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Menstruation is one of the most important crises in women's lives and 

the symptoms that women experience at this stage are among the most 

important challenges of care. Proving women's menstruation in these 

conditions can be considered as a main criterion in women's legal status, 

resulting in changes or decrease in their punishments. In Iranian law, 

especially the Criminal Procedure Code, some differences in the 

implementation of women's punishments, which include the 

postponement of the implementation of the punishment in pregnant 

women, have been enacted in support of them, but there are ambiguities 

and gaps in legislation and interpretation of the law regarding some of 

the conditions of women, such as menstruation. In some cases, the 

physical condition is an example of the disease, it changes the limits of 

women's obligations and responsibilities and can be one of the mental 

illnesses that affect the behavioral states of the individual, resulting in 

the disruption of the elements of the crime. Menstruation has no place in 

Iranian criminal law and the law has a structural and legal gap in this 

regard. 
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زندگی زنان است و عالئمی که زنان در این مرحله  یها بحران نیتر مهمقاعدگی یکی از 
اثبات قاعدگی زنان در شرایط  .استمهم مراقبتی  یها چالش ازجمله ،کنند یمتجربه 
قرار بگیرد و  موردتوجهیک معیار اصلی در وضعیت حقوقی زنان  عنوان به تواند یممذکور 

ها در خصوص جرایمی که به آن متهم  و مجازات جرایمموجب تغییر، تبدیل و یا تخفیف 
ها در  قانون آیین دادرسی کیفری برخی از تفاوت ویژه بهدر قوانین ایران . ، باشداند شده

در  ،استاجرای مجازات زنان که شامل به تعویق افتادن اجرای مجازات در زنان باردار 
ابهامات برخی از شرایط زنان همچون قاعدگی،  در خصوصولی وضع شده  ها آنحمایت از 
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 مقدمه
 های تمدن و اقوام ملل، میان در و تاریخ طول در زنان مسأله

