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مطالعه تطبیقی سن یائسگی در فقه مذاهب اسالمی
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سهیال رستمی

2

سیدهریحانه یوسفی
زهرا تخت مینا

3

چکیده
به بانویی که به سبب سالخوردگی در سن و تغییرات جسمی عادتماهیانه او قطع و
در نتیجه از حیض و حمل ناامید گردد ،یائسه گفته میشود .در قرآن و سنت نص خاص
و ضابطهای معین درباره سن شروع یائسگی وجود ندارد و به همین دلیل فقیهان با
استناد به آیهها و روایتهای واردشده ،در نظرگرفتن اقتضائات زمان و مکان ،توجه به
سن یائسگی همساالن و خویشان نزدیک در این زمینه اجتهاد نمودهاند و نتیجه آن
آرای مختلفی است که نه به عنوان حکمی قطعی ،بلکه فقط به عنوان دلیل ظنی و اماره
و بیان حد متوسط سن یائسگی قابل طرح و بررسی است .در علم پزشکی نیز روش
مطمئنی برای تعیین زمان دقیق یائسگی وجود ندارد و وقوع آن بیشتر به زمینه ارثی و
سبک زندگی زنان بستگی دارد.
عدم اتفاق نظر فقیهان و وجود آرای مختلف درباره سن یائسگی ،ابهامها و پرسشهای
مطرحشده در نحوه انجام تکالیف شرعی و مسائل حقوقی حاصل از تردید در حیض یا
استحاضهبودن خون ،تغییرات فیزیولوژیکی حین یائسگی و بعد از آن و تأثیر آن بر روح
و جسم بانوان پژوهش در این زمینه را ضروری مینماید.
 .1استادیار ،گروه فقه شافعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران( .نویسنده مسؤول)
Email: rostamisoheila@gmail.com
 .2استادیار ،گروه زنان ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
 .3کارشناسی ارشد ،گروه فقه شافعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
نوع مقاله :پژوهشی
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بدین منظور جهت تبیین موضوع ،در این مقاله ابتدا به تعریف یائسگی ،سپس بیان
دیدگاههای مختلف فقها درباره سن شروع یائسگی پرداخته شده و در نتیجه دیدگاه
عدم تحدید سن مشخص برای یائسگی ،به عنوان رأی راجح برگزیده شده است.

واژگان کلیدی
سن ،یائسگی ،سن یائسگی ،مذاهب اسالمی
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مقدمه
از مبحثهای مهم و قابل توجه در عصر حاضر مبحث مربوط به حوزه زنان،
ارتقای سالمت و احکامی است که به صورت ویژه و خاص به آنها تعلق میگیرد.
از جمله این احکام بحث از یائسگی ،سن شروع و آثار فقهی و حقوقی مترتب بر
آن است .اختالف آرای فقیهان مذاهب اسالمی درباره زمان و سن شروع یائسگی،
ابهامها و پرسشهای مطرحشده در نحوه انجام تکالیف شرعی (عاملی ،بیتا؛ حلی،

 1031ق.؛ زحیلی ،بیتا؛ حلی 1032 ،ق ).حاصل از تردید در حیض یا استحاضهبودن
یائسگی و بعد از آن و تأثیر آن بر روح و جسم بانوان (عنابستانی 1310 ،ش ).ضرورت
مطالعه و پژوهش در این زمینه را آشکار مینماید ،چراکه بر اساس آمارهای
ارائهشده از میانگین سنی افراد در جامعه ،یائسگی حداقل یکچهارم طول عمر
زنان را دربر میگیرد .یائسه یا آیسه در اصطالح فقهی و حقوقی زنی است که به
سبب سالخوردگی در سن و تغییر جسمی ،حیض یا عادت ماهانه او قطع و در
نتیجه از حیض و حمل ناامید شود( .ابن قدامه ،بیتا؛ ابن عابدین 1021 ،ق.؛ خرشی ،بیتا؛

شافعی 1033 ،ق.؛ کاتوزیان 1311 ،ش.؛ حسینی 1311 ،ش ).بنابراین بر اساس این تعریف
مالک یائسگی در زنان اول قطع خون (البته نه به دلیل بیماری و )...و دوم کهولت
سن است.
سرآغاز بحث یائسگی در قرآن را میتوان به ماجرای خوله دختر ثعلبه نسبت
داد .مکالمه بین خوله و عایشه همسر پیامبر (ص) ،حاکی از نوع نگاه جامعه عرب
قبل از اسالم به زنان یائسه است .ماجرا از این قرار است :خوله زن اوس بن صامت
به شکایت از شوهر خود ،نزد پیامبر اکرم (ص) میرود و میگوید« :ای رسول
خدا ،جوانی مرا بر باد داد ،خودم را فدای او نمودم ،اما اکنون که پیر شدهام و توان
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خون( ،مغنیه 1023 ،ق.؛ زحیلی ،بیتا؛ جزیری 2333 ،م ).تغییر فیزیولوژیکی حین
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بچهدارشدن ندارم ،از من ظهار نموده است و قصد جدایی از مرا دارد .خداوندا از
او ،نزد تو شکایت میکنم و همچنان خوله سخنش را ادامه میدهد تا اینکه
آیههای  1تا  0سوره مجادله نازل میشود( .حاکم نیشابوری 1011 ،ق.؛ ابن ماجه ،بیتا؛
مجلسی ،بیتا؛ آلبانی 1031 ،ق).

آیههای  1تا  0سوره مجادله احکام ظهار (مغنیه 1023 ،ق ،.جزیری 2333 ،م ).را
بیان میکند ،اما با دلالة الاشاره میتوان فهمید که آیههای مذکور عالوه بر احکام
ظهار دربردارنده حال زنهای یائسه صدر اسالم و چگونگی رفتار مردان با آنها
مطالعه تطبیقي سن یائسگي در فقه مذاهب اسالمي

است .به ظاهرآنها چنین زنی را ازکارافتاده میدانستند.
بررسی آیههای قرآن و سنت پیامبر (ص) این نکته را آشکار مینماید ،آن
اندازه که در این دو منبع تشریع به مبحث حیض و احکام آن اهمیت داده شده،
بحث یائسگی مد نظر نبوده است و تنها در دو آیه از قرآن به این مسأله ،البته
برای بیان احکام مربوط به این دوران ،اشاره شده و درباره زمان و سن یائسگی
سخنی به میان نیامده است .آیههای ذکر شده عبارتند از:

ـ آیه  0سوره طالق که میفرماید« :و اللَّائی یئ ْسن من الْمحیض م ْن نسائ ُك ْم ان
ات ا ْلا َ ْحمال اَجلُ ُه َّن اَ ْن یض ْعن ح ْمل ُه َّن
ا ْرت ْب ُت ْم فع َّدتُ ُه َّن ثلاث ُة اَ ْش ُهر و اللَّائی ل ْم یحضْ ن و اُول ُ
و م ْن ی َّتق اللَّه ی ْجع ْل ل ُه م ْن اَ ْمره ی ْس ًرا؛ و آن زنان شما که از خوندیدن (ماهانه)
نومیدند ،اگر شک دارید (که خون مىبینند یا نه) عده آنان سه ماه است و
(دخترانى) که (هنوز) خون ندیدهاند (نیز عده شان سه ماه است) و زنهای آبستن
مدتشان این است که وضع حمل کنند و هر کس از خدا پروا دارد (خدا) براى او
در کارش تسهیلى فراهم سازد ».آیه دربردارنده دو سخن است :نخست طالق
زنهای یائسه صحیح و جایز است؛ دوم عده آنها  3ماه قمری است( .طباطبایی،
 1012ق.؛ سایس ،بیتا)

