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 چکيده
بندی تفکرات آنها ها در زندگی زنان است که در صورتیائسگی یکی از مهمترین دوران

نسبت به خودشان سهمی اساسی دارد و آثار چشمگیری بر سالمت جسمی، روانی و اجتماعی 

گذارد. در دو سه دهه گذشته در سطح جهان و ایران، زندگی زنان به شکل روزافزونی زنان می

ت و زنان در دوران یائسگی بیش از پیش به دانش پزشکی وابسته شدن اسدر حال پزشکی

شوند. این مقاله در پی آن است که نشان دهد، چگونه و به چه نحوی تجربیات و وقایع می

قتدار شد، وارد قلمرو انظیر یائسگی که زمانی نرمال و عادی تلقی می هازندگی انسان طبیعی

ه شود؛ فرایندی کپزشکی، کنترل و مدیریت می و توسط مداخالت و حاکمیت پزشکی شده

 شود. نامیده می« شدن/کردنپزشکی»شناسی در جامعه

شدن های یائسگی، برساخت اجتماعی و پزشکیمطالعه مروری که با استفاده از کلیدواژهاین 

 Googleو  PubMed ،SID ،Scopusهای اطالعاتی معتبر نظیر به جستجو در پایگاه

Scholar دهد که مسلم دانستن نشان می پرداخته است، 0202تا  0222ازه زمانی در ب

پزشکی در مسائل مرتبط با سالمتی نظیر یائسگی، سبب نادیده گرفتن ماهیت مدل زیست

کی باشد، پزششود. یائسگی بیش از آنکه زیستهای حقیقی این قبیل موضوعات میو ویژگی

ای اگرچه نیازهای خاص خود را دارد اما پدیده یائسگیفرهنگی است.  -ای اجتماعیبرساخته

پزشکی نیست و نباید به مثابه نوعی بیماری یا اختالل با آن برخورد کرد و یا آن صرفاً زیست

 را نیازمند مداخالت پزشکی دانست.

 وی، مطالعه مرورشدنگرایی اجتماعی، پزشکییائسگی، برساخت اژگان کليدي:و 
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 2 رودادهي، ابوعلی  1 فائزه غفوري

دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه گروه بهداشت باروری، دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری،  0

 .علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 .ایران تهران، تهران، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده شناسی،استادیار گروه انسان 0

 
  نام نویسنده مسئول:

 فائزه غفوري

 یائسگی به مثابه یک بيماري: تحليلی بر پزشکی شدن یائسگی
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 مقدمه
هایی که همواره در طول تاریخ بشریت مورد توجه محققان قرار داشته، بحث مسائل مرتبط با سالمتی نظیر ترین عرصهمهمیکی از 

به معنای توقف منشأ گرفته است و به معنای   pausisبه معنای ماه و menهای یونانی ( از واژهmenopauseیائسگی است. واژه یائسگی )

کند زنان در این مرحله قدرت . این واژه اولین بار توسط ارسطو فیلسوف یونانی به کار برده شده که بیان می(0) قطع جریان قاعدگی است

 .(0)دهند باروری خود را از دست می

شود و این برچسب نگاه زنان و جامعه ای از زندگی زنان زده مییائسگی، تنها به مثابه برچسبی است که بر دوره ( 0222فیو )به اعتقاد 

آنها برای کنترل عالئم  %10پزشکی به یائسگی دارند. ، زنان تایوانی نگاه کامالً زیستمثال. برای (2)دهد تغییر می را به این مرحله از زندگی

. درحالیکه یائسگی رخدادی کامالً مثبت برای زنان ژاپنی به شمار (4) آورندنی روی میهای هورموخود به مداخالت پزشکی و درمان یائسگی

زنان یائسه به  %02. در ایران نیز بیش از (2)گیرند ار میاطرافیان قر سویآید. آنها در این دوران مورد احترام و حمایت بیشتری از می

شدن به مرگ تفسیر می کنند اند. بسیاری از آنها این دوران را مترادف با پیری و نزدیک( روی آوردهHRTدارودرمانی و استفاده از هورمون )

(0) . 