 حال درعین فراوان و گفتگوی و بحث محل مختلف،

 طول در زنان وضعیت است مسلم آنچه. است بوده داری دامنه

 و نبوده سامان به رو و چندان مطلوب امروز به تا تاریخ

 اجتماعی حقوق گوناگون، دالیل از ای پاره جهت به مخصوصًا

 بوده روبرو ای عمده موانع و ها محدودیت با ،ها آنسیاسِی  و

 بـه نیـاز کـه «مجـزا گـروه» یـک عنوان به زن بـه. است

. شود یم نـگاه دارد ویـژه مراقبـت و او با خـاص رفتـار

 زنـان بـا خاصی مـوارد در کـه اسـت ایـن بـر عقیـده

 در باید قوانیـن که معنـی بدیـن. شود ینم رفتـار عادالنـه

 اصالح یـا و یافته تغییـر زنان از خـاص مراقبت جهـت

 .گـردد

این  تأثیرنقش اختالالت روانی و عصبی در مقوله جرم و 

 موردتوجهکه از دیرباز  استای  لهأاختالالت بر مجازات مس

در مورد این دو مقوله، دانش دو گروه . قضات قرار گرفته است

دانان، ارتباطی تنگاتنگی  ان و حقوقشناس روانپزشکان یا  روان

 یشناس روانهای اخیر علم  دهه یها شرفتیپ. با یکدیگر دارند

های روانی  جدید از اختالالت و بیماری بندی تقسیمو ارائه 

و  یشناس روانلزوم تنظیم و ایجاد هماهنگی بین دو دانش 

 .طلبد یمحقوق را 

 ضمانتی و حمایتی یها هیداع معاصر، دنیای در زنان حقوق

و  زندگی تا بهبود .است برانگیخته ایشان نفع به را خاصی

 پیشین یها دوره به نسبت را زنان بشری حقوق وضع ارتقای

 از غفلت با اغلب زنان نفع به حقوقی توسعهاما  کند، تأمین

 ها راه بهترین از یکی .است همراه بوده ایشان طبیعی وضعیت

 این از قانونی حمایت زنان، حقوق اجتماعی و کیفری تأمین در

 نابرابری مهم از موارد یکی درواقع .است طبیعی وضعیت

 قاعدگی ی دوره در زنان مارگونهیب وضع مردان، و زنان حقوق

 تعبیر حیض ایام به فقهی زبان در قاعدگی دوران .ستا ها آن

 دینی اعمال انجام از زنان که است دورانی آن از و مراد شده

 معنای به شریعت در دینی اعمال از معاف بودن البته .اند معاف

 در حقوق اساس بر این .نیست دینی حقوق از محرومیت

 زبان حقوقی در .ردیگ یم قرار مدنظر مسأله بعد دو هم وضعی

 یا هیالشهر الدوره یا عادت ماهیانه پریود، دوره، نیا به معاصر

 باب در بیان نیتر حیصر بتوان شاید .شود یم رگل گفته

 ادبیات بر عالوه را زنان به سود اعمال تبعیض ضرورت

 و کشورهای اروپایی کار قوانین در نه فقهی، و تاریخی

 زنان مرخصی که شنید تایوان کار وزیر زبان از آمریکایی بلکه

 حق از و کرده قلمداد ها آن کار حقوق جزء را دوره در این

 داده خبر زنان برای ماه در تعطیلی روز حداقل یک برخورداری

اجرای  ،طبق قانون .(239: 2707اشرفی،  جاوید و)است 

ماه،  ششمجازات در دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا 

و  یدوسالگدر دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به 

شالق در ایام قاعدگی، به تشخیص و دستور قاضی اجرای 

 .افتد یماحکام به تعویق 

 2700در پژوهشی که توسط علیشاهی قلعه جوقی در سال 

سندروم پیش از قاعدگی  تأثیرصورت گرفته است به بررسی 

همچنین در تحقیق . است شده در قصد ارتکاب جرم پرداخته

صورت گرفته به  2703دیگری که توسط جاویدی در سال 

تبعیض مثبت به نفع زنان که به حمایت کیفری از زنان اشاره 

 ازنظردر پژوهش حاضر با بررسی سندروم قاعدگی . دگردی

این سندروم در  شدنوارد  لیبه دلو  یشناس روانپزشکی و 

 تأثیر یسنج امکاناختالالت روانی همچنین تحلیل فقهی، به 

تغییر مجازات زنان سندروم قاعدگی بر امکان یا عدم امکان 

که تاکنون در این خصوص پژوهشی صورت  خواهیم پرداخت

ین خصوص نگرفته است و در حقوق، قانون مشخصی در ا

 .تدوین نگردیده است
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 حقوقی آنان یها تیمسؤولزنان در  یها یماریببررسی  -2

