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 تشکیل خانواده: فصل اول

 تشکیل خانواده  اهداف ضرورت ازدواج و و اهمیت: بخش اول

 اهمیت و ضرورت ازدواج و تشکیل خانواده در اسالم

نظام خلقت و غایت با تأمل کوتاهی در فلسفه و . ازدواج در قاموس هستی، پر آوازه ترین گل واژۀ جوانی است

فقط ارضای نیازهای غریزی و جنسی  زوجیت از منظر خالق هستی، به نیکی در می یابیم که هدف اصلی ازدواج

نیست، ازدواج صرفا برای فرزندآوری و بقای نسل نمی باشد، ازدواج تنها برای تشکیل خانوادۀ مستقل نیست و 

هدف . ایی از تنهایی و یافتن هم اتاقی و شریک زندگی باشدبدون تردید غایت و هدف اصلی ازدواج نمی تواند ره

بنابراین اصلی ترین معیار انتخاب . اصلی از ازدواج، رسیدن به کمال، آرامش و احساس و تجربۀ خوشبختی است

چنانچه  .همسر نیز می بایست با توجه به هدف غایی ازدواج، یعنی نیل به آرامش پایدار تبیین و ترسیم گردد

او این که همسرانی از جنس خوتان برای شما آفرید، تا در کنار آنان  از نشانه های": ستی می فرمایندخالق ه

در این نشانه هایی است برای انسان های اهل تفکر و . آرامش یابید و در میان شما مودت و رحمت قرار داد

".اندیشه
   

منزه است خدایی که همۀ پدیده های ": مایندخداوند در قرآن کریم می فر. نظام خلقت بر زوجیت استوار است

هستی را جفت آفریده است، چه از نباتات و حیوانات، و چه از نفوس بشر و دیگر مخلوقات و پدیده هایی که شما 

".از آنها آگاه نیستید
خالق صورتگر، خلقت انسان، این اشرف مخلوقات را در بستر قانون عرشی زوجیت و   

کفویت، در هیئتی از مؤنث و مذکر، دختر و پسر، زن و مرد در حیات قبل از تولد و به هنگام تشکیل نطفه و 

جایی دیگر از در . اسپرم و تخمک در رحم مادر، تصویر و تقدیر می فرمایدفرایند ترکیب پیچیده و شگفت انگیز 

مؤنث یا )اوست خدایی که شاکلۀ شما را در رحم مادران، هرگونه که اراده کند ": قرآن کریم آمده است که

".تصویر می نماید، خدایی جز خدای یکتا نیست که او بر هر کار توانا و به هر چیز دانا است( مذکر
خداوند   

در نگاه اسالم، ازدواج مسیر دینداری   .هیئت می آفریند مهربان، آن حکیم صورتگر، خلقت انسان را در نیکوترین

دوری از ازدواج به دلیل ترس از فقر، نتیجۀ . را هموار می سازد و مجرد زیستی شخصیت انسان را فرو می کاهد

حیله ای شیطانی برای گسترش فحشا در جامعه است و تأخیر در ازدواج به دلیل ترس از فقر، نتیجۀ حیله ای 

رای گسترش فحشا در جامعه است و تأخیر در ازدواج به سبب ترس از تنگدستی، بدگمانی به شیطانی ب

 .خداوندی است که خود به ازدواج کنندگان وعدۀ حمایت داده است

                                                             
1
  1سورۀ روم آیۀ  
 3 سورۀ یس، آیۀ  1
 
 3سورۀ آل عمران آیۀ  
 
  سورۀ تین آیۀ  



2 
 

در واقع زوجیت، معنایی از سیر کمال یابی انسان است و به یقین فردی که قابلیت ها و کفایت های الزم را برای 

از ازدواج دوری می کند و به بهانه های مختلف، ازدواج را به تأخیر می اندازد، به تدریج دنیایی  ازدواج می یابد و

 .از نگرانی ها، اضطراب ها، اندیشه های وسواسی، بدبینی و نا آرامی های درون را در زندگی تجربه خواهد کرد

کامل شدن ابعاد مختلف  ،از آنازدواج یک رابطۀ عمیقی است که عمری میان زن و مرد جریان دارد و هدف 

