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چکیده
هدف :قاعدگی یک فرآیند بیولوژیک و اتفاقی مهم در زندگی زنان است ،اما این فرآیند و سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن چنان در
هم تنیده شدهاند که طیف گستردهای از قوانین و محدودیتها ( تحت عنوان تابو) را در مورد قاعدگی و چگونگی عملکرد زنان بوجود آوردهاند؛
تابوها رفتار زنان را به شدت محدود میکنند و بر سالمت روانی و جسمانی آنها تاثیرات منفی میگذارند .به همین منظور هدف از انجام این پژوهش
بررسی نقش رسانهها بر تداوم و کاهش تابوهای قاعدگی است.
روش شناسی :مطالعۀ حاضر از نوع پژوهش مروری سیستماتیک است .به منظور انجام مطالعه ،در پایگاه های اطالعاتی ،Springer ،PubMed
 Noormags ،SID ،ScienceDirectو  Civilicaاز کلید واژههای مرتبط استفاده شد و مجموعه مقاالت منتشر شده از 1950تا  2021استخراج گردید.
یافته :ایدئولوژی غالب جوامع نسبت به قاعدگی سکوت ،پنهان کاری و انکار آن است که اکثر رسانه ها به اشکال مختلف این ایدئولوژی را بازتولید
میکنند و منجر به تقویت آن میشوند .اما ارائه اطالعات مختلف به شیوههای گوناگون در رابطه با قاعدگی ،بدون سوگیری به عادیسازی فرایند
طبیعی قاعدگی و کاهش تابو پیرامون آن کمک می کند.
نتیجه گیری :فرایند عادی سازی قاعدگی به زمان زیادی نیاز دارد اما با کمک مداخله در چارچوب بندی استراتژیک رسانه به عنوان عامل تغییر،
میتوانیم جامعه را سریعتر به سمت عادی شدن قاعدگی پیش ببریم .رسانه به عنوان یک منبع اطالع رسانی گسترده و در دسترس ،میتواند به عنوان
ابزاری قدرتمند در جهت آموزش و شکستن تابوی قاعدگی مورد استفادهی صحیح قرار گیرد.
واژگان کلیدی :تابو قاعدگی ،قاعدگی ،رسانه ،کلیشه جنسیتی ،زنان.
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قاعدگی1؛ مفاهیم و مبانی

قاعدگی یک اتفاق طبیعی و فرآیندی بیولوژیک است که ماهانه میلیاردها ( )1.8زن و دختر در سراسر جهان آن را تجربه میکنند (مؤسسه
گروه استراتژی .)2020،2فرآیند قاعدگی همزمان با روند گستردهی رشد جنسی و بلوغ اتفاق میافتد .در نوجوانان دختر ،بلوغ با ظهور
تغییرات جسمی و روانی مشخص میشود و اولین قاعدگی (منارک) مهمترین نشانه بلوغ ،رشد جنسی ،کامل و آماده بودن سیستم تولید
مثل است (نورانی ،روناتمودجو2018 ،3؛ رمپل ،باومگارتنر .)2003 ،4قاعدگی و منارک یک اتفاق مهم در چرخه زندگی زنان است؛ اما
روشی که جامعه به آنها پاسخ میدهد و با موضوع رفتار میکند ،باعث ارتباط منفی با روند قاعدگی میشود .همچنین موارد گستردهای
از نابرابری جنسیتی را منعکس میکند (مؤسسه گروه استراتژی.)2020 ،
قوانین و محدودیتهای مرتبط با قاعدگی

طیف گسترده و متنوعی از قوانین و محدودیتها در مورد قاعدگی و چگونگی عملکرد فرد در این دوران وجود دارد که بسیار سخت
و شدید است و اغلب رفتار زنان را به شدت محدود میکند (جکسون ،فالمنگ.)2013 ،5
تعدادی از این قوانین و محدودیتها عبارتند از -1 :تمام عالیم بلوغ و قاعدگی را از دیگران پنهان کنید -2 ،هیچوقت اجازه ندهید
مردی بفهمد که شما در دوران قاعدگی هستید -3 ،اگر دلیل عصبانیت زنی را نمیفهمید حتما آن را به دوران قاعدگیاش نسبت دهید،
 -4جریان خون قاعدگی بوی بسیار ناخوشایندی (مشمئزکنندهای) دارد که حتی با دوش گرفتن و استفاده از خوشبو کننده نیز برطرف
نمیشود -5 ،اگر زنی به صراحت عقیده یا احساس خود را بیان میکند حتما مبتال به سندروم پیش از قاعدگی است -6 ،قاعدگی و
بلوغ اتفاق خوشایندی نیست که بتوان بهخاطر آن خوشحال بود -7 ،هیچ نیازی نیست که پسرها در مورد قاعدگی چیزی بدانند؛ زیرا
این مسئله هیچ ارتباطی به آنها ندارد (گیلولی ،6جعفرینمینی .)2015 ،تعداد بیشماری از این قوانین و محدودیتها تابوی قاعدگی را
تشکیل میدهند (یاگنیک.)2019 ،7
تعریف تابو