نابراین بررسی . ب(1)فرهنگی بر یائسگی است -ها، خود به تنهایی مؤیدی قطعی بر تأثیر انکارناپذیر عوامل اجتماعیدر نگرش این تفاوت

کند فرایندی ناقص و بیهوده است. چراکه این پدیده، موضوعی همساز موضوع یائسگی بدون توجه به فرهنگی که زن یائسه در آن زندگی می

 تالش، گرایانه یائسگیبرساخت و این مقاله ضمن تأکید بر ماهیت ذهنیلذا . (8)است  و به عبارتی برساخته جامعه با فرهنگ و متأثر از جامعه

 . دهددر ایران مورد بازنگری و تأمل قرار را تا پدیده یائسگی  کرده

و  گرایی اجتماعیدهی شده است. بخش اول به معرفی رویکرد برساختبخش اساسی سازمان دومقاله در های یافتهاساس براین

« ارییائسگی به عنوان یک بیم»استعاره ، هانظریه و که بخش کلیدی مقاله است، با اتکاء بر رویکردها دومدر بخش و  پردازدمی شدنپزشکی

(Menopause as a Diseaseمورد نقد قرار خواهد گرفت. د )گونه تر از ماهیت بازیتر و واقعیتا تصویری جامع شودر این بخش تالش می

 .شود، ارائه از جمله یائسگی شدن و تاثیر آن بر مسائل و تجربیات طبیعی انسانیپزشکی

 

 بررسی روش
های به جستجو در پایگاه شدنهای یائسگی، برساخت اجتماعی و پزشکیاین پژوهش یک مطالعه مروری است که با استفاده از کلیدواژه

پرداخته است. در این جستجو حدود  0202تا  0222در بازه زمانی  Google Scholarو  PubMed ،SID ،Scopusاطالعاتی معتبر نظیر 

ی مقاالتمقاله به علت تکراری یا غیرمرتبط بودن کنار گذاشته شدند. همچنین  8مطالعه یافت شد که پس از بررسی عنوان و چکیده، حدود  08

مطالعه در رابطه با موضوع مورد نظر،  08مورد( مورد استفاده قرار نگرفتند. درنهایت، حدود  0که به صورت تمام متن قابل دسترسی نبودند )

 مورد تحلیل قرار گرفتند.  

 

 مطالعه هايیافته
جهت تحلیل استعاره یائسگی به مثابه یک بیماری شناسایی گردید.  شدنو پزشکی گرایی اجتماعیبرساختدر تحلیل متون، دو مقوله 

 اند: این دو مقوله در ذیل مورد بررسی قرار گرفته

Iشدنو پزشکی گرایی اجتماعی( برساخت  

ستم قرن بی 12در تحلیل مسائل اجتماعی برای اولین بار توسط اسپکتور و کیتسوس در اواخر دهة  "گرایی اجتماعیبرساخت"رویکرد 

، ادعایی است که باید (9) شودای است که برساخته میشود، پدیدهکند که آنچه به عنوان مسئله اجتماعی شناخته میمطرح شد و تأکید می

کرد، اما آن ها بشر در فقر زندگی میتالش کرد تا دیگران آن را باور کنند و تا وقتی آن را باور نکنند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. کما اینکه قرن

گرایی اجتماعی بر . برساخت(02) دانست. در واقع بر این باور بود که فقر بخشی از واقعیات جامعه استرا یک مشکل و مسئله اجتماعی نمی

ت و اقعی همان مسئله استر از شرایط و موجودیت واین فرض اساسی استوار است که فرایند تعریف و تاریخ طبیعی یک مسئله اجتماعی مهم

از این  بینند، نیست.دار میآفرین یا مسئلههای تعریفی افراد درباره شرایط یا رفتاری که آن را مشکلمسائل اجتماعی چیزی غیر از فعالیت

چیزی که از  منظر، برداشت مردم از اینکه چه چیزی مسئله اجتماعی است و چه چیزی نیست، خود یک محصول یا برساخته اجتماعی است؛

 .(02, 9)شود های اقامه دعوی ایجاد یا برساخته میها یا کارهای اجتماعی از جمله فعالیتطریق فعالیت