 / 771فصلنامه فقه پزشكي

سال هشتم ،شماره  82و  ،82پاییز و زمستان 5921

احا فلیس
ـ در آیه 63سوره نور میفرماید« :والْقواع ُد من ال ِّنساء اللَّاتی لا ی ْر ُجون نك ً
علیه َّن ُجناح اَ ْن یض ْعن ثیاب ُه َّن غیر ُمتب ِّرجات بزینة واَ ْن ی ْست ْعف ْفن خیر ل ُه َّن واللَّ ُه سمیع علیم؛
و بر زنهای ازکارافتادهاى که (دیگر) امید زناشویى ندارند ،گناهى نیست که
پوشش خود را کنار نهند (به شرطى که) زینتى را آشکار نکنند و عفتورزیدن براى
آنها بهتر است و خدا شنواى داناست ».آیه مذکور حکم حجاب را که در آیه 31
سوره نور و  16سوره احزاب ذکرشده به نسبت زنهای یائسه منسوخ اعالم
میکند و حکم رعایت حجاب را از آنها برداشته و از آنها رفع تکلیف مینماید.

الف ـ زمان و سن یائسگی از دیدگاه علم پزشکی
در علم پزشکی یائسگی 1مقطعی است که به دنبال از بینرفتن فعالیت
تخمدانها ،قاعدگیها به طور کامل قطع میشود( .اسپیروف 1331 ،ش.؛ نواک1331 ،

ش ).همانگونه که مرحله بلوغ یکی از بحرانیترین مراحل زندگی انسان است و
عوامل متعدد زیستی ،روانی ،اجتماعی و حتی فرهنگی ،نوع تغذیه و ...در زمان و
نحوه ظهور آن دخالت دارند ،همچنین این عوامل در بروز یائسگی نیز مؤثرند.
(صادقیان و همکاران 1326 ،ش ).یائسگی آخرین دوره از فرآیند بیولوژیکی تدریجی
است که در آن تخمدان تولید هورمونی جنسی زنانه خود را کاهش میدهد.
یائسگی زمانی کامل است که زن به مدت یک سال به هیچ وجه عادت ماهیانه
نداشته باشد .این دوره مانند آغاز دوران عادت ماهیانه در افراد بالغ ،زمان آن از
فردی به فرد دیگر متغیر است( .عجمی 1313 ،ش ).در علم پزشکی تئوری کاملی
که یائسگی را بیان نماید ،جود ندارد ،اما شکی نیست که تخمدان هسته اصلی آن
است .فرسودگی واحدهای فولیکوالر پاسخدهنده به گونادوتروپینها مسؤول
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(طباطبایی 1012 ،ق).
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کاهش ترشح استروژن و توقف قاعدگی است( ،رجبی و همکاران 1311 ،ش ).به این
صورت که در طی حدود سی سال جریان مداوم عادت ماهانه ،تخمکها یا دفع
شده و یا خشک شده و از بین میروند در نتیجه ،تخمدانها از تخمک خالی
میشود .زمان تمامشدن تخمکها در مورد افراد مختلف ،بسیار متفاوت است.
گروهی خیلی زود به این مرحله میرسند و بالعکس گروهی خیلی دیر .زودترین
تمامشدن تخمکها ،سی سالگی و دیرترین ،شصت سالگی است .در بیشتر خانمها
این فرآیند در پنجاه و یک سالگی اتفاق میافتد .با کمشدن تخمکها ،تولید
مطالعه تطبیقي سن یائسگي در فقه مذاهب اسالمي

استروژن و پروژسترون نیز تغییر کرده و نامنظم میگردد .این مسأله ،باعث
سردرگمی غده هیپوتاالموس میشود ،به طوری که به غده پیتوری فرمان میدهد
بیشتر  FSHو  LHترشح نماید تا بلکه تخمکهای نارس رسیده شوند و بتوانند
استروژن تولید کنند .تولید با حداکثر ظرفیت دو تا سه سال بعد از یائسگی
همچنان ادامه مییابد .سرانجام این تالش و ترشحات فوقالعاده  FSHو  LHبرای
رسیدهشدن و پرورشیافتن تخمکهای باقیمانده بینتیجه میماند .کافینبودن
استروژن موجب میشود که دیواره داخلی رحم نیز مانند گذشته ضخیم نشده و
آماده قبول و پرورش نطفه نگردد .در نتیجه ،عادت ماهانه متوقف میشود( .نینوائی،
 1320ش).

1ـ شرایط ثبوت یائسگی
یائسگی در علم پزشکی دارای شرایطی است از جمله:
ـ اختالل در الگوی قاعدگی که شامل عدم تخمکگذاری ،کاهش قدرت باروری،
کاهش حجم خون ،نامنظمشدن فواصل بین قاعدگیها و در نهایت آمنوره (اختالل
در قاعدگی) است( .نواک 1331 ،ش).
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ـ ناپایداری وازوموتور (گرگرفتگی و تعریق) که تقریباً در  %21زنان حول و
حوش یائسگی رخ میدهد ،این عالئم در بیشتر زنها به مدت  1-2سال بعد از
یائسگی پابرجا میماند ،اما در برخی دیگر تا ده سال یا بیشتر نیز تداوم مییابد.
ـ مشکلهای مرتبط با آتروفی (کوچکشدن اندازه سلول به دلیل کاهش مواد
سلولی) :دیس پارونی (درد هنگام رابطه زناشویی) و خارش ناشی از آتروفی ،آتروفی
فراگیر پوست ،مشکالت ادراری و( . ...اسپیروف 1331 ،ش).

ـ مشکالت ناشی از محدودیت طوالنیمدت از استروژن از قبیل استئوپروز و
2ـ عالئم یائسگی
یائسگی نیز همچون عادت ماهیانه دارای عالئم خاص خود است که عبارت
است از:
 -2-1نامنظمشدن قاعدگی :هرچه سن باالتر میرود ،تخمک کمتری آزاد
شده و میزان تولید استروژن و پروژسترون نوسان مییابد که خود موجب کاهش
میزان خون و یا گاه به تعویقانداختن عادت ماهانه میگردد .آنچه در دوران گذار
حوالی یائسگی دیده میشود ،تنها یک نشانه است و آن نامنظمشدن قاعدگی
است .بیمار این بینظمی را به صورت جاافتادن قاعدگیها و یا طوالنیشدن فواصل
بین قاعدگیها (در حدود چهل تا شصت روز) تجربه میکند( .اسپیروف 1331 ،ش.؛

صمدانیفرد 1310 ،ش ).طول چرخه قاعدگی از طریق سرعت و کیفیت رشد و نمو
فولیکول (تخمکی که تخمدان آزاد نشده) تعیین میشود ،و به طور طبیعی طول
آن ممکن است در زنها مختلف متفاوت باشد( .اسپیروف 1331 ،ش).