. نخستین نشانۀ تمدن بشر، تشکیل خانواده و ازدواج است: آدام اسمیت می گوید. باشد می وجودی زن و مرد

ازدواج موفق نوعی کار هنری است، که . ازدواج نه تنها پیوندی معنوی است، بلکه با هستی و وجود مرتبط است

تنها به خاطر تولید مثل، موجودیت یافته، بلکه پیوندی است که شامل ازدواج نه . در واقعیت ها رشد می کند

دوستی و رفاقت صمیمانه و مطلق، بین زن و شوهر می شود و سرنوشت گذشته، حال و آیندۀ آنها را به هم 

  .مرتبط می نماید و آنها در برابر خداوند، مسئول می کند

اهمیت خانواده به حدی است که بهترین قدم ها، گام هایی اند که در جهت تقویت پیوندهای خانوادگی برداشته  

 .شوند و بدترین گام ها، قدم هایی اند که در مسیر جدایی به راه افتند

شکیل م به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده توجه شده و هم سازو کارهایی برای حمایت از ت، هدر این زمینه

به دست می آید، این است که تدابیر اتخاذ دیدگاههای اسالم آنچه از بررسی . خانواده پیش بینی شده است

شده، از یک سوی در پی اصالحات فرهنگی، در قالب بیان اهمیت ازدواج، نفی تک زیستی و عزوبت، تقویت 

، و از سوی دیگر، استاقتصادی جوانان و افزایش امید به آینده و کم کردن نگرانی های  ایمان به حمایت الهی

، و باالخره از دیگر سوی، بر آسان خانواده ها و اولیای امور، به زمینه سازی ازدواج جوانان فرا خوانده می شوند

هر کس »؛  «در اسالم هیچ بنیانی نزد خداوند دوست داشتنی تر از تزویج نیست»سازی ازدواج تأکید می گردد؛ 

ا در حالی که پاک و مطهر است، مالقات کند، باید در حالی که زوجی اختیار کرده است، به دوست دارد خداوند ر

کسی که ازدواج را به علت ترس از تنگدستی ترک کند، به خداوند گمان بد برده » 3«مالقات خداوند بشتابد

  «اگر فقیر باشند، از فضل خود بی نیازشان خواهم ساخت :است؛ زیرا خداوند می گوید

 :جایگاه خانواده

در . نهاد خانواده از عمومی ترین نهادهای اجتماعی است و مهمترین محور و تکیه گاه زندگی اجتماعی می باشد

اصل می توان گفت خانواده اولین و پایدار ترین جایگاه برای انتقال عناصر فرهنگی به نسل های جدید و شکوفا 

 .شدن استعدادها است
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 اهداف تشکیل خانواده 

لذا . ، پویا، زنده و بنیادین است ((active organizationه عقیده برخی اندیشمندان، خانواده سازمانی فعال ب

تشکیل خانواده، . همانند هر سازمان دیگری، اهداف خاصی برای تشکیل و تداوم آن می توان در نظر گرفت

اما اینکه . مان کل زندگی جدا نیستلذا هدف آن، از آر. پدیده ای است که در نیمه اول زندگی روی می دهد

 . هدف زندگی کدام است، از دیدگاه های مختلف، پاسخ های متفاوتی برای آن وجود دارد 

 . ، هدف زندگی، یافتن توفیق و جایی در جهان است  (C.G Jung)از دیدگاه یونگ 

به این . ، هدف زندگی از خود فرا رفتن و جذب معنا و منظوری شدن، است((Victor Frankleاز دیدگاه فرانکل  

» : آلپورت نیز معتقد است . معنی که غرق شدن در کار یا چیزی فراسوی خود، با هدف زندگی، سازگار است

تعهد کسانی که از سالمت روان برخوردارند، فعاالنه در پی هدفها و امیدها و رؤیاهای خویشند، و ایثار و حُسن 

 . «معنا و هادی زندگی آنهاست

با این حال برخی هدفهای تشکیل خانواده، اجماالً . این گونه به نظر می رسد که تعریف هدف زندگی نسبی است