تابوها ،کهنترین مجموعه قوانین نانوشته بشر و جلوهای از اعتقاد جوامع بدوی به نیروهای شیطانی هستند؛ که با گذشت زمان ،به یک
نیروی مستقل و متمایز از اعتقاد به شیاطین مبدل شدهاند .آنها بهصورت فشار و اجباری در آمدهاند که بهوسیلهی سنت ،عرف و در
نهایت از طریق قوانین تحمیل میشوند .تابوها ماهیت دوگانه دارند و دو معنای متضاد را دربر میگیرند؛ از یک طرف مفهوم «مقدس»،
«مختص» و از سوی دیگر مفهوم «اضطرابانگیز»« ،خطرناک»« ،ممنوع» و «پلید» را میرسانند .در واقع همراه با واژهی تابو ،نوعی مفهوم
تهدید و منع همراه است .اساسا تابو در ممنوعیتها تجلی پیدا میکند .همانگونه که فروید میگوید :ممنوعیتهای تابویی بر هیچ
استداللی استوار نیستند (فروید ،8پورباقر2008 ،؛ فوسارو2016 ،9؛ حسینی معصوم ،حسینی.)2020 ،
تابوهای قاعدگی

1 Menstruation
)2 FSG(foundation strategy group
3 Nuraini, A., & Ronoatmodjo, S.
4 Rempel, J. K.,& Baumgartner, B
5 Jackson, T. E., & Falmagne, R. J
6 Gillooly, j
7 Yagnik, A
8 Sigmund Freud
9 Fusaro, D
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تابوی قاعدگی نیز مانند بسیاری از تابوهای دیگر ،از هیچ دلیل عقلی سرچشمه نمیگیرد .در جوامع بدوی و همچنین در تمدنهای
باستان ،قرون وسطی و معاصر ،تابو و محدودیتهای بسیار زیادی مرتبط با قاعدگی یافت میشود .منشأ آنها معموال به یکی از سه
علت زیر نسبت داده میشود-1 :تنفر اولیه از ناپاکی -2 ،واکنش محافظتی زنان -3 ،وحشت و ترس از خون؛ از این میان ،تنها آخرین
مورد قابل قبول است (گلدشمیت ،)1934 ، 1زیرا در جوامع بدوی هر چیزی که باعث ترس و اضطراب میشد را به نیروهای شیطانی
ارتباط میدادند؛ و برای آن یکسری منع و محدودیت (تحت عنوان تابو) جهت محافظت از انسان در برابر چیزی که خطرناک بهنظر
میآمد ،ایجاد میکردند (فروید ،پورباقر2008 ،؛ بریتون .)1996 ،2ادبیات علمی نیز نشان میدهد که تابوهای قاعدگی برای محافظت از
جامعه در برابر قاعدگی زنان که ادعا میشود آلوده و خطرناک است ،بوجود آمده است (لی ،ساسر-کوئن.)2015 ،3
ننگ ،شامل سه تابوی خاص قاعدگی است که در سنین جوانی درونی میشوند و رفتارها و نگرشهای مربوط به قاعدگی را در جوانان
(دختر و پسر) از راههای منفی تحت تأثیر قرار میدهد .ویلیامز ( )1983سه تابوی قدرتمند مربوط به قاعدگی را  -1پنهانکاری-2 ،
تغییر فعالیت و  -3ارتباط محدود ،توصیف کرد .تابوی پنهانکاری به این باور اشاره دارد که قاعدگی چیزی است که باید پنهان و مخفی
نگه داشته شود .تابوی تغییر فعالیت ،رفتارهای زنان را در دورهی قاعدگی محدود میکند (بهعنوان مثال ،محدودیت در فعالیتهای
جنسی و جسمی) ؛ و تابوی ارتباطات -با وجود اینکه ارتباط یک نیاز ذاتی برای انسان است -زنان را در معرض انزوا قرار میدهد و
بحث آزاد در مورد قاعدگی را ممنوع میکند (مک کیور1984 ،4؛ کرنر ،فلوید2010 ،5؛ وایت.)2013 ،6
در حالی که تابوی فعالیت با تجویز اعمال مجاز در دوران قاعدگی ارتباط مستقیمی با رفتار زنان دارد ،دو تابوی دیگر نشان دهندهی
لزوم مخفی نگه داشتن قاعدگی است (آکسلی)1998 ،7؛ زیرا هر چیزی که بهعنوان یک تابو در نظر گرفته شود ،حتی اگر برخی از مسائل
مسائل اجتماعی با آن مرتبط باشد ،در جامعه مخفی باقی میماند (شومیکر ،تتالک .)2012 ،8همچنین بیشتر زنان در مطالعه بریتون در
سال  1996بر لزوم مخفی نگه داشتن قاعدگی حتی از زنان دیگر تأکید کردهاند و برای توصیف تجربه قاعدگی کلمات منفی بهکار
بردهاند که این نشان دهندهی احساس شرم نسبت به قاعدگی است .بنابراین سکوت و پنهانکاری پیرامون قاعدگی عالوهبر تابوهای
مذهبی و فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن ،ممکن است ناشی از احساس شرم نسبت به قاعدگی باشد (قوانین1990 ،؛ جاالن ،باوجا،
بهندری ،کهمی ،گروور.)2020 ،9
نگرش جوامع ،ادیان و فرهنگ ها
10