 -2-2گرگرفتگی :گرگرفتگی به عنوان نشانه اصلی دوران یائسگی زنها در
نظر گرفته میشود و اغلب زنها یائسه به درجاتی آن را تجربه میکنند .اصطالح
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بیماری قلبی و عروقی( .اسپیروف 1331 ،ش).
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«گرگرفتگی» به قرمزشدن ناگهانی پوست سر ،گردن و قفسه سینه گفته میشود
که همراه با افزایش تعداد ضربان قلب و احساس گرمای شدید در بدن است و
گاهی اوقات بعد از آن ،فرد دچار تعریق شدید میشود .گرگرفتگی عالوه بر اینکه
سبب آشفتگی زنها در محیط کار و اختالل فعالیتهای روزانه میشود ،خواب
فرد را نیز برهم میزند( .نواک 1331 ،ش.؛ مروین 1362 ،ش).

 -2-3خُلق و خوی متغیر :در دوران گذار حوالی یائسگی و اوایل دوران
یائسگی مشکالتی همچون خستگی ،عصبانیت ،سردرد ،بیخوابی ،افسردگی،
مطالعه تطبیقي سن یائسگي در فقه مذاهب اسالمي

تحریکپذیری و تپش قلب به کرات دیده میشوند( .اسپیروف 1331 ،ش).

 -2-4بیاختیاری ادرار :بسیاری از خانمها در طول عمرشان بعد از بلوغ با
عفونت مجرای ادرار 2رو به رو هستند ،اما این مسأله در دوران قبل از شروع
یائسگی بیشتر میگردد .بر اساس بعضی از مطالعات  %23از تمام خانمهای باالی
 01سال به این عفونت مبتال میشوند که میتواند باعث از دستدادن کنترل ادرار
شده و موجبات ناراحتی فرد را فراهم آورد( .صمدانیفرد 1310 ،ش).

 -2-5تپش قلب :گاه تپش قلب غیر منتطره ،باعث ترس و هراس در
زنهایی که در دوران قبل از یائسگی هستند ،میگردد ،اما در دوران یائسگی
احتمال به وجودآمدن تپش قلب زیادتر میگردد ،زیرا زنها در این زمان بدنشان
دچار نوسان هورمونی میشود و تغییرات در میزان هورمون میتواند باعث این
پدیده گردد( .صمدانیفرد 1310 ،ش).

3ـ زمان یائسگی
در علم پزشکی سن مشخصی برای یائسگی بیان نشده است و گفته شده
معموالً یائسگی در دوران سنی میان  03-11سالگی اتفاق میافتد ،عواملی مانند
نژاد ،ژنتیک ،میزان سالمتی و چگونگی زندگی فرد در هنگام وقوع یائسگی،
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(فلسفی 1362 ،ش ).موقعیت اجتماعی و اقتصادی ،شمار حاملگی ،سطح سواد،
ویژگیهای فیزیکی ،مصرف الکل و تاریخ آخرین حاملگی (رجبی و همکاران1311 ،

ش ).در هنگام وقوع یائسگی مؤثرند .کاهش میزان خونریزی تا قطع کامل آن ،به
طور معمول دو تا سه سال به طول میانجامد .در بعضی از زنها عادت ماهیانه
بدون اخطار قبلی یکباره قطع میشود و در بعضی زنها عادت ماهیانه پس از ،1
 2 ،6یا  1هفته اتفاق میافتد .وقوع عادت ماهیانه یک یا دوبار در سال نیز در
اواخر دوره یائسگی امری طبیعی است( .فلسفی 1362 ،ش).

همچنانکه ذکر گردید ،در کتاب و سنت درباره زمان یائسگی سخنی به میان
نیامده و آنچه امروزه در جوامع فقهی مسلمانان درباره سن و زمان یائسگی و
حداقل و حداکثر آن ذکر میشود ،گفتار فقیهان است و این نشاندهنده آن است
که این مسأله ،مسألهای اجتهادی است .در مورد یائسگی و سن شروع آن در
کتابهای فقهی امامیه و اهل سنت روایتها و گفتار متعددی وجود دارد .این
تعدد آرا و اختالف نظرها سبب ایجاد پرسشهایی در نحوه انجام تکالیف شرعی و
احکام حقوقی حاصل از تردید میان حیض یا استحاضهبودن خون شده است ،زیرا
اگر حکم به حیضبودن ،خون شود احکام خاصی از جمله ترک عبادتها و دوری
از برخی از محرمات را دارد و چنانچه حکم به استحاضهبودن خون شود ،حکم آن
انجام عبادات و غسل است و این خود عوارض جانبیای به دنبال خواهد داشت.
عالوه بر بحث انجام عبادات در زمینه مسائل حقوقی نیز تردید مذکور ایجاد
مشکل مینماید ،زیرا فقهای اهل تشیع برخالف اهل سنت معتقدند زن یائسه عده
ندارد و بدون مانع عده میتواند ازدواج کند .بنابراین بررسی و پژوهش درباره تعیین
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زمان یائسگی میتواند تا حدودی پاسخگوی ابهامات و پرسشهای مطرحشده در
این زمینه باشد .فقهای مذاهب اسالمی مالکهای متعددی برای تعیین زمان
یائسگی بیان نمودهاند که در ادامه خواهد آمد.
1ـ عرف و عادت
عدم وجود نص خاص و ضابطهای معین در تعیین زمان یائسگی فقیهان را به
اجتهاد در این زمینه واداشته است .برخی از فقیهانی شافعیه (رافعی ،بیتا؛ ابن حجر،

 1323ق.؛ سیوطی 1011 ،ق ).و بعضی از مالکیه (خرشی ،بیتا) عرف و عادت را به
مطالعه تطبیقي سن یائسگي در فقه مذاهب اسالمي

عنوان مالک تعیین زمان یائسگی قرار داده و آن را به حیض قیاس نمودهاند .در
این قول منظور از عرف و عادت معنای مصطلح آن از دیدگاه فقهان و اصولیون
نیست ،بلکه مفهومی گستردهتر و فراتر از آن یعنی اقتضائات زمان و مکان و تأثیر
آن در اجتهاد مد نظر میباشد ،چراکه مکان زیستگاه انسانهاست و بدون شک
محیط همواره در تطوّر فقه اثری شگرف داشته و دارد و نمیتوان آنرا نادیده
گرفت .بر این اساس عادت ،یا رفتاری است [اعم از قولی و فعلی] و یا طبیعی،
مثل میزان نفقه زوجه و اوالد و سن تمییز و بلوغ و عادت ماهانه بانوان و سن
یائسگی آنان که تابع شرایط اجتماعی ،عوامل نژادی ،تغذیه ،آب و هوا و شرایط
محیطی است .مقصود فقیهان شافعیه از تحکیم یا داور قراردادن عرف و عادت آن
است که در امور مذکور ،حکم جزمی واحدی برای همه افراد و وقایع نمیتوان داد
و در هر مورد فقیه خصوصاً در مقام قضا باید به عرف محل مراجعه و به اقتضای
آن مبادرت به صدور فتوا یا حکم قضایی کند( .امیدی 1331 ،ش ).امام خمینی نیز
در این باره میفرماید :یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش
زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیریها است 1322( .ش ).مستند این گروه
عموم قاعده العادة مح ِّکمة (سیوطی 1011 ،ق ).و قواعد مندرج در آن ،از جمله قاعده
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«کل ماورد به الشرع مطلقاً و لا ضابط له فیه و لا فی اللغة ،یرجع فیه الی العرف؛ هر
چیزی در شرع به صورت مطلق آمده و ضابطه شرعی و لغوی ندارد ،درباره آن به
عرف مراجعه میشود» است( .سیوطی 1011 ،ق.؛ رافعی ،بیتا)