 : عبارتند از 

 تحقق جامعه سالم  .1

که  تشکیل خانواده از یک لحاظ به این معناست. خانواده واحد بنیادین جامعه و تابعی از آن محسوب می شود 

، موجبی صورت در این. به خواستها و تمایالت انسان ها، در حد اعتدال و در محدودۀ قانونی آن،  پاسخ داده شود

و نیز باال  4صورت با کاهش نرخ ازدواج در غیر این. ها، و انحرافات اخالقی و فرهنگی باقی نمی ماند برای آسیب

برای پاسخ به خواست های درونی اش به هر وسیله ای و از رفتن سن ازدواج، زمینه ای به وجود می آید که فرد 

در واقع انگیزه برای ارتکاب اعمال غیراخالقی به وجود می آید و تداوم این امر به مرور . هر راهی اقدام نماید

 رو، هر تالش و کوششی به منظور تشکیل خانواده، در واقع از این. زمان جامعه را به آلودگی و انحطاط می کشاند

 . گامی در جهت تحقق جامعه سالم محسوب می شود

عالوه براین، تشکیل خانواده، موجب افزایش امید به زندگی، حس مسئولیت پذیری، جستجوی شغل و درآمد 

مکفی، تالش در جهت ارتقای سطح تحصیل و رشد آگاهی های عمومی در دختران و پسران شده بر نوع زندگی 

ز این مقوله ها در پیشرفت و تحول جامعه ای که در آن زندگی می کنند، هر یک ا. آنان تأثیر می گذارد

بنابراین می توان نتیجه گرفت که رابطه تشکیل خانواده و سالمت جامعه، رابطه ای منطقی، . تأثیرگذار است

 . ستا معقول و با معنا

                                                             
 
 marriage rating 
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 تداوم نسل  .2

شاید انگیزۀ همه انسانها برای داشتن فرزند به . یکی دیگر از اهداف اساسی تشکیل خانواده، تداوم نسل است

برای این دسته از زوجهای جوان، تشکیل خانواده، شرط الزم و کافی برای . نیرومندی انگیزه ازدواج نباشد

د که هر کدام انگیزۀ قابل توجهی برای فرزندآوری، تلقی نمی شود؛ با این حال می توان عواملی را جستجو کر

 : برخی از این عوامل عبارتند از . داشتن فرزند، به حساب آیند 

فرزند، کانون زندگی را از حالت یکنواختی خارج کرده و به آن شور و نشاط می : «رفع یکنواختی زندگی »  

 . بخشد

هر یک از زن و مرد، فرزند را دلیلی برای تداوم حیات خویش دانسته از این طریق به : «نیاز به جاودانگی »  

 . خود پاسخ می دهند « جاودانه ماندن » نیاز 

معتقد است که جاذبه های خلقت، روح زن و مرد را برمی انگیزد  ((Aristotleارسطو : «جاذبه های خلقت »  

را تقویت کنند، و فرزند، ثمرۀ عشق پاک زن و مرد به یکدیگر تا در سایۀ وصال، عشق و محبت متقابل خود 

 . محسوب می شود 

 فرزند به جهت برخورداری از زمینه های ژنتیکی که از والدین دریافت می کند، از شباهت: «تعالی نسل »  

ط به هایی با هریک از والدین برخوردار است و چون آدمی به جهت غریزه حب ذات، به خویشتن و آنچه مربو

تعالی نسل » بلکه به « تداوم نسل»اوست و از جمله فرزندانش، عالقه ویژه ای دارد، تشکیل خانواده، نه تنها 

 . بدیهی است عالقه به فرزند، زمینه ساز تربیت شایسته فرزند است. نیز می انجامد« 

به ترتیب حلقه هایی از ، «تولد فرزند»و « تشکیل خانواده»، «انگیزه ازدواج»: «معنا بخشیدن به زندگی» 

یک، تعلقات روحی و عاطفی جدیدی نیز به وجود می  مشترک است و با ظهور هر ((life cycleچرخۀ حیات 

ابتدا احساس تعلق به همسر، وجود آدمی را متأثر می سازد و پس از آن ، احساس تعلق به فرزندان و . آید