هر جامعهای قوانین و محدودیتهای خاصی راجع به قاعدگی دارد ( توماس  .)2007 ،به همین دلیل نحوهی بروز تابوها به دلیل تنوع
در بافتهای مذهبی ،فرهنگی و اجتماعی دارای چندین بیان است (مک لین ،هرل ،رووانپورا)2020 ،11؛ که براساس دین ،فرهنگ ،قومیت
و اعتقادات دیرینه هدایت میشود (کومار ،سریواستاوا .)2011 ،12بدون استثنا ،تمامی ادیان بزرگ جهان محدودیتهایی را برای زنان در
دوران قاعدگی قایل شدهاند و اظهاراتی را در مورد قاعدگی و تأثیر منفی آن بر زنان و مردان بیان کردهاند .همچنین بسیاری از آنان تا به
امروز عقاید اولیه خود را درباره قاعدگی حفظ کرده اند .این ادیان در میزان شدت تابوهای قاعدگی باهم تفاوت دارند؛ اما شباهتهای
1 Goldschmidt, T
2 Britton, C. J
3 Lee, J., & Sasser-Coen, J
4 McKeever
5 Koerner, A. F., & Floyd, K
6 White, L. R
7 Oxley, T
8 Schoemaker, P. J., & Tetlock, P. E
9 Jalan, Baweja, Bhandari, Kahmei, Grover
10 Thomas, E. M
11 MacLean, K., Hearle, C., & Ruwanpura, K. N
12 Kumar, A., & Srivastava, K
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میان آنها در مورد اعتقاداتشان درباره ی قاعدگی بسیار قابل توجه است .برخی از مضامین مشترک شامل انزوا ،محرومیت از اعمال
مذهبی ،منع ورود به اماکن مذهبی و عدم برقراری رابطه جنسی است (گوترمن ،مهتا ،گیبس .)2008 ،1عالوهبر تابوهای تحمیل شده
توسط دین ،در اکثر فرهنگها در سراسر جهان قاعدگی با ننگی احاطه شده است که ریشهکن کردن آن بسیار دشوار است و زنان را
تحت فشار قرار میدهد تا از تابوهایی که خانوادهها ،دین و فرهنگ به آنها تحمیل کردهاند ،پیروی کنند (جاالن ،باوجا ،بهندری ،کهمی،
گروور.)2020 ،
همچنین شیوهی فرهنگی عینیت جنسی ،زنان را طوری تربیت میکند تا نسبت به دورههای خود احساس شرم کنند و تمام شواهد
مربوط به قاعدگی را بهخصوص از مردان پنهان نگه دارند و بهصراحت در مورد آن صحبت نکنند (دوناوانت ،رابرتز2013 ،2؛ وایت،
 .)2013همزمان با عدم امکان صحبت آشکار در مورد قاعدگی ،تابوهای مرتبط با آن ،مکانیزمی را تقویت میکنند که مانعی برای داشتن
یک پایگاه اطالعاتی دقیق از دانش قاعدگی و آمادهسازی برای شروع قاعدگی ،میشود؛ و دانش زنان را دربارهی این پدیده بهخطر
میاندازد (کیسلینگ1996 ،3؛ اسپادارو ،دلیا ،موسو .)2018 ،4تحقیقات تکمیلی از سراسر جهان نیز نشان میدهد که زنان اغلب از دانش
دقیق در مورد قاعدگی و بهداشت قاعدگی برخوردار نیستند (یونیسف .)2019 ،5بدون دانش عینی (اطالعات زیستی در مورد آناتومی،
فیزیولوژی و بهداشت) و ذهنی (اطالعات انتزاعی ،احساسی و تجربی) کافی ،قاعدگی یک تجربهی آسیبزا برای زنان خواهد بود و
آنان نمیتوانند آمادگی کافی برای شناخت و مواجهه با آن داشته باشند (ریردان ،کوف ،فالهرتی1986 ،6؛ سانباگ ،د سوزا ،شیلپا،
ژوزفین .)2012 ،7بنابراین افزایش آگاهی در دختران جوان در مورد بهداشت و دانش قاعدگی بسیار مهم است (کومار ،سریواستاوا،
 .)2011ایجاد یک دانش بنیان قوی و یک دیدگاه روانشناختی و عاطفی سالم در مورد قاعدگی ،قبل از رسیدن به بلوغ میتواند به
دختران جوان کمک کند احساسات بهتری در مورد دورههایشان داشته باشند؛ و ضمن ایجاد سطح باالتری از عزت نفس و بهطور کلی
رفاه ،از هرگونه سردرگمی ،ترس و شرم دور باشند (موریسون ،الرکسپور ،کالیبوسو ،براون.)2010 ،8
رسانه و تابو