2ـ شرایط جغرافیایی ،سیستم بدنی ،خویشان نزدیک و همساالن
برخی از فقیهان نیز شرایط جغرافیایی ،سیستم بدنی ،زمان یائسگی خویشان
نزدیک و همساالن را در تعیین زمان یائسگی مؤثر دانستهاند .به عنوان مثال
ابواسحاق اسفراینی میان مناطق سردسیر و گرمسیر در این زمینه تفاوت قائل
 63سالگی و زنان غیر عرب را در  13سالگی طبیعت قوی زنان عرب میداند.
(نووی ،بیتا) عدهای هم ترکیب بدن ،چاقی و الغری ،قومیت زنان و همچنین
رسیدن آنان به سنی که همساالن آنها دیگر حیض نشوند را در این مسأله مؤثر
میدانند( .ابن عابدین 1021 ،ق.؛ عینی 1023 ،ق ).امام شافعی نیز در یکی از اقوالش
همین مطلب را بیان میکند با این تفاوت که ایشان سن نزدیکترین خویشاوندان
پدری و مادری و زنان فامیل را معیار قرار میدهد( .نووی ،بیتا؛ دمیاطی 1011 ،ق).

3ـ سن زنان
عدهای از فقیهان نیز سن را به عنوان معیاری برای تعیین زمان یائسگی قرار
دادهاند ،هرچند که در تعیین این معیار هم بر سن خاصی متفقالقول نیستند و
دیدگاههای مختلفی دارند و آن عبارتند از:
 -3-1پنجاه سال :بر اساس قول مشهور مذهب حنابله( ،بهوتی 1032 ،ق.؛
بهوتی 1336 ،م.؛ ابن قدامه 1311 ،ق.؛ ابن قدامه ،بیتا؛ بهوتی ،بیتا؛ مرداوی1013 ،ق).

بعضی از حنفیه( ،ابن نجیم ،بیتا) ابن شعبان( ،حطاب 1023 ،ق ).ابواسحاق بن راهویه
مالکی (ابن قدامه 1311 ،ق ).و بعضی از شافعیه (ابن رفعه 2333 ،م.؛ جمل ،بیتا) زمان
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یائسگی زنان در سن  13سالگی است .در میان فقهای اهل تشیع نیز گروهی
معتقد به سن  13سالگی هستند( .مکارم شیرازی 1023 ،ق.؛ شیخ طوسی 1033 ،ق.؛

شیخ طوسی 1333 ،ق.؛ حلی 1031 ،ق.؛ عاملی ،بیتا؛ صدر 1033 ،ق ).عدهای نیز 13
سالگی را با تغییر عادت عنوان نمودهاند( .ابن ادریس 1013 ،ق ).برخی نیز 13سالگی
را با قطع حیض مبنا قرار دادهاند( .مفید 1013،ق).

این گروه برای اثبات قول خود به دالیل زیر استناد نمودهاند:
ـ شیخ کلینی از محمد بن اسماعیل ،فضل بن شاذان ،صفوان بن یحیی و
مطالعه تطبیقي سن یائسگي در فقه مذاهب اسالمي

عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق (ع) روایت میکند که فرموده است« :حد التی
قد یئست من المحیض خمسون سنة( ».کلینی 1032 ،ق.؛ طوسی 1032 ،ق ).امام خمینی
درباره این روایت گفته است :در طریق این روایت کسی جز محمد بن اسماعیل
نیشابوری راوی از فضل بن شاذان که در موضع درنگکردن باشد ،وجود ندارد،
زیرا از سوی رجال شناسان درباره وی توثیقی وارد نشده است ،اما کسی که
تفحص از روایات وی کند ،اطمینان به وثاقت وی و اتقان اخبارش پیدا خواهد
کرد .بسیاری از روایات وی و بلکه اغلب آنها به طرق دیگر که صحیح یا موثق و
یا معتبر هستد ،بدون هیچ زیاده و کم نقل شدهاند .بنابراین اعتماد حاصل از این
ویژگیها ،از اطمینانی که برآمده از توثیقات شیخ طوسی و نجاشی و غیر آن دو
باشد ،بسیار بیشتر است( .موسوی خمینی ،بیتا) در نتیجه از آنجا که راویان مورد
اعتمادند( ،نجاشی 1032 ،ق.؛ کشی 1301 ،ق.؛ خویی 1013 ،ق ).میتوان گفت روایت
هم محل اعتماد و ثقه است.

ـ روایتی از عائشه که گفته است« :اذا بلغت المراة خمسین سنة خرجت من حد
الحیض؛ زن وقتی به پنجاه سال برسد ،از سن حیض دیدن ،بیرون رفته است».
(بهوتی ،بیتا؛ ابن قدامه 1311 ،ق.؛ زرکشی 1023 ،ق.؛ ابن مفلح 1023 ،ق ).اسحاق بن
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راهویه با استناد به این قول میگوید حیض بعد از رسیدن به سن  13سالگی در
میان زنان وجود ندارد و چنانچه بعد از این سن خونی از رحم زن خارج شود،
حکم استحاضه خواهد داشت( .ابن قدامه 1311 ،ق ).امام احمد نیز به همین روایت
استناد کرده است( .بهوتی 1032 ،ق.؛ ابن مفلح 1023 ،ق).

ـ این گروه به قول دیگری از عائشه که گفته استْ « :لن ترى الْم ْراَ ُة فی ب ْطنها ولدًا
ب ْعد ا ْلخ ْمسین سنة؛ زن بعد از پنجاه سال ،فرزندی را در شکم خود نخواهد دید»
استناد مینمایند و معتقدند زمان یائسگی  13سالگی است( .بهوتی 1336 ،م.؛ ابن

الزم به ذکر است عالوه بر این دو قول ،قول دیگری نیز از عائشه در تأیید سن
 13سالگی روایت شده که در آن زنان قریشی را از سایر زنان متمایز نموده و گفته
است« :قّل امراة تجاوز خمسین فتحیض الا ان تكون قرشیة؛ کم زنی بعد از سن پنجاه
سالگی حیض میشود ،مگر اینکه زنی قریشی باشد( ».دخیل 1033 ،ق.؛ باجی،

 1332ق.؛ ابن قدامه 1311 ،ق.؛ حطاب 1023 ،ق ).ظاهراً دلیل عائشه در این روایت
توجه به عادت رایج در بین زنان محیط خود بوده و در این قول اقتضائات مکانی
را در نظر گرفته است( .دخیل 1033 ،ق).