این نوع پیوندها ، توانایی مکفی را دارا هستند . شود فرزندان به والدین ، موجد پیوندهای عاطفی نوینی می

 .تا والدین را برانگیزند و احساس مسئولیت الزم را در آنان بیافرینند

 تأمین نیازهای اساسی  .3

این نیازها به دو دسته با نامهای نیازهای اولیه . نیازهای بشر از بدو تولد ، زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهند 

 .روانی تقسیم می شوند ((basic needsو نیازهای اساسی ( زیستی) ((survival needsیا نیازهای حیاتی و ثانویه 

و مؤلفه هایی همچون، . ستا شامل نیاز به اکسیژن، آب و غذا، استراحت ، غریزه جنسی و نظیر آنها ،دسته اول

متقابل، تکریم  ((knowledge و منزلت، فهم و درک  esteem))، احترام ( ( belonging، تعلق ( (safelyامنیت 

 . در دسته دوم قرار می گیرند (-actualization)  selfو خودشکوفایی  ((beautyزیبایی 
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 Maslow ’s hierarchy سلسله مراتب نیازهای » که نام او تداعی کنندۀ  ،((Abraham Maslow« آبراهام مزلو»

of needs)) شان باید ارضاء گردد و  به لحاظ اهمیت( زیستی)د که ابتدا نیازهای حیاتی است، عقیده دار« آدمی

گونه که تعادل  مشاهده می شود، آنها قاعده هرم را تشکیل می دهند؛ یعنی همان  - گونه که در نمودار  همان

، استوار بوده ( زیستی)هرم ، متکی بر قاعده آن است، تعادل وجود آدمی نیز ابتدا بر پایه تأمین نیازهای حیاتی 

در این مرحله نیز مراتبی وجود دارد یعنی، ابتدا و . پس از آن، زمان ارضاء نیازهای اساسی روانی، فرا می رسد

، زیرا آرامش حاصل از آن، موجب می شود که فرد بتواند به دمقدم بر همه احتیاج به امنیت باید ارضاء شو

ست که جامعیت و ظرافت قرآن در این مورد آشکار ا اینجا. یشداحتیاجات دیگر خود از حیث روحی و روانی بیند

زیرا در تبیین هدف تشکیل خانواده، به مؤلفه هایی همچون آرامش روحی، ایجاد پیوندهای دوستی و . می شود

تر نظیر تعلق، احترام و غیره می  پس از آن نوبت به نیازهای عالی. صمیمیت میان همسران، اشاره می نماید

. انجام در مرحلۀ نهایی، زمان پاسخ به نیاز خودشکوفایی فرا می رسد که در قله هرم مذکور قرار داردسر. رسد

 : نحوه و ترتیب قرار گرفتن نیازهای مذکور در هرم زیر مشاهده می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نياز  .

ننيارن

ياز به 

خود

 نیاز به تکریم زیبایی. 2

 

 فهم و درك متقابلنياز به . 4

 نياز به احترام و بازشناسي منزلت . 3

 (دوست داشتن و دوست داشته شدن ) نياز به تعلق . 2

 (ايمني ) نياز به امنيت . 1

 اوليه / زيستي / نيازهاي حياتي ( الف 

نیازهای اساسی ( ب 

 (ثانویه ) روانی 
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 بررسی جایگاه و منزلت نیازهای اولیه و ثانویه آدمی : هرم مزلو 1-1نمودار 

ازدواج، موقعیتی را برای زن و مرد مهیا می کند تا در پرتو زندگی مشترک بتوانند، اوالً به بخش قابل توجهی از 

نیازهای حیاتی خود، یعنی غریزه جنسی، آن هم در محیطی سالم ، پاک و مشروع پاسخ دهند و با تکیه بر 

و ثانیاً به تأمین نیازهای اساسی . شان گردند ها و وظایف دست آمده از آن ، قادر به پذیرش مسئولیتآرامش به 

 : رعایت چند نکته زیر به تفاهم عمیقتر همسران می انجامد. روانی خود، اهتمام ورزند

 پاسخ به برخی نیازها و معطل. زندگی معقول، حاصل پاسخ متعادل به نیازهای اساسی زوجین است . 