در دنیای امروزی که عصر ارتباط نامیده میشود (معینیفر ،)2010 ،رسانهها بهعنوان یکی از ابزارهای مهم برای انتقال اطالعات بهکار
میروند (داریانتو ،)2010 ،9که میتوانند به آگاهی از قاعدگی کمک کنند (جاالن ،باوجا ،بهندری ،کهمی ،گروور .)2020 ،اصطالح رسانه
معموال به وسایل ارتباط جمعی هم چون رادیو ،مجله ،روزنامه ،سینما ،تلویزیون ،بیلبوردها و فضای مجازی اطالق میشود (چندران،
ماتور ،رائو .)2019 ،10سریواستاوا ،11چایودری ،12بهات ،13مجاوار 14در سال  2018بر اساس تحقیقاتشان عنوان کردند ،تأثیر رسانهها در
حال افزایش است؛ زیرا این امر یک عامل گسترده و دائمی در زندگی ما است .تأثیر وسایل ارتباط جمعی با کاهش تعداد و قدرت منابع
تأثیرگذار دیگر افزایش مییابد .رسانهها از مکانهای اصلی معنیسازی هستند (مرسکین .)1999 ،15همچنین پشت پیامهایی که رسانه
1 Guterman, Mehta, Gibbs
2 Dunnavant, N. C., & Roberts, T. A
3 Kissling, E. A
4 Spadaro, d’Elia&Mosso
5 UNICEF
6 Rierdan, J., Koff, E., & Flaherty, J
7 Shanbhag D, D'Souza N, Shilpa R, Josephine P
8 Morrison, L. A., Larkspur, L., Calibuso, M. J., & Brown, S
9 Daryanto
10 Chandran, S., Mathur, S., & Rao, K. M
11 Srivastava, K
12 Chaudhury, S
13 Bhat, P. S
14 Mujawar, S
15 Merskin, D
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انتقال میدهد ،ایدئولوژی غالب جامعه و فرهنگ پنهان است (دلساز-روبیو ،پنوک-اسپک .)2009 ،1به همین دلیل نمایش قاعدگی در
رسانههای گروهی برای افرادی که میخواهند این تابو را بشکنند به یک نکتهی اساسی تبدیل شده است (بابل.)2010 ،2
اگرچه شدت تابوها در طول زمان کمتر شدهاست ،اما هنوز یک تابوی جهانی است که به شیوههای مختلف زندگی زنان را تحت تأثیر
قرار میدهد و سالمت روان و جسمانی آنان را در دراز مدت به خطر میاندازد .سالمت زنان بهطور مستقیم و غیر مستقیم سالمت
خانواده و جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد ،بنابراین در این مطالعه قصد داریم با تحلیل پژوهشهای مرتبط با تابوی قاعدگی و تاثیر
رسانه بر آن ،بررسی کنیم که آیا میتوان از رسانهها در جهت کاهش کلیشهها و تابوهای پیرامون قاعدگی و افزایش سالمت زنان بهره
برد؟.

روش پژوهش
مطالعهی حاضر از نوع پژوهش مروری سیستماتیک است .با استفاده از این روش به مرور سیستماتیک یافتههای علمی انجام شده در
زمینهی تأثیر رسانه بر تابوهای قاعدگی پرداخته شده است .بهمنظور انجام مطالعه مروری سیستماتیک ،یافتههای پژوهشی منتشر شده از
سال  1950تا  2021در پایگاههای اطالعاتی  Noormags ،SID ،Google Scholar ،ScienceDirect ،Springer ،PubMedو Civilicaمورد
بررسی قرار گرفتند .در پایگاههای اطالعاتی ذکر شده جهت جستجو از کلید واژههای قاعدگی ،تابو قاعدگی ،تابو ،رسانه ،کلیشههای
جنسیتی و زنان استفاده شد .در میان مقاالت و پایگاههای معتبر ،آن دسته از پژوهشهایی که متمرکز بر تاثیرات رسانهها بر قاعدگی و
تابوهای پیرامون آن بودند ،انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته
در بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تابوی قاعدگی 90 ،مقاله را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم 11 .مقاله که صرفا تاثیر رسانه بر
تابوی قاعدگی را مورد بررسی قرار داده بودند ،از میان مقاالت استخراج کردیم .مقاالت حاوی نتایج متناقض و دوگانهای بودند .بنابراین
در این مرحله نتایج آنها را بدون تفکیک نوع رسانه (تبلیغاتی ،آموزشی ،خبری) و تنها براساس چگونگی نمایش تابو قاعدگی و تأثیر
بر آن ،بیان میکنیم.
برخالف اینکه قاعدگی یک فرایند کامال طبیعی و فیزیولوژیکی است ،تحقیقات اجتماعی نشان میدهد که هنوز تابوهای زیادی پیرامون
آن وجود دارد که توسط رسانهها (تبلیغات) نیز منتقل میشود .آنها ،قاعدگی را به صورتهای متفاوتی نمایش میدهند (یاگنیک2014 ،؛
اسپادارو ،دلیا ،موسو .)2018 ،برخی مستقیما به عوارض جانبی و منفی قاعدگی میپردازند و جنبههای منفی این فعالیت فیزیولوژیکی را
برجسته مینمایند .در حالی که برخی دیگر از ذکر آنها خودداری میکنند (دلساز-روبیو ،پنوک-اسپک )2009 ،و بر طبیعی بودن قاعدگی
و تغییرات جسمانی و عاطفی در دوران قاعدگی تأکید دارند (هاونس ،سوانسون1989 ،3؛ رافتوس ،جکسون ،مانیکس.)1998 ،4
براساس پژوهشهای مختلف ،مشخص شد که اکثر رسانهها قاعدگی را با تمرکز بر ناراحتی جسمانی و احساس ترس ،شرم و خجالت،
بهعنوان یک بحران بهداشتی که خطری برای زنانگی است ،ارایه میدهند و بر اهمیت سکوت و پنهان نگه داشتن قاعدگی تأکید میکنند
(رافتوس ،جکسون ،مانیکس1998،؛ مرسکین .)1999،همچنین در پژوهشی دیگر ،هاونس و سوانسون در سال  ،1989ارایه احساس
ترس ،شرم و خجالت نسبت به قاعدگی و صحبت آشکار پیرامون آن فقط در میان بحثهای زنانه و پنهانی ،در رسانه را تصدیق کردهاند.