های ایرانی زن نقش محوری و مهمی دارد و دور  در خانواده

کردن او از خانواده اغلب موجب برهم خوردن نظام خانواده 

 ؛شود یمو در جامعه ایران نیز به این نکته توجه  شود یم

و فقه و  استجمهوری اسالمی  نظام ما بر پایه که نیامضافًا 

تا به شکل  رود یمپس انتظار  استآن مؤثر  دین ما بر

شرایط افراد در قانون و حقوق کشورمان لحاظ  یتر مشخص

هرچند در مواردی از قانون که برگرفته از فقه اسالمی  شد یم

هنگام بارداری یا  مثاًل .این موارد لحاظ شده است است

افتد و یا به  شیردهی زنان مجازات این افراد به تعویق می

 ف مجازاتو موجب تخفی شود یممجازات کمتری تبدیل 

به بسیاری از موارد و شرایط جسمانی  حال نیباااما  شود یم

ای برای آن  و هیچ قانون و یا تبصره نشدهزنان توجهی 

بانوان در شرایط عادت ماهیانه قرار  که یهنگاممثاًل  .نداریم

جسمی و روحی مورد فشار هستند و از منظر  ازلحاظدارند و 

که زنان را در این  مینیب یمفقه و قرآن که به آن نگاه کنیم، 

اند و بانوان در  گرفته شخص بیمار در نظر عنوان بهوضعیت 

نماز، )عبادات مثل عدم انجام  ییها تیمعافاین زمان دارای 

 دارد یمو همچنین علم پزشکی هم بیان  باشند یم.( ..روزه و

خوردن توازن  به همو  ها هورمونف در یمبود خفککه 

ه با ک در این دوراناستروژن و پروژسترون  یها هورمون

 یها یناراحتنترل نشده، ک ی، رفتارهایخلق منف عالئم

از حدود ده روز قبل از  است، سردرد، میگرن، آسم یجسم

ن یتوجه به اکه  شود یمن دوره مشخص یان ایتا پا یقاعدگ

 ین آن الزم و ضرورد بودن، درمایو در صورت شد عالئم

رات یین دوره و تغیرغم استرس در ایلزنان عاگرچه  است

ف محوله باشند، یدار وظا عهده توانند یم یخوب بهمعمواًل  یخلق

ژه آنان در یو یازهایگران به نید یتوجه بی یبرا یلین دلیاما ا

شناختی زنان در این دوران  و از بعد روان شود ینمن دوره یا

مزمنی دچار شوند که حتی  یها یافسردگممکن است به 

 در این ها آنندارد و بعضی از تصمیمات  یعالئم گونه چیه

منطق باشد که شاید  دوران از روی هیجانات منفی و بی

قصدی در آن وجود ندارد و بعضی از احکام شرعی  گونه چیه

 مثاًل ست؛ا ان ماشناس روانما نیز گواه بر این ادعا و سخنان 

 عادت مدت در زن طالق» مدنی، قانون 2259 ماده اساس بر

 در طالق بنابراین،؛ «... نیست صحیح نفاس حال در یا زنانگی

 ماهیانه عادت مدت در که شود یم واقع صحیح طور به صورتی

برگرفته از فقه اسالمی ایران  که این قانون باشد نبوده زن

 طالق که باشد آن حکم خداوند این از و شاید هدف است

هرگونه  دوراز به وشود که زن با آرامش روانی  انجام یدرزمان

رنج و مریضی جسمی به این عمل فکر کند و تصمیم او 

جان قربان )نباشد ناشی از هیجانات منفی و خشم و افسردگی 

 .(42: 2707نژاد،  لطیف و

دوره که در این خصوص نیز  استمورد دیگر در زنان بارداری 

ه زنان کزنان است  یزندگ یبحران یها دورهاز  یکی یحاملگ

نار ک آن از یناش یو جسم یروان یبا فشارها یخوب به معمواًل

بدنی، این  یها یماریبو عالوه بر مشکالت جسمی و  ندیآ یم

گذاشته  تأثیروضعیت جسمانی بر روی روان و روح بانوان نیز 

پس از در دوران بارداری ی نیغمگاز این جمله به  توان یمکه 

اشاره  مانیاز زابعد  یافسردگو  مانیپس از زاوز یکسا، مانیزا

ن یدر او درک بانوان  توجه به درمان و مراقبتکرد که 

 تأثیرمان هم به لحاظ یپس از زا یخصوصًا افسردگ ها یماریب

و مراقبت از  ییزناشو یبر زندگ تأثیربر زنان و هم به لحاظ 

 .ت داردیاهم یآزار کودکاز مسامحه و  یریشگیان و پکودک

عمدی و غیرعمدی زنان با توجه  جرایمهمچنین بسیاری از 

که در قانون  افتد یمدر این دوران اتفاق  شده داده یآمارهابه 

است  شده گرفتهایران فقط در بخش اجرای حکم مدنظر 

محدود که اجرای حکم را در بارداری و در  صورت به هم آن

اما در بخش  اندازند یمشرایطی شیردهی به تعویق 

: 2790مهرپور، )است لحاظ نشده  ها تیوضعانگاری این  جرم

32). 
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ن دوره یا که در استدر بانوان  یائسگیمشابه موارد مذکور 