. در این میان با (00)کنیم خواهیم ساخت به عبارتی جهان زائیده ذهن توانگر انسان است و آن را آنگونه که در ذهن خود تصور می

بیست و یکم، جوامع بشری بویژه جوامع غربی شاهد تحوالت های آغازین قرن های پزشکی در طی قرن بیستم و سالفناوریتوسعه دانش و علم
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. البته در (00) اندبندی و مدیریت مسائل و تجربیات انسانی بودههای مربوط به تعریف، سنخای در رویکردها و استراتژیو جریانات گسترده

 شناسان این فرایند تسلطایم. جامعهها بودهطی سده گذشته، بیش از هر زمان دیگری شاهد بسط قلمرو و حاکمیت پزشکی در سایر حوزه

 .(9)اند شدن نامیدهطلبانه را پزشکی

قابل توجهی از موضوعات، وقایع، خصایص و مسائل انسانی )نظیر تولد، کودکی، سالخوردگی، مادری، فرایندی که به واسطه آن شمار 

ها و علوم غیرپزشکی تعریف و مدیریت یائسگی، الکلیسم، چاقی، اعتیاد و ...( که زمانی در جامعه نرمال و عادی تلقی شده و یا در حیطه

شوند پزشکی کنترل و مدیریت می تفع پزشکی مصادره و در نهایت، توسط ابزارها و مداخالشدند، وارد قلمرو اقتدار پزشکی شده یا به نمی

(02). 

طبق  آید.تسلط، نفوذ و نظارت پزشکی در می های بیشتر و بیشتری از زندگی روزمره تحتترتیب، به موجب این فرایند بخشبدین

سازی تغییر تعریف رفتارهای منحرفانه به بیماری و نقص است. در حقیقت رفتارهای نامطلوب بیشتری را در زمره پزشکی ، پزشکیرونب نظریه

شد؛ در حالیکه امروزه به عنوان یک بیماری شناخته جامعه تعریف می . برای مثال، اعتیاد روزی یک رفتار منحرفانه در(04) دهندقرار می

وعی بازی شدن به مثابه نتوان چنین استدالل کرد که پزشکیاند. بدین ترتیب میهای بیشماری برای درمان آن ساخته شدهشود و کلینیکمی

پزشکی یا بهداشتی یک رفتار، مسأله، تجربه، شرایط اجتماعی است و هدف از آن متقاعد کردن مخاطب یا مخاطبان درباره ماهیت و موضوعیت 

شدن، یک بازی درباره ساخت واقعیت باشد، هر کسی اگر پزشکی. (02) مشکل آفرین، بُعدی از واقعیت و حتی موجودیت انسان و جامعه است

های بیوتکنولوژی و داروسازی، آید. کمپانیاین بازی به حساب میای را درباره ماهیت راستین واقعیت اقامه کند، بازیگر که دعوی یا دعاوی

. (00)شدن/سازی هستند کنندگان خدمات پزشکی و حتی عوام مردم از جمله بازیگران بازی پزشکیهای بیمه، سیاستمداران، مصرفشرکت

این  گیرد و خصیصه اصلی آن،مردم جامعه را در بر میها، شامل گروهی خاص نظیر بیماران تا کل شدن طیفی از انسانبنابراین فرایند پزشکی

است که همه مسائل و وقایعی که زمانی در محدوده غیرپزشکی قرار داشتند، با استفاده از اصطالحات خاص پزشکی، وارد قلمرو آن شده و 

مرزهای  شدن. امروزه پزشکی(01)اند بودهای پزشکی شوند، که گویی از ازل مسئلهگیرند و نهادینه میچنان رنگ و بوی پزشکی به خود می

 .(08)جغرافیایی را در نوردیده و به تحولی جهانی تبدیل شده است 

 

II )پزشکی شدن یائسگی  

دادند ، زنان به هنگام یائسگی، بدون کمک پزشک به زندگی خود ادامه میقبل از قرن بیستم شود کهتحلیل متن مقاالت مشخص میبا 