1 Del Saz-Rubio, M. M., & Pennock-Speck, B
2 Bobel, C
3 Havens, B., & Swenson
4 Raftos, M., Jackson, D., & Mannix, J
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رسانهها با ارایه دیدگاههای منفی جامعه در مورد قاعدگی موجب حفظ و تداوم حس شرم و سکوت نسبت به قاعدگی در جامعه و
افزایش ناامنی در نوجوانان میشوند (سیمس ،برگ.)2001 ،1
در سال  2013تورنتون 2211 2توییت را با هدف بررسی نقش یک رسانه انتشار جهانی ،که امکان خود بیانگری بدون محدودیت را
فراهم میکند ،بر تداوم منع قاعدگی و کلیشهها ،مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و بیان کرد؛ بهطور کلی در توییتها چهار موضوع خشم
و ناامیدی ،تغییر جسمی و عاطفی ،فریب و تحقیر ،اعتبارسنجی و پیوند در رابطه با قاعدگی وجود دارد و به چشم میخورد.
بنابراین اگرچه بهنظر میرسد رسانهها _گفتمانها ،تصاویر انتقادی (فمینیستی) و تبلیغات محصوالت مرتبط با قاعدگی در آنها_ چالش-
های مثبت و قدرتمندی برای تابوهای ارتباطی قاعدگی بهشمار میروند (کیسلینگ)2002 ،3؛ اما ،نه تنها قاعدگی را به چالش نمیکشند،
بلکه مضامین بهکار رفته در آنها مانع گفتمان باز در مورد قاعدگی میشود (اسپادارو ،دلیا ،موسو )2018 ،و آن را بهعنوان تهدیدی برای
جامعه میدانند (فوسارو )2016 ،و بهطور غیرمستقیم باورهای کلیشهای نسبت به زنان را انتقال میدهند .در نهایت کلیشههای تفاوت
جنسیتی را تقویت مینمایند و به تداوم گفتمانهای متناسب با جنسیت کمک میکنند .بنابراین میتوان گفت؛ رسانههای جمعی یک
تناقض را به بینندگان نشان میدهند ،بهطور همزمان ایدئولوژی و کلیشهها را تأیید و برهم میزنند (کیسلینگ2002 ،؛ دل ساز-روبیو،
پنوک-اسپک.)2009 ،
بهطور موازی ،رسانه میتواند منجر به عینیتزدایی زنان از خود شود .اسپادارو ،دلیا ،موسو ( )2018با بررسی تبلیغات تلوزیونی تابو در
دو کشور ایتالیا و سوئد ،عنوان کردند؛ یافتهها حاکی از آن است که در زنان ایتالیایی ،قرار گرفتن در معرض تبلیغات تلویزیونی تابو
بهخصوص در افراد با دانش پایینتر از قاعدگی منجر به عینیتزدایی بیشتر خود میشود؛ اما این تأثیرات برای زنان سوئدی رخ نداد و
آنان هیچ تفاوتی در عینیت بخشیدن به خود در هنگام قرار گرفتن در معرض تبلیغات تابو نشانندادند (نتایج حاضر باتوجه به تفاوت
فرهنگی در آموزش جنسی و قاعدگی بین دو کشور مورد بحث قرار گرفته است).
با وجود تمامی مواردی که در باال ذکر شد ،تعدادی از تحقیقات بیان کردند که رسانه تأثیرات مثبتی بر قاعدگی و کاهش تابوی قاعدگی
دارد.
رسانهها اطالعات مثبت و منفی پیرامون قاعدگی به زنان جوان ارایه میدهند و منبعی برای اطالعات سالمت بهشمار میروند (رافتوس،
جکسون ،مانیکس1998 ،؛ مرسکین .)1999 ،رسانهها_وبسایتها ،فیلمهای یوتیوب ،سایر رسانههای آنالین و آثار هنری_ جامعه را
به سمت گفتمانهای بازتری در مورد قاعدگی هدایت میکنند (استین و کیم .)2009 ،4حتی آنها با ارایه قاعدگی بهعنوان جشن ورود
به زنانگی و یک هویت خاص زنانه نیز ،موجب ایجاد توانایی شکستن اسطورهها و تابوهای قدیمی در زنان میشوند (دلساز-روبیو،
پنوک-اسپک )2009 ،و احساس ترس ،پنهانکاری و افسانههای پیرامون قاعدگی را از بین میبرند (مرسکین.)1999 ،
جدول  .1خالصهای از پژوهشهای منتخب
عنوان مقاله