پس از بررسی و تحقیق معلوم شد که سند موثقی درباره این سه روایت در
کتب حدیث ،مسانید و آثار وجود ندارد( .آلبانی 1031 ،ق.؛ عینی 1023 ،ق.؛ دخیل،

 1033ق ).بنابراین نمیتوان به عنوان حجت و دلیل قطعی به آنها استناد نمود و
فقط به عنوان دلیلی ظنی و اماره قابل استناد است.
 -3-2پنجاه و پنج سال :احناف معتقدند که زمان یائسگی در زنان رسیدن
به سن  11سالگی است( .ابن نجیم ،بیتا؛ ابن همام ،بیتا؛ ابن عابدین 1021 ،ق.؛ نظام و
همکاران 1011 ،ق.؛ عینی 1023 ،ق).
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الزم به ذکر است عینی از فقهای حنفی این قول را به عائشه و سفیان ثوری،
ابن مبارک ،محمد بن مقاتل رازی ،نصر بن یحیی و أبواللیث سمرقندی نسبت
میدهد 1023( .ق).

این گروه برای قول خود دلیلی ذکر نکردهاند و ظاهراً مستند آنها توجه به
عوامل بیرونی و استفاده از قراین خارجی و مشاهدات عینی است.
 -3-3شصت سال :برخی از فقیهان از امامیه( ،حلی 1031 ،ق.؛ حلی 1013 ،ق.؛
نراقی 1313،ش ).بعضی از احناف( ،ابن نجیم ،بیتا) قولی از حنابله (ابن قدامه 1311 ،ق.؛

مطالعه تطبیقي سن یائسگي در فقه مذاهب اسالمي

ابن ضویان 1033 ،ق ).و قولی از شافعیه (شربینی ،بیتا؛ رملی 1030 ،ق ).معتقدند سن
یائسگی در زنان رسیدن به  63سالگی است .الزم به ذکر است برخی از فقهای
امامیه نیز معتقد به  63سالگی با دوام زاییدن (مجلسی 1010 ،ق ).هستند.
دالیل قائالن به این قول عبارت است از:

ـ روایتی از امام صادق که میفرماید« :ثلاث یتزوجن علی کل حال ... ،التی
یئست من المحیض و مثلها لا تحیض .قلت و متی تکون کذلک؟ قال :اذا بلغت ستین
سنة فقد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض؛ سه گروه از زنان هستند که در هر
حال و بدون مانع عده میتوانند ازدواج کنند ...و یکی از آنها زنی است که از
حیض ناامید شده و زنان همانند او حیض نمیشوند .گفتم آنچه زمانی است؟
فرمود :وقتی به سن  63سالگی رسید ،یائسه میشود و زنان همسان او نیز حیض
نمیبینند( ».طوسی 1032 ،ق).

شیخ طوسی این روایت را با سند خود از علی بن حسن بن فضال از محمد بن
حسین بن ابیالخطاب ،از صفوان بن یحیی ،از عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق
(ع) نقل کرده است ،هرچند افرادی که در سند روایت از آنها نام برده شده ،همه
ثقه و قابل اعتمادند( ،مرتضوی 1331 ،ش ).اما ظاهراً به روایت حسن بن فضال از
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جانب علمای شیعه ایراداتی وارد شده است( .حائری 1031 ،ق.؛ طوسی ،بیتا؛ نجاشی،
 1032ق.؛ طوسی ،بیتا)

ـ مرسله کلینی که در آن آمده است :و روی «ستون سنه

ایضاً» (کلینی 1032 ،ق).

این روایت همچون روایت سن 13سالگی از عبدالرحمن بن حجاج نقل شده است
و بدین سبب از جانب علمای شیعه (حائری 1031 ،ق.؛ موسوی خمینی 1022 ،ق).

ایراداتی بر آن وارد شده است( ،مرتضوی 1331 ،ش ).زیرا این مسأله قابل اهمیت
است که عبدالرحمن دو بار به صورت مطلق از امام صادق (ع) دو مضمون را نقل
این امر سبب ایجاد خدشه در روایت و عدم حجیت آن است.
ـ استناد به واقعیات و شواهد خارجی و عینی :قائالن به این قول گفتهاند هند
دختر ابیعبیده بن عبداهلل بن ربیعه ،موسی پسر عبداهلل بن حسن بن حسن بن
علی بن ابیطالب (ع) را در سن  63سالگی به دنیا آورده است (ابن قدامه 1311 ،ق).

و در نتیجه از آنجایی که زن میتواند تا  63سالگی فرزند به دنیا بیاورد ،این گروه
معتقدند پایان حیض و آغاز یائسگی  63سالگی است.
ـ استناد به قولی از امام احمد که گفته است :چنانچه زنی بین سن  13تا 63
سالگی خون مشکوکی مشاهده نمود ،روزه بگیرد و نماز بخواند و همچنین روزه
واجب را قضا نماید .محمد بن حسین خرقی با استناد به این قول امام احمد،
پایان حیض را  63سالگی میداند( .مرداوی 1013 ،ش).

 -3-4شصت و دو سال :قول معتمد در فقه شافعی این است که زمان
یائسگی در زنان  62سالگی است( .نووی ،بیتا؛ نووی ،بیتا؛ حصنی 1330 ،م.؛ انصاری،
 1022ق.؛ هیتمی ،بیتا؛ شربینی 1011 ،ق).

سهیال رستمي ،سیدهریحانه یوسفي ،زهرا تخت مینا

میکند که یکی یائسگی را  13سالگی و دیگری آن را  63سالگی میداند .بنابراین
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این گروه نیز برای قول خود دلیلی ذکر نکردهاند و ظاهراً مستند آنها توجه به
عوامل بیرونی و استفاده از قراین خارجی و مشاهدات عینی است.
 -3-5احتیاط بین سن  55تا  05سالگی :امام احمد در یکی از اقوال معتقد
به رعایت احتیاط بین سن  13تا  63سالگی است و حد فاصل بین این دو سن را
مشکوک شمرده و یقینی ندانسته است و گفته زن نباید در این ایام نماز و روزهاش
را ترک کند و روزه را نیز از سر احتیاط باید قضا نماید( .ابن قدامه 1311 ،ق).
 -3-0هفتاد سالگی و باالتر :مالکیه( ،زرقانی 1022 ،ق.؛ خرشی ،بیتا؛ حطاب،

مطالعه تطبیقي سن یائسگي در فقه مذاهب اسالمي

 1023ق.؛ جزیری 2333 ،م ).برخی از فقیهان شافعیه (ضبی 1016 ،ق.؛ شروانی و همکاران،
بیتا؛ شربینی ،بیتا) و سرخسی و صفار حنفی (سرخسی 1021 ،ق.؛ ابن نجیم ،بیتا)

معتقدند یائسگی در زنان در سن  23سالگی و باالتر رخ میدهد .امام مالک درباره
کمتر از این سن هنگام مشاهده خون ،گفته است باید از زنان خبره و آگاه دیگر
در این زمینه تحقیق و جستجو شود( .دسوقی ،بیتا؛ حطاب 1023 ،ق ).سرخسی در
این زمینه به مشاهدات و شنیدهها استناد میکند ،به این صورت که شنیده است
زنی در سن  33سالگی حیض شده است 1021( .ق).