گرفت. در واقع یائسگی و عالئم آن هرچند آزاردهنده هم بودند، جزئی طبیعی از عالئم یائسگی صورت نمی و مداخالت پزشکی برای درمان

زشکان در قرن نوزدهم، یائسگی . به طوریکه طبق اظهارات روزنبرگ، پ(0) کردها فکر نمیشدند و هیچ زنی به درمان آنزندگی زنان تعریف می

توانست بسته به شخصیت زنان سبب آرامش یا بیماری در آنان شود. سرانجام در کردند که این بحران میتعبیر می« بحران فیزیولوژیک»را به 

؛ برای مثال بالینگر، (09)د های تهاجمی برای درمان آن روی آوردننیمه اول قرن بیستم، پزشکان یائسگی را نوعی بیماری تلقی کرده و به روش

 . (02)تواند روشی مفید برای بهبود آن باشد پزشک ایرلندی، معتقد بود این دوران برای بسیاری از زنان دورانی هیستریک است و حجامت می

دهد که توصیف یائسگی به مثابه یک نقص، کمبود و یا بیماری به طور اولیه تر شواهد و مطالعات علمی گذشته نشان میبررسی دقیق 

میالدی یعنی همزمان با توصیه به درمان جایگزینی استروژن برای کنترل گرگرفتگی، شروع شده  0942و اوایل دهه  0922از اواخر دهه 

، با اظهارات صریح ویلسون )فمینیست معروف( مبنی بر بیماری بودن یائسگی، نگرش زنان نسبت به 0900. سرانجام در سال (00)است 

، یک ارائه داد و معتقد بود که یائسگی« سندروم جدی جسمی روانی»یائسگی کامالً مورد تغییر قرار گرفت. وی توصیفی از یائسگی با عنوان 

ها . در پی تالش(00)تراپی خواهند بود ترتیب، تمامی زنان یائسه برای درمان این بیماری، نیازمند هورمونقابل پیشگیری است. بدین بیماری

 (FDA) ، استفاده از استروژن برای تخفیف عالئم یائسگی توسط سازمان غذا و دارو0912های فراوان پزشکان، سرانجام در سال و پیگیری

داران و تولیدکنندگان دارویی برای افزایش فروش استروژن صناعی، شکان، سرمایه. از آن زمان به بعد جدای از پز(00)مورد تأیید قرار گرفت 

ای برای رچشمهس»ترتیب تبلیغاتی مردم فریب مانند استروژن ها تبدیل کردند. بدینآن را به مانند اخبارهایی نظیر سقوط به تیتری در رسانه

در جوامع مدرن و صنعتی امروز، استروژن که به طوری .(09)ها قرار گرفت وزنامهدر تیتر ر« اکسیری برای افزایش طول عمر»و یا « حفظ جوانی

الئم ع های پزشکی، با یائسگی وو کمتر زنی است که بتواند بدون کمک پزشک و درمان به پنجمین داروی رایج مورد استفاده زنان تبدیل شد

 .(02)آن کنار بیاید 

یافته و در حال توسعه، زن یائسه، سالمند و فردی که شادابی خود را از دست داده تصور بنابراین امروزه در بسیاری از جوامع توسعه

یابد، در عین جزئی بودن یائسگی تجلی میصرف نظر از تاثیر از دست دادن قدرت باروری، فشار روحی ناشی از زوال جوانی که در  و شودمی

ها شود و زنان حتی سال. به طوریکه در بیشتر جوامع، با یائسگی به مانند یک بیماری برخورد می(04)گردد باعث ناراحتی شدید خانم می

پیش از شروع عالئم یائسگی به دنبال جلوگیری از وقوع آن بوده و یا پس از رخداد آن، سعی بر کاهش شدت عالئم و پنهان کردن یائسگی 
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خورد و نقش اجتماعی آنها را دچار تغییرات جدیدی های اجتماعی زندگی زنان گره می. همچنین این دوره با دیگر جنبه(0) خود دارند

 .(2)او  کند؛ تغییراتی عمیق در موقعیت شغلی، خانوادگی و حتی زناشوییمی

سال( قبل از  0-2شود و از چند سال )حدود شود. زن یائسه، بیمار تلقی میر دنیای امروز با یائسگی به مانند یک بیماری برخورد مید