نویسندگان

خالصه نتایج

سال

منفی

مثبت

ارایه احساس ترس ،شرم و خجالت
 -1تحلیل محتوای رسانههای
آموزشی در مورد قاعدگی

هاونس ،سوانسون

1989

طبیعی بودن تغییرات جسمانی و

نسبت به قاعدگی و صحبت آشکار

عاطفی در دوران قاعدگی

پیرامون آن فقط در میان بحثهای
زنانه در رسانه
1 R. Simes, DH Berg, M
2 Thornton, L. J
3 Kissling, E. A
4 Stein, E., & Kim, S
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تاکید رسانه (تبلیغات) بر پنهان نگه
داشتن قاعدگی ،توصیف آن بهعنوان

زنانگی ایدهآل در برابر زنانه
آلوده :گفتارهایی از تجربه

رافتوس ،جکسون،

قاعدگی در مجالت استرالیایی که

مانیکس

1998

تأکید بر طبیعی بودن قاعدگی

زنان جوان را هدف قرار میدهد

یک بحران بهداشتی و خطری برای
زنانگی و رسانهها نقش اساسی به
عنوان منبع اطالعات سالمت برای
زنان جوان دارند

نوجوانی  ،تبلیغات و ایدئولوژی
قاعدگی

رسانهها میتوانند احساس ترس،
مرسکین

1999

سیمس ،برگ

2001

کیسلینگ

2002

پنهانکاری و افسانههای پیرامون
قاعدگی را از بین ببرند

ارایه قاعدگی در رسانه (تبلیغات) با
تمرکز بر ناراحتی جسمانی و احساس
ترس ،شرم به عنوان یک بحران
بهداشتی
رسانه (تبلیغات) با ارایه دیدگاههای

یادگیری پنهانی :تبلیغات مربوط
به منارک و قاعدگی

منفی جامعه در مورد قاعدگی موجب
حفظ و تداوم حس شرم و سکوت
نسبت به قاعدگی و افزایش ناامنی در
زنان نوجوان میشوند

منارک در فیلم و تلویزیون

ساز-روبیو،

ساختن هویت زنانه از طریق

دل

تبلیغات تلویزیونی بهداشت زنانه

پنوک-اسپک

2009

رسانه میتواند
2013

تورنتون

نحوه قرارگیری

قاعدگی در جوامع مختلف و دانش
پیرامون آن را تحت تأثیر قرار دهد

دگردیسی تابوی قاعدگی با تغییر

خشم و ناامیدی .تغییر جسمی و
عاطفی ،فریب و تحقیر ،اعتبارسنجی و
پیوند در توییتهای پیرامون قاعدگی
وجود دارد

با کمک مداخله در چارچوببندی

تغییر شکل قاعدگی در هند:
2014

یاگنیک

پوشش رسانهای

استراتژیک رسانه ،میتوانیم جامعه را
سریعتر به سمت عادی شدن قاعدگی
پیش ببریم

قاعدگی در رسانههای خبری:
تأثیر گفتمانهای رسانهای بر

2016

فوسارو

تابوی قاعدگی در فرانسه
دانش

مستقیما به عوارض جانبی منفی قاعدگی میپردازند در حالی که برخی دیگر از
ذکر آنها خودداری میکنند

عمومی بدون محدودیت

قاعدگی

ایدئولوژی و کلیشهها را تأیید و برهم میزند
تبلیغاتی که مربوط به قاعدگی هستند پیام متفاوتی به مخاطب میدهد .برخی