4ـ عدم تحدید سن مشخص
بر اساس روایتی از ابوحنیفه( ،ابن عابدین 1021 ،ق ).قولی از ابن رشد مالکی،
( 1031ق ).ماوردی( ،رملی 1030 ،ق.؛ هیتمی ،بیتا) سیدسابق شافعی( ،بیتا) ابن
تیمیه حنبلی 1026( ،ق ).مرحوم شیخ صدوق 1011( ،ق ).ابن صالح حلبی (1033

ق ).از فقهای امامیه ،ابن حزم ظاهری (بیتا) و شیخ عثیمین (سحیم ،بیتا) معتقدند
یائسگی سن مشخصی ندارد ،زیرا یائسگی با اختالف زنان متغیر است.
قائالن این قول به دالیل زیر استناد نمودهاند:
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ـ استناد به آیه  0سوره طالق که میفرماید« :واللَّائی یئ ْسن من ا ْلمحیض م ْن
ات ا ْلا َ ْحمال اَجلُ ُه َّن اَ ْن یض ْعن
نسائ ُك ْم ان ا ْرت ْب ُت ْم فع َّدتُ ُه َّن ثلاث ُة اَ ْش ُهر واللَّائی ل ْم یحضْ ن واُول ُ
ح ْمل ُه َّن وم ْن ی َّتق اللَّه ی ْجع ْل ل ُه م ْن اَ ْمره ی ْس ًرا ».خداوند متعال در این آیه پایان حیض را
به یائسگی معلق نموده است نه رسیدن به سن مشخصی و چنانچه یائسگی سن
مشخصی داشت ،قطعاً خداوند و رسولش (ص) آن را بیان مینمودند .در واقع
یائسگی آن است که هر زنی خودش از حیضدیدن ناامید شود .گویی ابن تیمیه
با این سخن یائسگی را نوعی تجربه شخصی میداند و در ادامه میگوید چنانچه
گردید ،یائسه شده است( .ابن تیمیه 1026 ،ق).

ـ آیه  222سوره بقره که میفرماید« :وی ْساَلُونك عن الْمحیض قُ ْل ُهو اَ ًذى فا ْعتزلُوا
ال ِّنساء فی الْمحیض؛ از تو درباره عادت ماهانه [زنان] مىپرسند ،بگو آن رنجى است
پس هنگام عادت ماهانه از [آمیزش با] زنان کنارهگیرى کنید ».این آیه بیان
میدارد که حیض رنجی است و تا زمانی که نشانههای رنج (سختی) وجود داشته
باشند ،حیض هم باقی است( .ابن رشد 1031 ،ق).

ـ استناد به حدیث پیامبر (ص) که میفرماید« :ان دم الحیض دم اسود یعرف»

(نسائی 1036 ،ق.؛ ابوداود ،بیتا؛ آلبانی 1031 ،ق ).و نیز حدیث «هذا شیء كتب ُه اللَّ ُه على
بنات ادم»( .ابن حجر 1323 ،ق ).قائالن به این قول میگویند پیامبر (ص) در حدیث
اول به فاطمه بنت ابی حبیش امر نمود که هر زمان خون شبیه به خون حیض،
یعنی خون سیاه دید ،نماز و روزهاش را ترک نماید .بنابراین تا زمانی که زنان
خونی با صفت خون حیض مشاهده نمایند ،حتی اگر کهنسال هم باشند ،حائض
محسوب میشوند ،زیرا بر اساس حدیث دوم همه زنان دختران آدم هستند و نص
و اجماعی که داللت کند ،چنین خونی خون حیض نیست ،وجود ندارد( .ابن حزم ،بیتا)

سهیال رستمي ،سیدهریحانه یوسفي ،زهرا تخت مینا

خانمی 03سال داشت و خون حیضش قطع شد و از دوباره حیضشدن ناامید
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ـ همچنین قائالن به این قول میگویند تا زمانی که زن در قید حیات است،
تداوم حیض امکان دارد( ،رملی 1030 ،ق ).چراکه اقوال و روایاتی که درباره تعیین
سن و زمان یائسگی ذکر شده است ،متعارض و ضعیف است (ابن تیمیه 1026 ،ق ).و
نص قاطع و ضابطهای معین که بیان نماید منتهای حیض و آغاز یائسگی 13
سالگی و یا هر سن دیگری است ،وجود ندارد ،چراکه خداوند متعال حکم این
مسأله را بر وجود حیض معلق نموده و سن خاصی برای آن تعیین نکرده است ،در
نتیجه ما نیز مکلف به رجوع به امری هستیم که حکم بر آن بنا شده و آن وجود
مطالعه تطبیقي سن یائسگي در فقه مذاهب اسالمي

حیض است و تا هر زمان که حیض ادامه داشته باشد ،حکم آن ثابت است و
زمانی که حیض قطع شد ،حکم آن نیز پایان میپذیرد( .سحیم ،بیتا)

5ـ نوع زنان
مالک دیگر فقیهان برای تعیین زمان یائسگی تقسیمبندی زنان بر اساس نوع
آنان است ،که در ادامه خواهد آمد.
 -5-1زنان عربی و غیر عربی :بر اساس قولی از احمد بن حنبل زمان
یائسگی در زنان عرب  63سالگی و در زنان غیر عرب (عجم)  13سالگی است( .ابن
قدامه ،بیتا) مستند قول امام احمد طبیعت قوی زنان عرب است( .ابن قدامه ،بیتا)

ابن قدامه در تقویت این قول از زبیر بن بکار نقل میکند که هند دختر ابیعبیده
بن عبداهلل ،والدت موسی بن عبداهلل بن حسن بن الحسین بن علی بن ابیطالب
(ع) را در سن شصت سالگی بیان نموده است و هند زنی عرب بوده است و از آنجا
که دارای طبیعتی قوی بوده ،توانایی بارداری و وضع حمل را در این سن داشته
است( .ابن قدامه 1010 ،ق).

 -5-2زنان قریشی و غیر قریشی :برخی از فقیهان نیز برای تعیین زمان
یائسگی ،زنان را به دو دسته قریشی و غیر قریشی تقسیمبندی نموده و گفتهاند
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یائسگی در زنان قریشی در  63سالگی و در زنان غیر قریشی در  13سالگی اتفاق
میافتد .این قول ،قول مشهور فقهای امامیه است( .عالمه حلی 1013،ق.؛ مجلسی،
بیتا؛ طوسی 1312 ،ق.؛ حلی 1032 ،ق.؛ عاملی جبعی 1013 ،ق.؛ طوسی ،بیتا؛ طبرسی،
بیتا؛ عالمه حلی 1021 ،ق.؛ امام خمینی ،بیتا؛ خویی ،بیتا؛ گلپایگانی ،بیتا؛ اراکی1321 ،
ش.؛ بهجت 1322 ،ش.؛ حکیم ،بیتا)