مبود ک ها آن رأسو در  یرات هورمونییتغ تأثیرهم تحت 

، فرد را دچار دهد یمرخ  ها آنکه در بدن و جسم  استروژن

هیچ  نجایادر  بازهمکه  کند یم ییها یماریبافسردگی و 

انگاری و اجرای مجازات نداریم و  ای در جرم قانون و تبصره

 .(72: 2793محقق داماد، ) میدارفقر قانونی 

مواردی که ذکر شد از باب مثال برای ذکر فقر در خصوص 

که باید با  استقانون در این موارد و وضعیت جسمانی زنان 

و  دهند یمزنان نیمی از جامعه را تشکیل  که نیاتوجه به 

در  دهند یمکه بانوان مجرم و متهم انجام  جرایمبسیاری از 

. حقوقدانان قرار بگیرد موردتوجهاین همین دوران بوده است، 

وضعیت جسمانی است که  صورت نیبدپرسش اصلی تحقیق 

ی بر وضعیت حقوقی آنان در نوع جرم و تأثیربانوان چه 

 دارد؟ات و دادن حکم اجرای مجاز

 زنان یها یماریبمجازات در هنگام  -1

 جا همههمواره و در  شده نییتعحدود و قوانین از پیش 

عوامل و  تأثیرتحت  توانند یم که آنیا  استاالجرا  الزم

 ها آندیگری را جایگزین  یها مجازاتعناصری قرار بگیرند و 

فقه اسالمی نیاز به پویایی و حقوق ما نیاز به  چراکهکرد 

 مستقیم بر قوانین دارد، تأثیرزمان و مکان  مثاًل بازنگری دارد؛

همچنین وضعیت جسمانی شخص حین ارتکاب جرم و یا 

کاهش  موجب تشدید و گاه تواند یم حین اعمال مجازات

وضعیت  ، اما چرا این موارد در خصوصمجازات گردد

و قانونی  شود ینملحاظ  ها آن شرایط ویژه جسمانی زنان و

قهری  صورت بهزمانی که در آن وضعیت  ها آنخاص برای 

 یها مجازاتاجرای  که درحالی، وجود ندارد اند قرارگرفته

یعنی قانون باید  تابع مصلحت باشد، تواند یمتعزیری و حدی 

جسمانی مجرم و مصالح فرد و جامعه،  یها یژگیوبا توجه به 

حکمی را در مورد شخص بدهد و با در نظر گرفتن این موارد، 

تعلیق یا توقف  تبدیل، قانونی در کیفر زدایی، تشدید، روند کی

 توان یمکه از این دسته موارد  اجرای کیفر به ثمر بنشیند

زایمان ، بعد از بارداری ، دورانارتکاب جرم حین عادت ماهیانه

فر ن دوزن  سهاز هر  با این توضیح کهذکر کرد  را و یائسگی

مشکالت جسمی و روحی  قبل از شروع عادت ماهانه دچار

 کند یموقفه ایجاد  ها آناجتماعی  یها تیفعالکه در  شوند یم

است که  شده شناختهعالمت برای این سندرم  199و بیش از 

، کمردرد، ورم، آکنه، سردردبه  توان یم عالئماین  ازجمله

و حتی در  نفس اعتمادبهبدگمانی، خشونت، زودرنجی، کاهش 

: 2709اسکندری، )برد موارد شدید اقدام به خودکشی را نام 

23). 

کاهش  دهد یمدر ایران نشان  گرفته انجامنتایج مطالعات 

عواملی  ازجملهی عاجتما یها تیفعالکارایی و لذت نبردن از 

اجتماعی  -تداخل را با عملکرد فردیهستند که بیشترین 

 یها هورمونبر هم خوردن تعادل بین  براثرکه  کنند یمایجاد 

جنسی زنانه و کمبود برخی مواد مغذی است، پس به نظر 

باید در هنگام دادن حکم و اجرای حکم در نظر  رسد یم

نشده  یا اشارهبه این موارد  ایرانهرچند در قانون  ،گرفته شود

اند؛ پس باید  قرار نداده موردتوجهکه باید آن را  طور آناست و 

در زمان اجرای حکم و تعیین جرم مورد  باهمهمه این عناصر 

که در فقه و مبانی اسالمی به  گونه همانمالحظه قرار گیرد 

این موارد اشاره شده است و بر اساس توجه به تمام این موارد 

 .ه استحاکم را به دادن حکم عادالنه موظف کرد

اثر تخفیفی و تعزیری سندروم پیش از قاعدگی بر  -1-2

 مجازات زنان

ای است که  قوانین موضوعه کشور، خالی از قانون یا ماده

مستقیم از سندروم پیش از قاعدگی  صورت بهیا  صراحت به

حیض زنان بر مجازات در  تأثیر مسألهسخن رانده باشد، اما 

 ازجملهقانون مدنی  2259ماده . آمده است وضوح بهقانون 

بر اساس . گذاری داردتأثیردیگر مواردی است که نشان از این 

و  ستیناین ماده طالق دادن زن در دوران قاعدگی جایز 



 تأثیر قاعدگی بر حقوق کیفری زنان در ایران 290/انو همکار یزدیریمی ک

 

همچنین جواز  .اند کردهاشاره  صراحت به مسألهفقها به این 

، ابن ادریس)است مار آمده شچنین طالقی نوعی بدعت به 

2529 :44). 