اسمیر )تست سرطان دهانه رحم( و ماموگرافی )جهت گیرد. او باید ساالنه پاپهای پزشکی قرار میشروع یائسگی تا آخر عمر، تحت مراقبت

ها( برای درمان اختالالت ای هورمونتراپی )تزریق دورههای هورمونی واژینال و یا حتی هورمونپستان( انجام دهد و از کرمبررسی سرطان 

درمانی حتی برای درمان چروکیدگی پوست صورت خود در این دوران، به هورمونیائسه آمده در این دوران، استفاده کند. زنان جنسی پیش

 . (04)کنند تر تجربه میدارند که با این کار پیری را دیرتر و یا خفیفاند و باور روی آورده

بیماری »شود و آنان را همچون بیمارانی مبتال به ای از زندگی زنان زده میبه مانند برچسبی است که بر دوره به عبارت دیگر یائسگی

هایی ها و آسیبدر ادبیات پزشکی به ناهنجاری« بیماری». واژه (02)داند که نیازمند درمان جایگزینی استروژن هستند می «کمبود استروژن

. (00) وندششناخته میهایی پاتولوژیک مانند دیابت، سل، آنمی و ... های بدن اشاره دارد که با نامها و سیستمعینی در ساختار یا عملکرد اندام

طبق استدالل وی، زمانی  ؛(04)کنند گیرند و مفهوم پیدا میشوند، ساخته شده، شکل میبه عقیده برون، وقایع آنگونه که با واژگان نامیده می

کند و های بدن وارد میگیرد، اشاره به آن دارد که کمبود استروژن آسیبی عینی در عملکرد سیستمکه واژه بیماری در کنار یائسگی قرار می

ار باید باشند و به ناچمیاز آنجا که افراد بیمار موظف به جستجوی درمان برای بیماری خود هستند، زنان یائسه نیز ناگزیر از پذیرفتن درمان 

ه ن دانست چراکه این زوال نتیجه عمر طبیعی فرد استبیماری توان یک آورند. در حالیکه زوال طبیعی بدن را نمیدرمانی روی به استروژن

 .(02, 04) بیماری

دهد، چراکه عوامل تاثیرگذار نظیر عوامل فرهنگی، مذهبی، شرایط شدن یائسگی در همه جوامع به یک میزان رخ نمیبنابراین پزشکی

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جوامع مختلف، متفاوت است. مسلماً بسته به این عوامل، میزان تاثیرپذیری مردم جوامع مختلف نسبت به 

شدن یائسگی وجود دارد. برای مثال، . همچنین مابین افراد مختلف نیز تنوع بسیاری در روند پزشکی(01)اوت خواهد بود تبلیغات پزشکی متف

رفته گشدن قرار کند، اما تنها یائسگی زنان است که مورد پزشکیای است که هم مردان و هم زنان را درگیر میبا وجود آنکه یائسگی پدیده

گیرد، شدن قرار میکند که تجارب زنان نسبت به مردان با احتمال بیشتری دستخوش تغییرات پزشکیاستدالل می (0200بیجکر). (1)است 

آیند؛ می مارشدن به شتری داشته و قربانیان مستعدتری برای پروسه پزشکیچراکه زنان به دالیل بیولوژیکی، روانی و اجتماعی، ماهیت غیرفعال

 .(02) آنها کردن شرایط طبیعیشدن تالشی است مشترک بین پزشکان و زنان برای بیشتر پزشکیگویی که پزشکی

یات شود که بسط و گسترش دانش پزشکی در تجربشدن یائسگی، این نکته اساسی را به ما متذکر میتأمل در فرایند پزشکیبنابراین 

توان زنانی را مشاهده کرد که به دنبال توان امری مسلم دانست، چراکه در دنیای صنعتی امروز نیز هنوز میا نمیطبیعی زندگی زنان ر

ست فرهنگی ا -ای اجتماعیهای پزشکی برای درمان سالخوردگی و یائسگی خود نیستند. بنابراین این دانش خود محصول و برساختهحلراه