مستند قائالن به این قول روایتی از شیخ کلینی است که میفرماید« :عدة من
اصحابنا ،عن احمد بن محمد ،عن الحسن بن طریف (ظریف) ،عن ابن ابی عمیر ،عن
تكون امراة من قریش؛ وقتی زن به پنجاه سالگی برسد ،خونی نمیبیند ،مگر اینکه
زنی از قریش باشد 1032( ».ق ).این روایت به مرسله ابن ابی عمیر مشهور است و
دارای سند مرسل و معتبر است( ،نجاشی 1032 ،ق.؛ کشی 1301 ،ق.؛ حکیم طباطبایی،

 1320ق.؛ مرتضوی 1331 ،ش ).اما بعضی از علمای امامیه به این روایت نیز ایراداتی
وارد نموده و گفتهاند بنا به شهادت اکثر علمای رجال ابن ابی عمیر از افراد ضعیف
هم روایت نقل کرده است و فی نفسه به مراسیل او نمیتوان اطمینان کرد( .خویی،

 1021ق.؛ سبحانی 1321 ،ش.؛ مظاهری 1312 ،ش ).نکته قابل توجه دیگر این است که
در این روایت تصریحی به سن شصت سالگی برای زنان قریشی نشده است.
(مرتضوی 1331 ،ش ).الزم به ذکر است شیخ طوسی نیز در جلد اول کتاب
تهذیباالحکام این روایت را با همین سلسله سند بیان نمودهاند.
 -5-3زنان رومی و غیر رومی :در قول دیگری فقیهان زنان را به رومی و
غیر رومی تقسیم نموده و سن یائسگی را در میان زنان رومی  11سال و در میان
زنان غیر رومی  63سالگی عنوان کردهاند .این قول به محمد بن حسن شیبانی
نسبت داده شده است( .ابن نجیم ،بیتا؛ ابن عابدین 1021 ،ق ).دلیل شیبانی این است
که زنان رومی زودتر به سن پیری و کهولت میرسند( .سرخسی 1021 ،ق).

سهیال رستمي ،سیدهریحانه یوسفي ،زهرا تخت مینا

بعض اصحابنا ،عن ابی عبدالله (ع) قال :اذا بلغت المراة خمسین سنة لم تر حمرة الا ان
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بررسی اقوال مذکور نشان میدهد فقیهان در تقسیمبندی سوم شرایط آب و
هوایی ،منطقهای و جغرافیایی را مدنظر داشتهاند و هر یک بر اساس منطقهای که
در آن زندگی میکرده ،رأی خود را بیان نموده است .به عنوان مثال در دیدگاه
شیبانی که زنان را به رومی و غیر رومی تقسیم نموده ،منظور از روم ،ترکیه قدیم
و آسیای صغیر است (دهخدا 1323 ،ش ).که جزء مناطق سردسیر میباشد و از آنجا
که آب و هوا و تغذیه و سبک زندگی و ...در یائسگی مؤثر است ،یائسگی در زنان
رومی در سن  11سالگی و زودتر از زنان غیر رومی اتفاق میافتد که در مناطق
مطالعه تطبیقي سن یائسگي در فقه مذاهب اسالمي

خوش آب و هواتر یا گرمتری زندگی میکنند.
0ـ رأی راجح (دیدگاه برگزیده)
پس از بررسی دیدگاههای مختلف فقها و ادله آنها درباره سن یائسگی
میتوان چنین استنباط نمود که قول قائالن به عدم تحدید سن مشخص برای
یائسگی ،راجح و برگزیده است .یائسگی از مباحثی است که نباید در مورد آن
کوتاهی نمود ،زیرا قصور در این مسأله سبب اهمال در مسائل شرعی و دینی و در
نتیجه پایمالشدن احکام شریعت اسالمی میگردد ،چراکه بر اساس دالیل مطرح
شده از سوی قائالن به این قول [عدم تحدید سن مشخص] بر طبق آیه قرآن
خداوند متعال پایان حیض را به یائسگی معلق نموده است و چنانچه یائسگی سن
مشخصی داشت ،به طور قطع در قرآن و سنت بیان میشد .بنابراین تا هر زمان
که حیض ادامه داشته باشد ،حکم آن ثابت است و زمانی که خون حیض قطع
شد ،حکم آن پایان میپذیرد.
از سوی دیگر تعیین سن مشخص برای یائسگی با اصل استصحاب و قاعده
«بقاء ماکان علی ما کان» که عبارت است از حکمدادن به بقا و ماندگاری یک امر
محقق و یقینی مادامی که خالف آن ثابت نشده است( ،افسری 1331 ،ش ).در
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تعارض است ،زیرا مادامی که از قطع حیض اطمینان حاصل نشده ،نمیتوان به
یائسگی حکم نمود.
همچنین در نظرگرفتن هر یک از اقوال مطرحشده از سوی فقیهان درباره سن
شروع یائسگی ،سبب ایجاد پرسشهایی در نحوه انجام تکالیف شرعی و احکام
حقوقی حاصل از تردید میان حیض یا استحاضهبودن خون خواهد گردید ،زیرا
چنانچه حکم به حیضبودن ،خون شود احکام خاصی از جمله ترک عبادات و
دوری از برخی از محرمات را دارد و چنانچه حکم به استحاضهبودن خون شود،
به وجودآمدن عوارض جسمی و روحی و ضرر و زیان به زنان میگردد ،در حالی
که پیامبر (ص) فرموده است« :الضرر و ال ضرار( ».ابن انس 1021 ،ق.؛ آلبانی 1031 ،ق).

عالوه بر اینها بر اساس نظر کسانی که  13سالگی (و حتی سنین دیگر در
صورت شک در یائسگی) را حد نهایت حیض میدانند ،چنانچه به زنانی که در این
مسأله دچار تردید هستند ،حکم زنان یائسه داده شود( .طوسی 1032 ،ق.؛ مغنیه،

 1023ق ).در صورت ازدواج مجدد احتمال اختالط نسب وجود دارد ،زیرا به یقین
نرسیده که آیا یائسه است یا حائض.
نکته دیگری که در این زمینه قابل تأمل است ،وجود تعارض میان روایات
مطرحشده از سوی قائالن به سن  13سالگی و  63سالگی است ،زیرا هر دو گروه
به روایاتی استناد کردهاند که این روایات از صفوان بن یحیی و عبدالرحمن بن
حجاج نقل شده است ،هرچند در وثاقت راویان آن تردیدی نیست ،اما نشاندهنده
تعارض آنها است ،زیرا از امام صادق (ع) دو روایت با دو مضمون مختلف نقل
شده است و همین سبب عدم حجیت آن میشود ،در نتیجه در عمل به آن باید
جانب احتیاط را رعایت نمود.

سهیال رستمي ،سیدهریحانه یوسفي ،زهرا تخت مینا

حکم آن انجام عبادات و غسل برای ادای نماز است و انجام [مکرر] این کار سبب
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همچنین روایاتی که از عائشه از سوی فقیهان اهل سنت نقل شده است ،سند
آن ضعیف و متعارض است .در نتیجه روایت ضعیف قابل احتجاج نیست .ابن
قدامه نیز در عدم حجیت روایات عائشه میگوید :حیض امری واقعی و حقیقی
است و مرجع شناخت آن وجود خارجی آن است و عائشه به آن آگاهی ندارد( .ابن
قدامه 1311 ،ق).