خذ نظر و نحوه اجرای احکام حدود، با أ نامه آیین 29ماده 

پزشکی قانونی، دست قاضی را در صورت وجود موانعی  دییتأ

این ماده « ج»بند . باز گذاشته است ها مجازاتچند، در تعویق 

ای مجازات شالق را حیض موانع به تعویق افتادن اجر ازجمله

قانون آیین  492همچنین ماده . رفی کرده استزنان مع

که  داند یمعواملی  ازجملهدادرسی که حیض و استحاضه را 

، آشکارا گویای شود یمافتادن مجازات شالق  ریتأخموجب به 

عالوه بر آن قید . خاص بودن حالت زنان در آن دوران است

ا که حاوی جهات .م.ق 79ماده « ث»در بند « بیماری»

بیماری را مقید به مورد  گذار قانونمطلق بوده و  تخفیف است،

خاص یا خالت خاصی نکرده است که این اطالق قابلیت و 

 ظرفیت مشمول قرار دادن سندروم پیش از قاعدگی را دارا

مستقیم بر سندروم پیش از  یا اشارهن قوانین هرچند آ. است

ن دریافت که زنا ها آناز مضمون  توان یمقاعدگی ندارند، اما 

که نیازمند  برند یمدر دوران قاعدگی از نوعی اختالل رنج 

دوران قاعدگی زنان  که ازآنجاییاست و  گذاران قانونتوجه 

مجازات اثر بگذارد، شاید اثرگذاری سندروم  ریتأختوانسته بر 

بر ارتکاب جرم توسط زنان در بازه زمانی دوران قاعدگی، 

خصصان امر، دور از پارامترهای الزم و نظر مت باوجودالبته 

 .(211: 2700ریاحی راد،  علیشاهی و)نباشد انتظار 

 حکم یاجرا مرحلهدر  -1-1

 ،قتیدر حق و یکیفر دادرسی مرحله آخرین حکم، یاجرا

 پنجم باب .شود یم دادرسی محسوب از یبردار بهره مرحله

به  799 ماده تا 139 ماده از ایران یکیفر دادرسی آیین قانون

 مواد از برخی ،حال درعین .است پرداخته احکام یاجرا موضوع

 را مجازات یاجرا نیز موضوع اسالمی مجازات قانون

 گذار قانون مثبت رویکرد بررسی یبرا .اند داده قرار موردتوجه

 قانون دو بر عالوه ،یکیفر احکام یاجرا در بانوان ایران به

 و تفکیک نحوه احکام و یاجرا نحوه یها نامه آیین باید فوق،

 سازمان اجرایی نامه آیین همچنین و زندانیان بندی طبقه

 .گیرد قرار موردبررسی ها زندان

 یعنی االجرا الزم احکام ،یکیفر دادرسی آیین قانون 139 ماده

 برشمردهرا  اجرا شوند قطعیت پس از فورًا باید که احکامی

 یاجرا لزوم بیان مقام در نیز قانون همین 197 ماده .است

 صدور از پس حکم یاجرا عملیات»: است آورده احکام یفور

 یموارد در مگر شود ینم متوقف وجه هیچ به و دادگاه، شروع دستور

 یتوقف اجرا دستور مقررات، حدود در حکم صادرکننده دادگاه که

در » تواند یم دادگاه که یموارد از یکی «.نماید صادر را حکم

 بند نماید، صادر را حکمی یاجرا ، دستور توقف«حدود مقررات

 بر اساس .است یکیفر دادرسی آیین قانون 199 ماده (الف)