 . گذاشتنن برخی دیگر، نمی تواند به زندگی موفقی منجر شود 

نمی توان از برخی نیازها به بهانه کم اهمیت بودن . هر نیاز، از اهمیتی در حد و اندازه خود برخوردار است .1

به عنوان مثال برخی از همسران نیاز به غریزه جنسی را مهم تلقی ننموده و لذا فعاالنه . آنها چشم پوشی کرد

با آن برخورد نمی کنند، در حالی که رضایت حاصل از رابطه زناشویی قادر است عالوه بر نشاط و شادابی 

 . زوجین، استقامت آنان را در حل دشواریهای زندگی افزایش دهد 

برخی پژوهشها ، مؤید آن است که رضایت جنسی همسران در سازگاری آنان و نیز پایداری زندگی مشترک،      

 . تأثیری مثبت دارد 

آگاهی از نیازهای اساسی موجب می شود که فرد در رابطه با خود و همسرش روشی معقول و منطقی اتخاذ  . 

سازگاری )و نیز سازگاری فرد با همسرش ( صیسازگاری شخ)تداوم این امر به سازگاری فرد با خود . نماید

همسرانی که گوش به زنگ نیازهای روحی یکدیگر هستند و سعی در تأمین به موقع . می انجامد( خانوادگی

نباید از یاد برد که اعتماد متقابل همچون پل مستحکمی . آنها دارند، قادرند اعتماد طرف مقابل را جلب کنند

 . ان را به یکدیگر پیوند می دهداست که دنیای متفاوت همسر

چنانچه این وظیفه با رفتارهایی نظیر آزار و منت . تأمین نیازهای اساسی باید به عنوان یک وظیفه تلقی گردد . 

بلکه به فرموده قرآن کریم، موجب نابودی . نهادن آمیخته شود، نه تنها تأثیر مطلوب خود را از دست می دهد

 .زحمات و اعمال آدمی خواهد شد

منظور از خودشکوفایی، . در صورت تأمین بیشتر نیازهای روانی، زمینه برای خودشکوفایی فراهم می شود . 

یکی از وظایف همسران جوان، یاری به . ممکن است ظهور استعدادها و قابلیت های فرد در باالترین حد

 . از آنها است ها و ظرفیت های او و بهره برداری مناسب طرف مقابل برای آشکار شدن توانمندی

 تربیت اجتماعی نسل  .2

آنچه باید مورد توجه زوجهای جوان قرار . از اهداف دیگر تشکیل خانواده ، پرورش فرزندان سالم و شایسته است

چنین هدفی از . گیرد، صرفاً فرزندآوری نیست، بلکه تربیت فرزندان به شکل کامل و جامع آن، منظور نظر است

 . ابتدای تشکیل خانواده، باید مورد اهتمام همسران جوان باشد



7 
 

در توضیح تربیت کامل و جامع می توان گفت که چنین تربیتی، دارای ابعاد متنوعی نظیر عاطفی، اجتماعی ، 

تربیت اجتماعی ، یکی از مؤلفه هایی است که تحقق آن نیاز به محیط مساعد . عقلی، فیزیکی و اخالقی است

 . فه را داراستدارد و خانواده، اولین نهاد تربیتی است که شرایط الزم برای این مؤ ل

 : ، برخی از دالیل مرتبط به نقش کارکردهای خانواده در تربیت اجتماعی فرزندان، ارائه می گردددر زیر

وجود پیوندهای عاطفی میان والدین و . خانواده، اولین و با نفوذترین محیط تربیتی برای فرزندان است( الف  

 . تربیت اجتماعی، هموار می کندفرزندان، راه را برای تحقق ابعاد تربیت از جمله 

اثرات تربیتی این دوران . سالگی، مهمترین دوران شکل گیری شخصیت محسوب می شود   از زمان تولد تا( ب 

، کارن از جمله معتقدان به این نظریه. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان تا سالیان دراز همچنان باقی می ماند

