست 

که گوسفند سفید را دست بکشد و نذر سمیه کند. آن شب با 

بیدار خوابی و نگرانی متام به صبح رسید، اما سمیه همچنان 

درد کشیده بود و طفلش متولد نشده بود. حوالی ساعت 11 

روز، مادرم با خوشحالی آمد و خرب داد که طفل سمیه متولد 

شد. 

خانم مروارد دایه ی محلی بود که زنان بسیاری را در هنگام 

زایامن کمک می کرد. او اکرثیت کودکان و جوانان قد و نیم 

نواسه خودش  را  نزدیک  و  دور  روستا های  و  قریه  اهالی  قد 

و متیز  پاک  را  فرزندهایشان  زنان می خواست  از  می خواند. 

نگهدارند. اگر زنی می گفت، زودتر به کدام کار برسد یا کدام 

را زودتر متیز کند، خانم مروارید می گفت: جرب که  طفلش 

در  اخیر  سال های  در  والیت  این  در  مدنی  فعالیت های 

بامیان چشمگیر  مرکز توجهات بوده و فعالیت مدنی زنان 

به رضورت  متمرکز  گاه  هیچ  فعالیت ها  این  اما  است  بوده 

درباره  قریه ها  در  بخصوص  بامیان  جامعه  آگاه سازی 

بهداشت قاعدگی نبوده است و هیچ گاه نوار بهداشتی در 

قریه ها توزیع نشده است. 

درست است که در مرکز این والیت می توانیم نوار بهداشتی 

به تعداد زیاد در دکا ن ها موجود است اما هزینه خرید یک 

40تا120  بین  بامیان  شهر  مرکز  در  بهداشتی  نوار  بسته 

مسکن،  قرص های  قیمت  باید  رقم  این  به  است.  افغانی 

لباس زیر و دیگر لوازم مربوط به پریود را هم اضافه کنیم 

از نظر  آن ها  از  بامیان که بسیاری  توان خرید مردم  از  که 

اقتصادی فقیر هستند، خارج است. 

وجود دارد. مسایل بسیار مهم تر از »بهداشت قاعدگی« هست 

که باید بانوان فعال در عرصه جامعه مدنی وقت و انرژیشان 

صلح  روند  مسایل  به  مثلن  کنند.  مهم تر  موارد  آن  رصف  را 

بپردازند. به نگرانی های امنیتی و عقب گردهای احتاملی در 

نتیجه  در  اخیر  بیست سال  دستآوردهای  و  ارزش ها  ساحت 

طالبان.  برگشت  احتامل  به  و  بپردازند  صلح  گفتگوهای 

اجتامعی_فرهنگی  نگاه  از  ما  است  این  اساسی  مساله  اما 

تحصیل  موارد حتی  بسیاری  در  که  داریم  قرار  در وضعیتی 

کرد گان جامعه وقتی نقاب اکت های مدنی را از صورت کنار 

می گذارند و آن »من« واقعیشان را منایان می کنند، 

غافلگیرکننده  و  متنوع  بسیار  گونه های  با  آدم 

مواجه  طالبانی  رفتارهای  و  طالبانی  پندارهای 

می شود. می پرسید: چطور و چگونه؟

خیلی ساده است. مرشوط به این که شام باید ب 

گروه  مثلن،  برخورید.  براندازی ها  نقاب  چنین  با 

کوچک  کارزار  یک  آمده  کرده،  تحصیل  بانوان  از 

آگاهی در مورد بهداشت قاعدگی راه اندازی کرده 

قاعدگی می گونید.  از چیستی  این کارزار  اند. در 

از این که قاعدگی، بیامری و مریضی نیست. یک 

امر عادی، طبیعی و فیزیولوژیک برای زنان است. 

رویدادی است که وقتی زنان و به ویژه دخرتان جوان که برای 

اولین بار دچارش می شوند برای رعایت بهداشت در این دوره 

چه باید بکنند و این که عدم رعایت مسایل بهداشتی در دوره 

قاعدگی، زنان و دخرتان جوان را با چه آسیب های فیزیکی 

اگر  که  می گویند  این  از  می کند.  گریبان  و  دست  روحی  و 

دخرتان جوان برای بار اول دچار قاعدگی شدند نرتسند. بلکه 

بیش از پیش بدانند که قاعدگی چیست و چرا چنین چیزی 

در بدن زنان رخ می دهد. اما وقتی می بینیم، اقدام گروهی 

تحصیلکرده  مردان  از  از سوی شامر  تحصیل کرده  بانوان  از 

پس  ادبیات  رکیک ترین  با  روشنفکر  و  فرهنگی  ظاهر  به  و 

و  بی حیایی  بی رشمی،  انگ  اقدامی  به چنین  زده می شود؛ 

بداخالقی زده می شود، اول از جامعت بی سواد و محروم از 

برخوردهایی  چنین  دوم،  باشیم.  داشته  توقع  چه  تحصیل 

مگر بیانگر این نیست که طالب تفنگدار و خشونتگر صورت 

عریان شد ه ای از منش پندارهای طالبانیزم است و ریشه های 

»مامه« مرواریدی در دل روستا

ناآشنایی زنان قریه جات افغانستان با نوار بهداشتی

زنان، قربانیان خاموش تابوانگاری قاعدگی

گل بیگم

رویا طاها

 نیمرخ
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