 یاجرا بانوان، خاص و جسمانی وضعیت به توجه با مقرره، این

 مواجه تأخیر با استحاضه یا نفاس یا یباردار ایام در مجازات

 .است

 قتل، رجم، قصاص، احکام یاجرا نحوه نامه آیین» 0ماده 

 دادرسی آیین قانون 107ماده  موضوع شالق و اعدام صلب،

« 2791مصوب  یکیفر امور در انقالب و عمومی یها دادگاه

 حد یا اعدام حکم زن، نفاس و یباردار ایام در»: کند یمنیز بیان 

 .«شود ینم اجرا نفس قصاص یا

 استحاضه، عروض ،نامه آیین همین 4 ماده حکم به حال بااین

 مخالف مفهوم بررسی با .ستین اعدام مجازات یاجرا مانع

 و حبس یها مجازات که شود یم استنباط گونه این فوق، مواد

 .شود ینم مواجه تأخیر با ینقد یجزا

 یا قتل حد یاجرا نیز 2739 اسالمی مجازات قانون 02 ماده

 زنی .بود ندانسته اجرا قابل نفاس زن، و یباردار ایام در را رجم

 و یبیمار رفع تا او حد یاجرا نیز باشد جلد حد به محکوم که

 محکوم مستحاضه، زن هرگاه ولی میافتد تأخیر به استحاضه

 .شود یم یجار حد باشد، شده رجم یا قتل به
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 و بانوان جسمانی خاص یها یژگیو به توجه با بنابراین