به . وی یکی از نخستین مروجان روانشناسی اجتماعی است. است( (Karen Horney(1885-1952)هورنای 

 basicهرچه سبب از هم گیسختن و آشفتگی امنیت کودک شود، موجب پیدایش اضطراب بنیادین » اعتقاد وی 

anxiety) )چنین اضطرابی که احتماالً در سالهای بعد نیز او را متأثر خواهد ساخت، به نوعی . «گردد  در او می

 . احساس کودک از جدا شدن و بی پناه ماندن در دنیای خصومت آمیز مربوط می شودبه 

ایفا می ( الگوگرایی ) والدین ، نقش خود را در تربیت اجتماعی فرزند با بهره گیری از روش همانندسازی ( ج 

این . نها برمی آیدکودک از سالهای نخستین زندگی، رفتار والدین را اقتباس نموده درصدد درونی ساختن آ. کنند

امر به تدریج، جای خود را به همانندسازی با والد همجنس می دهد و به این طریق رفتار مطلوب جنس خویش 

پذیری  محدود به مشاهده رفتار و الگو بدیهی است تأثیرپذیری فرزند از والدین،. را از پدر یا مادر می آموزد

اط کالمی والدین نیز بر تکوین شخصیت فرزند اثرگذار است ولی در عملی از والدین نیست، بلکه عالوه بر آن ارتب

 . مقایسه این دو، تأثیر رفتار عینی و مشهود بیش از رفتار کالمی است

 حراست ایمان .  

ایمان به معنای تسلیم توأم با اطمینان خاطر در برابر . هدف دیگر تشکیل خانواده، حفظ و تقویت ایمان است 

ایمان همانند سایر ویژگی . لمیزان، این واژه به معنای استقرار اعتقادات در قلب، آمده استدر تفسیرا. خداست

از ، که ی در حفظ و تقویت ایمان مؤثر استعوامل زیاد. های آدمی در معرض فزونی یا کاستی قرار می گیرد

 .ده اشاره کردانوا، مراقبه و نیز تشکیل خجمله آنها می توان به خودسازی، معاشرت صحیح، تفکر هدفمند

د می توان مواردی نظیر هوس گرایی، آرزوهای دور در این مور. ملی نیز موجب تضعیف ایمان می شودمتقابالً عوا

عوامل اثرگذار  ، یکی ازتشکیل خانواده. ارضای نامشروع غرائز را نام برد ، اصالت دادن به تمایالت شخصی وو دراز

دینش را ، همانا نیمی از هر کس ازدواج کند» آمده است که  (ص)امبر در روایتی از پی. بر حفظ ایمان است



  
 

، ایمان ز دینداری و دین باوری تلقی کنیم، می توان گفتچنانچه ایمان را مرتبه ای واال ا. «کامل کرده است

 : دالیل این امر، اجماالً عبارتند از. وسیله ازدواج حفظ و حراست می شودزوجین به 

، نسبتاً سروسامان روحی یافته از پراکندگی فکری به زندگی مشترک، موجب می شود که زن و مرد (الف 

دانند که از زندگی چه می خواهند؟  ، آنها اکنون تا حدودی میو از سرگردانی به هدفداری برسند انسجام فکری

ته رابطه مطلوبی با پروردگار برقرار می ؟ و این امر بر ارتباط آنان با خدا نیز اثر گذاشیا در زندگی چه باید بکنند

 . گردد

با تحقق . رای ارضای آنها چاره ای بیاندیشدوجود غرایز نیرومند در سنین جوانی ، فرد را برمی انگیزد تا ب( ب 

، فرد را به صورت، وسوسه های شیطانی ، بهترین روش برای تأمین غرایز مهیا می شود ولی در غیر اینازدواج

و  ، بر می انگیزد و حاصل آن گناهانای تأمین غرایز، به هر صورت ممکنیر گرفته او را برشدت تحت تأث

 . ستا پیامدهای روحی ناشی از آنها

، زوجین را به نوعی تعهد ایمانی و اخالقی نسبت به یکدیگر برمی انگیزد به گونه ای پیوند زندگی مشترک( ج 