«زمانی در ماه» در توییتر :تابو،
کلیشه و پیوند در یک صحنه

رسانههای جمعی نیز یک تناقض را به جامعه ارایه میدهند و بهطور همزمان

و

تابو قاعدگی در گذر زمان میتواند
شکسته شود

تبلیغات

تلویزیونی تابو :تأثیرات در عینیت
بخشی به خود در میان زنان

موسو

جامعه میداند

دلیا،

پیرامون قاعدگی میشود .همچنین

2018

میتواند منجر به عینیتزدایی زنان از

ایتالیایی و سوئدی

ایرانی

بکشد و آن را بهعنوان تهدیدی برای
رسانه (تبلیغات) مانع گفتمان باز

اسپادارو،

تجربه قاعدگی در میان زنان

رسانه نمیتواند قاعدگی را به چالش

خود گردد
باقرینیا ،صفاجو،
صدیق

مبارک

عملکرد ضعیف رسانه در اطالع رسانی

2019

و آموزش پیرامون قاعدگی

آبادی

بحث و نتیجهگیری
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یکی از اساسیترین جلوههای زنانگی ،قاعدگی است .فرایندی که هر ماه در بدن زن رخ میدهد و نشان سالمت جسمی ،جنسی و
باروری زن است.
اما در طول تاریخ نگاه های متفاوتی نسبت به این فرایند وجود داشته است که در طول حرکت از جوامع بدوی به سمت مدرن شاهد
شکلگیری قوانین و محدودیتهای بسیاری ،تحت عنوان تابوها ،پیرامون قاعدگی هستیم؛ این قوانین و محدودیتها زمانی شروع به
شکلگیری کردند که زنان به عنوان جنس دوم مطرح شدند و جوامع شکل مردساالر و پدر ساالری به خود گرفت.
این محدودیتها منجر به ایجاد باورهای غلط و عقاید منفی نسبت به قاعدگی در افراد شده است ،که نسل به نسل بدون دالیل علمی
و تفکر منتقل گردیده و در فرهنگ جوامع ریشه زده است .این باورها با احساس شرم نسبت به قاعدگی در زنان ،پنهانکاری و سکوت
در آنان همراه هست که در طوالنی مدت سالمت زنان را در ابعاد مختلف (جسمی ،روانی و اجتماعی) به خطر میاندازد و رفتار آنان و
حتی مردان را به شیوههای گوناگون محدود میکند.
به این صورت که از زمان شروع اولین قاعدگی یک دختر که مهمترین نشانه بلوغ نیز هست ،آموزش آشنایی با بدن و فرایند بلوغ در
خفا ،وحتی با حالتی از شرم از سوی والدین ،معلمان ،دوستان و رسانهها صورت میگردد و تأکید میگردد که کسی (بهخصوص مردان)
نباید متوجه بشود او در دورهی عادت ماهانه بهسر میبرد که همین عامل میتواند باعث دوری دختر و پدر از یکدیگر و گسستگی
روابطشان نیز بشود.
در پی باورهای غلط پیرامون قاعدگی به دختران و زنان آموزش داده میشود که خرید نوار بهداشتی باید مخفیانه صورت بگیرد و هنگام
خرید ،نوار بهداشتی باید حتما در کیسه سیاه گذاشته شود .بسیار طبیعی است که وقتی یک دختر نوجوان به این شیوه در مورد عادت
ماهانه آگاه می شود ،حس منفی نسبت به آن داشته باشد و آن را امری بد ،کثیف ،ناخوشایند بداند .در کنار این موارد درد و ناراحتی
جسمی ناشی از قاعدگی را نیز بایدمورد توجه قرار داد .شاید بتوان ریشه این باورها را در نحوهی برخورد ادیان با قاعدگی نیز جستجو
کرد  .در تمامی ادیان سامی زن در دوره ی قاعدگی نجس عنوان شده است .از ورود به اماکن مذهبی و انجام اعمال مذهبی منع شده
است .شاید این موارد برای راحتی زن از فشار جسمی ناشی از خونریزی و ضعف بدن در نظر گرفته شده باشند ،اما در گذر زمان ،به
کمک دیگر محدودیت و باورهای غلط آمده ،و شدت تابوها را دوچندان کرده است.
در جوامع سنتی ،محدودیت و هنجارهای بیشتری در رابطه با قاعدگی وجود دارد .در جامعه سنتی و مرد ساالر ایران ،در اسطورهها،
قاعدگی ریشهای اهریمنی دارد و در فرهنگ و ادب ایرانی نیز نماد و نشان فروتری ،ناپاکی و حقارت است .این نگاه منفی به قاعدگی
زنان ناشی از نگاه منفی به خود زنان است که در پس آن محدودیتها و هنجارهای دیگری عالوهبر تابو قاعدگی بر ابعاد مختلف زندگی
آنان سایه افکنده است.
بهعنوان مثال میتوان به ختنه دختران که یکی از این هنجارهای غلط است ،اشاره کرد .در بعضی از شهرهای جنوبی کشور تعداد زیادی
از دختران ،با وجود ممنوعیتهای قانونی بهصورت مخفیانه ،ختنه میشوند .این مورد نه تنها باعث ایجاد مشکالت بهداشتی و عفونی
برای دختران میشود؛ بلکه داشتن رابطهی جنسی را برای آنان سخت میکند.
گرچه هنجارها و تابوها از نظر اجتماعی ساخته میشوند و هدف آنها حفظ نظم در جامعه است اما تابوهایی مانند تابو قاعدگی ،با اثرات
مستقیم و غیرمستقیم خود بر زنان ،مدیریت بهداشت قاعدگی که یکی از حقوق بشر است را مختل میکند و منجر به تضعیف حقوق
زنان میشود و در نهایت مانع از داشتن قاعدگی ایمن میشود.
در راستای افزایش بهداشت و مدیریت قاعدگی و باال بردن آگاهی افراد جامعه و عادیسازی فرایند طبیعی قاعدگی در سال  2016روز
 28می ،بهعنوان روز جهانی بهداشت قاعدگی نامگذاری شده است.
باوجود اینکه تصور از قاعدگی در طول زمان تغییر کرده است و امروزه دیگر بر همگان روشن است که زنان هر ماه و طی سیری