عالوه بر این موارد توجه به یافتههای علم پزشکی نیز در این زمینه تقویتکننده
قول قائالن به عدم تحدید سن مشخص است ،زیرا در علم پزشکی تئوری کاملی
مطالعه تطبیقي سن یائسگي در فقه مذاهب اسالمي

که به یقین سن شروع یائسگی را بیان کند ،وجود ندارد و گفته شده یائسگی
معموالً در دوران سنی بین  03تا  11سالگی اتفاق میافتد و این دوره نیز مانند
آغاز دوران عادت ماهیانه در افراد بالغ زمان آن از فردی به فرد دیگر متغیر است و
عواملی همچون نژاد ،ژنتیک ،میزان سالمتی و سبک زندگی فرد در هنگام وقوع
یائسگی ،موقعیت اجتماعی و اقتصادی ،شمار حاملگی ،سطح سواد ،ویژگیهای
فیزیکی ،مصرف الکل و تاریخ آخرین حاملگی ،در هنگام وقوع آن مؤثر است.
بنابراین با در نظرگرفتن رأی راجح عدم تحدید سن مشخص برای یائسگی
میتوان گفت روایات و اقوال مطرحشده درباره سن یائسگی بیشتر زمینه ارشادی
دارد و نه مولوی و قید سن در روایات مذکور به عنوان حکم قطعی برای همه زنان
نیست ،بلکه فقط به عنوان یک دلیل ظنی و اماره و بیان حد متوسط سن یائسگی
میتوان به آن استناد نمود .در کنار همه این موارد از آنجا که نویسندگان مقاله
ساکن شهرستان سنندج هستند ،بر آن شدند تا با انجام یک کار میدانی میزان
تطابق اقوال و روایات را با واقعیت عینی و خارجی جامعه مورد سنجش و ارزیابی
قرار دهند .در نتیجه از  633نفر از بانوان یائسه شهرستان سنندج به صورت
مراجعه فردی و حضوری ،در مورد سن یائسگی از آنها سؤال و تحقیق گردید و
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نتایج مختلفی به دست آمد .بر اساس پرسشنامه مذکور یائسگی در زنان در
شهرستان سنندج از سن  31سالگی شروع میشود و بیشترین میزان آن در سن
 03و  13سالگی رخ داده است ،البته این نتیجه در زنانی است که رحم و تخمدان
خود را برنداشتهاند و عامل غیر طبیعیای نیز در آن دخیل نبوده است .بنابراین
با توجه به روایات و اقوال پیشگفته ،دیدگاههای علم پزشکی و پرسشنامه مذکور
میتوان گفت حد متوسط سن یائسگی در اغلب زنان در شهرستان سنندج بین
 03تا  13سال شمسی است.
سهیال رستمي ،سیدهریحانه یوسفي ،زهرا تخت مینا
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نتیجهگیری
1ـ پس از استقرا در دیدگاههای مختلف فقیهان و ادله آنان درباره سن یائسگی
این نتیجه حاصل میشود که قول قائالن به عدم تحدید سن مشخص برای
یائسگی راجح است.
2ـ روایات مطرحشده درباره تعیین سن یائسگی دارای ضعف سند و متعارض
است .بر برخی از آنها نیز ایراداتی وارد شده است .همین مسأله سبب عدم حجیت
آنها میشود ،در نتیجه در عمل به آنها باید جانب احتیاط را رعایت نمود.
مطالعه تطبیقي سن یائسگي در فقه مذاهب اسالمي

3ـ تعیین معیار سن برای یائسگی سبب حاللشدن برخی از حرامها میشود،
زیرا اگر معیار سن در یائسگی در نظر گرفته شود ،به طور ناگهانی زنان با رسیدن
به سن خاصی آنچه در دوران قاعدگی بر آنها حرام بوده ،حالل میشود و اگر
زنی در این قضیه مردد باشد ،دچار عمل خالف شرع خواهد شد.
0ـ طبق یافتههای علم پزشکی هیچ روش مطمئنی برای تعیین زمان دقیق
یائسگی و سن شروع آن وجود ندارد و وقوع این مسأله بیشتر به زمینه ارثی و
سبک زندگی یک زن بستگی دارد.
1ـ بنابراین از آنجا که فقه اسالمی فقهی پویا است ،میطلبد در این زمینه از
سوی فقها و مجتهدان تالش بیشتری صورت گیرد و حکم اصلی و قطعی یائسگی
بیان و در نتیجه سبب رفع مشکالت موجود در این زمینه گردد .از سوی دیگر به
صورت کلی نمیتوان روایات و اقوال گفتهشده در این زمینه را انکار نمود ،بلکه
میتوان از آنها به عنوان دلیل ظنی و اماره جهت صدور حکم استفاده نمود،
چراکه همانطور که گذشت روایاتی که وجود دارد از راویان ثقه و قابل اعتماد
است ،لذا برای بیان حد متوسط سن یائسگی قابل استناد و حجت است .همچنین
از آنجا که بیان یک حکم کلی برای تمامی زنان در بحث سن یائسگی و حتی سن
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حیض وجود ندارد ،فقهای مذاهب اسالمی با در نظرگرفتن اقتضائات زمان و مکان،
شرایط اقلیمی و محیطی خاص هر منطقه و بررسی نژاد و سبک زندگی زنان هر
منطقه میتوانند برای آنان با توجه به قراین و شواهد و دالیل ،حکم جزئی و خاص
صادر نمایند ،زیرا عالوه بر بحث احکام عبادی و مسائل زناشویی و حقوقی ،این
مسأله با سالمت روحی و جسمی زنان ارتباط مستقیم دارد و زنان در این دوران با
مشکالت عدیدهای از جمله افسردگی ،تپش قلب ،سردرد ،بیخوابی ،تکرر ادرار،
خستگی ،عصبانیت و ...رو به رو هستند و چنانچه در این زمینه شناخت پیدا کنند،
سهیال رستمي ،سیدهریحانه یوسفي ،زهرا تخت مینا

قطعاً عوارض و مشکالت آن کمتر خواهد بود.
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پینوشتها
1. Menopause
2. UTI: Urinary Tract Infection
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Abstract
Postmenopausal is the woman whose menstrual periods stop
permanently, and she is no longer able to bear children. There are no
certain and specific Quranic verses or hadith or rule about the age of
menopause in Quran so jurists have their own ijtihad according to the
related verses and hadith with regard to the time and space
requirements and by considering menopause of peers and close
relatives. It leads to different opinions which are considered as legal
implications and suspicious reasons not as final verdict. And it is
arisen as average age of menopause. There is no reliable method in
medical science either to determine the exact time of menopause. Its
occurrence depends on women’s genetic and life style.
Different questions have been arisen due to different opinions
among jurists and lack of consensus among them on religious duties.
Legal issues of doubt between menstruation and asthmas (blemishes),
physiological changes during menopause or after that and its impact
on women’s body and soul make it necessary to be studied. Therefore
in order to clarify the subject, first menopause is defined in this
research then different jurists’ viewpoints about the age of onset of
menopause are discussed. Finally the viewpoint of "failure to specify
certain age for menopause" is considered as the best opinion and
comment.
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