توان مجدداً مورد بازنگری و برساخت غیرپزشکی قرار داد شود و آن را میی ساخته و پرداخته میهایها و بازیکه از طریق فعالیت

شده از خطرات و عوارض یائسگی و دشواری تحمل عالئم آن را بازسازی و مجدداً توان تصویر ساختهزدایی(. در مورد یائسگی نیز می)پزشکی

 تصویرسازی کرد. 
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 گيرينتيجه
زندگی نظیر یائسگی که به سهم خود نشان داد تصاویر و  طبیعیگرایانه وقایع این مقاله تالشی بود برای روشن کردن ماهیت برساخت

توان تصویر خاصی از آن را برای تمام جهان شوند و نمیای از جمله جامعه ما برساخته و خلق میمفاهیم مربوط به این وقایع در هر جامعه

پندارند، در جهان پیرامون ما واقیتی برخالف آنچه همگان می (0914تیتموس )یکنواخت فرض کرد. در حقیقت طبق استدالل  هستی، ثابت و

واره هم بریم توهمی بیش نیست و ساخته ذهن هولوگرام ما است. به همین دلیل واقعیاتوجود ندارد بلکه هر آنچه ما از آن به واقعیت نام می

 . (08)کنند ، متفاوت جلوه میدر نگاه افراد مختلف

 ایهای مختلف بویژه زنان، باورها و تصورات گوناگونی از یائسگی دارند و تنوع فرهنگی قابل مالحظهافراد و گروهبه همین دلیل است که 

. به بیان دیگر، افراد مختلف باالخص خود (04, 02)شود بین جوامع مختلف انسانی از نظر مفاهیم و تعابیر مربوط به این رخداد، مشاهده می

کنند. در اینجاست که مردم در خصوص پردازی میها و اشکال گوناگونی تجربیات زیسته مربوط به یائسگی را درک و مفهومزنان به شیوه

تیب، نمایند. بدین ترایت میبندی و روها و مفاهیم مختلفی را تعریف و مشخص کرده و در نهایت به اشکال گوناگونی سنخیائسگی، مقوله

 .(04, 4)های مختلفی از زبان زنان در مورد یائسگی شنیده خواهد شد روایت

مشکالت یائسگی، برگرفته از  معتقد است نحوه برخورد زنان با یائسگی و قدرت و حکمت آنها در برخورد با مسائل و (0220اسپیرو )

ت را نیز حائز اهمی کردهای که فرد در گذشته در آن زندگی میکنند. این نویسنده، جامعهای است که در آن زندگی میفرهنگ حاکم بر جامعه

. (09)ن خواهد داد یا نخواهد داد تر را به زناتر و آزادانهدارد که در نهایت، این جامعه است که فرصت تجربه عمیقکند و اظهار میقلمداد می

تواند عملکرد مردمانش را پشتیبانی و یا محدود کند و سبب احساسات متمایز افراد نسبت به یک واقعیت واحد این فرهنگ جامعه است که می

 . (00) ودگذار خواهند بها تاثیرهای زندگی اجتماعی انسان. بنابراین عوامل فرهنگی نه تنها بر سالمتی که بر تمام جنبه(00)و مشترک شود 

اگرچه یائسگی نیازهای خاص خود را دارد اما نباید آن را یک بیماری دانست. یائسگی  که گیری کردچنین نتیجهتوان می در نهایت

پزشکی نیست و نباید به مثابه نوعی بیماری یا اختالل با آن برخورد کرد. یائسگی را نباید نیازمند مداخالت پزشکی ای صرفاً زیستپدیده

ا پزشکی در مسائل مرتبط ببه شمار آورد. در حقیقت مسلم دانستن مدل زیست ای از زندگی طبیعی یک زندانست، بلکه آن را باید مرحله

توان یائسگی را تحت حاکمیت مطلق شود. به همین دلیل، نمیهای حقیقی این موضوعات میسالمتی، سبب نادیده گرفتن ماهیت و ویژگی

 .ر نیستندتاثیدانست بلکه مسائل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی بر آن بیپزشکی 
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