مشخص و از پیش تدوینشده ،دچار فرآیندی فیزیولوژیک میشوند (زرلکی )2016 ،و طی سیری مشخص و از پیش تدوین شده،
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فرایند طبیعی تخلیه خون از رحم را تجربه میکنند ،اما همچنان در سطح جامعه ،محدودیتها و هنجارهای فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی
پیرامون قاعدگی وجود دارد که باعث میشود زنان و مردان در هر سنی عقاید منفی در مورد قاعدگی داشته باشند .این اعتقادات از منابع
مختلفی مانند فرهنگ ،اداب و رسوم ،خانواده و دوستان و رسانهها نشأت میگرد .رسانه یکی از مهمترین آنهاست زیرا رسانهها به
لطف گفتمانهای خود توانایی شکل دادن و جهتدهی به اعتقادات و هنجارهای غالب جامعه را دارند .ایدئولوژی غالب جامعه نسبت
به قاعدگی ،سکوت و پنهان کاری و انکار قاعدگی است.
باتوجه به این موارد بسیار طبیعی است که حتی در عصر مدرن و عصر ارتباط ،رسانههای جمعی نیز از پرداختن به قاعدگی ،مسایل
مرتبط با آن و دادن آموزش به صورت واضح و عمومی بپرهیزند .از تبلیغ نوار بهداشتی امتناع کنند و حتی در رسانههای جوامع با تابوهای
کمتر در تبلیغات پدهای بهداشتی برای نشان دادن خون قاعدگی از رنگ آبی استفاده میشود و از رایه آشکار خون قاعدگی پرهیز
میکنند .در فیلم و سریالها نیز جهت نشان دادن بارداری یک زن ،از حالت تهوع ،سرگیجه و ضعف استفاده میکنند و از ذکر
مشخصترین نشانه بارداری یعنی قطع قاعدگی هیچ حرفی زده نمیشود .نکتهی جالب این که در تمام فیلمها و سریالها زنان ،هیچگاه
در دورهی قاعدگی بهسر نمیبرند؛ و همیشه آمادهی برقراری رابطهی زناشویی هستند .تمامی این موارد نشاندهندهی این مطلب است
که تمام کلیشههای مربوط به قاعدگی بهطور گستردهای از طریق رسانهها پخش میشود و شیوههای گفتمان آنها این کلیشهها را بازتولید
میکند و آنها را تقویت مینماید .اکثر پژوهشهای انجام شده در زمینه بررسی نقش رسانه بر تابو قاعدگی نیز به تأثیر منفی رسانهها
تأکید کردهاند.
اما با این وجود ،میتوان از رسانه و توانایی گستردهای که در تمامی جوامع دارد ،در جهت اطالع رسانی صحیح و سازنده و افزایش
آگاهی مردان و زنان جامعه نسبت به تغییرات جسمانی و روانی زنان در دوران قاعدگی و پیش از آن و در نهایت کاهش کلیشهها و
شکستن تابوهای قاعدگی بهره برد.
البته این فرآیندی است که به زمان نیاز دارد و به جای اینکه اجازه دهیم روند تغییر بهطور طبیعی اتفاق بیفتد ،با کمک مداخله در
چارچوببندی استراتژیک رسانه بهعنوان عامل تغییر ،میتوانیم جامعه را سریعتر به سمت عادی شدن قاعدگی و هر تابوی اجتماعی
پیش ببریم .از لحاظ تئوریک ،با استفاده از چارچوببندی رسانه بهعنوان یک کاتالیزور ،میتوان یک انتقال سریعتر را ایجاد کرد و
قساوتهای مربوط به برخی از تابوهای اجتماعی مانند قاعدگی را ریشهکن کرد (یاگنیک.)2014 ،

تقدیر و تشکر
با سپاس از دکتر کاظم خرمدل که در این راه ما را یاری نمودند.
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Abstract
Aim: Menstruation is a biological process and it is regarded as a milestone in women’s life. But these cultural
and social processes are so intertwined that made a wide range of rules and restrictions (as taboo) about
menstruation and women’s function. Taboos restricts women’s behaviors and have a negative effect on their
physical and mental health. In this case the aim of this study is to considering the role of media in persistence
and lessening menstrual taboos.
Methodology: It was a systematic review study. Related keywords have been searched in PubMed, Springer,
ScienceDirect, SID, Noormags and Civilica data and related articles which have been published between 1950
to 2021 were extracted.
Findings: The frequent ideaology about menstruation in societies is silence and denial, a view that most media
reproduce and strengthening it in different ways. But giving various information about menstruation without
bias in different ways may lead to normalization and lessening menstruation taboos.
Results: the normalization process of menstruation needs time but with interfering in media’s framework as a
change, we may lead the society to the normalizing it. Media as a great and available source of information,
can be used as a powerful tool in educating and breaking menstruation taboo.
Keywords: Menstruation taboo, Menstruation, Media, Gender stereotype, Women
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