 نفاس حمل، وضع ،ییعنی باردار ها آن طبیعی خاص موقعیت

 انداخته تأخیر به را مجازات یاجرا ،گذار قانون استحاضه، و

 حکم، یاجرا در تأخیر علت که گفت توان یم طورکلی به .است

 ولی ،شود یم زن عارض بر دوران این در که است ضعفی

 در تأخیر حیض، یا قاعدگی یروزها در چرا که نیست معلوم

 .(253: 2795مهرا، )است  نشده بینی پیش حکم، یاجرا

و  یشناس روان ازلحاظدر دوران قاعدگی زنان  آنکه حال

مثل تغییرات ناگهانی خلق،  ییها حالتپزشکی به 

که  شوند یمحوصلگی، عصبی بودن، خستگی، ضعف دچار  بی

وجود دارد ...( استحاضه، نفاس و )دوران در  ها حالتهمه این 

وجود داشته باشد پس باید  اولی طریق بهکه در قاعدگی شاید 

قوانینی تصویب کرد تا زنان از مجازات و اجرای حکم معاف 

 .شوند

 فرایند در بانوان برایخاص  قواعد برخی بینی پیش عدم -7

 یکیفر دادرسی

 است، شده باعث بانوان فیزیولوژیکی و جسمانی یها یژگیو

 جریان در زنان به نسبت یکیفر گذاران قانون رویکرد

 ها نگرش این از برخی .باشد متفاوت یکیفر یها رسیدگی

 بانوان به نسبت خاص و حمایتی نگاه و مثبت در تبعیض ریشه

 به نیز ییخألهاو  ها یکاست نگرش، این پرتو در ولی دارد

 هرچند .گیرد قرار موردتوجه است الزم که خورد یم چشم

 از خارج ییها تالش ایران، یکیفر در فرایند انتظامی ینیرو

 یخألها پر کردن یبرا قانون در شده بینی پیش چارچوب

 خاص یها یکالنتر طرح با حتی و است داده انجام قانونی

 .است کوشیده بانوان

 زنان به نسبت پلیس، ینیروها و قضایی ضابطان عملکرد

 و ها یژگیو گرفتن در نظربا  و حمایتی رویکرد با را جامعه

 به توجه با .بخشید بهبود و بدهد تغییر بانوان، خاص اوصاف

 عمومی جنبه و نشده بینی پیش قانون در ها تالشاین  اینکه

 که مانند تهران بزرگ یشهرها از برخی در فقط و ندارد

 دارند دیگر یها شهرستان با مقایسه در باالیی نسبتًا امکانات

 به یکیفر دادرسی آیین قانون که الزم است ،ردیگ یم صورت

 .(241: 2795مهرا، ) کند توجه موارد این

 گیری نتیجه

 جنس از دو هر و سـتین یتفاوت مـرد و زن ـنیب طورکلی به

 ـهک است یکولوژیب مسائل در صرفـًا تفـاوت .هسـتند بشـر

 یعرفـ لحـاظ بـه دو جنـس هر یبـرا رو ییدهایدونبایبا

زن  قـرآن یآسـمان تابک در ـهک یطور همان. ـردهک جـادیا

 و نفسه یف چـون اسـت، مرد روح ـفیتلط و آرامـش ـهیما

 و نـاب عواطـف از ـزیلبر سراسـر اسـت یموجود زن بالـذات

 به مـرد سو آناز  و مادرانـه یبایز حـس و یانسـان ـفیلط

 یروح اقتـدار یدارا خـود به مختص یـیکزیف سـاختار جهت

 خود منطـق قـوه از. است صـرف احسـاس فاقـد و یروان

 تواند یم متقاباًل هـم مـرد نجـایدر ا هک برد یم بهـره شـتریب

 و در بشـود زن احساسـات در لیتعد و ثبـات باعـث

 زن کپـا و نـاب احساسـات از تواند یم یزندگـ مخاطـرات

 دختـر فرزنـد یحتـ و خواهـر همسـر، مـادر، مقـام در چـه

 الزم مرد و زن پـس ـد،ینما یو پاسـدار ینگهـدار ـشیخو

 اسالم امبر بزرگـواریپ فرموده بـه. گرندیدیک وجود ملـزوم و

 ها انسان یبرتر مؤلفه و رود یم معراج به زن دامـن از مرد

 ،است یالهـ یتقـوا و یـزگاریپره در گـریدیک نسـبت بـه

 قـرون طـول در األسف مع منتها یتیجنسـ طیشـرا نـه

 یجسـمان قـدرت از زن ـهکنیا لحـاظ بـه ابتـدا از یمتمـاد

 حراسـت بـه ـازین و بـوده برخـوردار مـرد بـه نسـبت متـرک

 و شـده فـرض مـرد از تـر نییهمواره پا داشـته یشـتریب

 و وامـدار متأثر تاکنـون جهـان مناطـق شـتریب در آن اتتأثیر

 شـتریب هک اسـت راسـتهیناپ و قیناال شـهیاند ـنیا از

 قـرون در یولـ داده، قـرار مبنـا را یکولوژیب یهـا تفاوت

 زن ـگاهیاسالم، جا نید ظهـور از بعـد خصوص به معاصـر
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با توجه به منابع  .اسـت افتهی ارتقـا خود یاصل ـگاهیجا بـه

 ریغچنین نظر داشت که وجود تغییرات  توان یمفقهی 

در رفتار زنان به دلیل این اختالل، لزوم و ضرورت  یاریاخت

وجود نهاد دولتی و وضع قوانین حمایتی برای زنان و دختران 

پدیده جرم در جامعه  تواند یمو  دهد یمنشان  شیازپ شیبرا 

نیازمند حمایت قانونی  مسألهبر همین اساس این . باشد

همچنین تهیه و تدوین برنامه جامع سالمت برای زنان است 

؛ مورد استفاده قرار بگیرد ها دادگاهتا در صورت لزوم در 

وانی طبق نظر ریکی از فرایندهای  عنوان بهبنابراین قاعدگی 

متخصصان و پزشکان، منجر به بروز رفتار ناهنجار از سوی 

بر  تأثیربات اختالل بودن این سندروم و که با اث شود یمزنان 

 توان یمان شناس روانسیستم عصبی زنان توسط پزشکان و 

گفت که سندروم قاعدگی مانند دیگر اختالالت روانی، موجب 

 ی ادله باوجوددر کشور ایران . از میان رفتن اهلیت جزائی شود

قاعدگی زنان مغفول مانده است و  مسألهفقهی و قرآنی، 

 . قص قانونی در این خصوص وجود داردن

داری در استناد به  موارد مربوط به امانت :مالحظات اخالقی
 . متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

توسط نویسنده نخست انجام  نگارش مقاله :سهم نویسندگان
گرفت و نویسندگان دیگر نظارت بر حسن انجام کار و 

 .اند دار بوده ی را عهدهبازنگری نهای

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی
 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است
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