در . کند؛ مسئولیتی که در قبال آن، از دیگران چشم بپوشندتقویت می که نوعی احساس مسئولیت را در آنها 

به این . این روایت مؤید حقیقتی است .«چون ازدواج کردی، از غیر همسرت چشم بپوش»ی آمده است که روایت

د قلبش را در رمعنا که اگر فرد پس از ازدواج همچنان با نگاه های هوس آلود، آزادانه دیگران را زیر نظر بگی

. لذا ازدواج، موجب نوعی کنترل و نظارت بر نگاه و خواهش قلب می شود. سرت و اندوه قرار خواهد دادمعرض ح

 .از همین رهگذر، زمینه ساز تقویت ایمان خواهد گردید

 جمال اجتماعی .  3

توجه به این واقعیت که یکی از نیازهای اساسی روانی ، احتیاج به منزلت اجتماعی است، موجب می شود که 

فرد برای دستیابی به این هدف می تواند، عالوه بر موفقیت های . راهکارهای تأمین آن مورد بررسی قرار گیرد

مواردی نظیر ازدواج ، پیوستن به گروه های اجتماعی، . شخصی، از طریق مناسبات اجتماعی نیز اقدام کند

ازدواج هویت . زلت اجتماعی استتشکیل حلقه های ارتباطی دوستانه، فرصت هایی برای تکوین و تقویت من

. جدیدی به انسان می دهد، زیرا او را به محبوبش پیوند می دهد و زندگی وی واجد معنای تازه ای می شود

چنانچه ازدواج آگاهانه صورت بگیرد و فرد با کسی پیوند زندگی برقرار کند که از حیث شخصیت و موقعیت در 

 .نیز ارتقاء می یابدشرایط واالیی قرار دارد، منزلت همسر 

همچون ( همسران ) آنان » : با این مضمون که. می باشد« لباس » یکی از تعابیر قرآن کریم در مورد همسران، 

 . «لباس برای شما هستند و شما نیز برای آنان لباس هستید 
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 رشد و بالندگی .  7

گوی جدیدی از ارتباطات انسانی می زیرا ال. ازدواج از یک منظر، ایجاد تحول در سبک و کیفیت زندگی است

زوج جوان، به درستی در می یابند . این تغییرات شامل مؤلفه های گوناگونی است از جمله انگیزه زندگی. آفریند

که انگیزه هایشان در مقایسه با گذشته از جهات کمی و کیفی دگرگون شده و اکنون برای حفظ و تداوم زندگی، 

به ویژه همسران جوانی که . یکی از این انگیزه ها، تالش برای رشد و بالندگی است. انگیزه های بیشتری دارند

. ازدواج را نوعی پیوند فکری و فرهنگی تلقی می کنند، بیش از سایرین از زمینه های رشد و پویای برخوردارند

رند و همانند این دسته از خانواده ها، از همان آغاز با این اندیشه گام در وادی زندگی مشترک می گذا

جستجوگری که در پی یافتن گمشده ای است، از فرصت های ممکن برای گسترش شخصیت خود، بهره می 

به بیان . می دارند، خود را موفق و سعادتمند احساس می کنند که در این مسیر گام بر آنان همچنان. جویند

، تالش است ، راه است نه مقصدسخیران می بخشد، تعقیب است نه تچیزی که به زندگی شور و هیج»، آلپورت

این انگیزه . یزه برای به کمال رسیدن همسر است، وجود انگزمۀ رشد وبالندگی در زندگی مشترکال. «نه کامیابی

در اندیشۀ رشد  ، صرفاًریک از همسران، هدر این رویکرد. کمال شخصی ، مؤثر و نیرومند است همانند انگیزه

ز ازدواج متعالی و مؤفق ، زمینه ساهمسرشان را نیز دارند و همین امر، بلکه آنها دغدغه رشد فردی خود نیستند

، زن و مرد باید به نقش همسر در این است که در تداوم زندگی مشترکنکته قابل ذکر دیگر . خواهد شد

فت موضوع که وی در پیشرآگاهی فرد از این . اقعیت را نیز به او اظهار نمایندبالندگی خویش توجه داشته این و

 .، انگیزۀ او را در استمرار این امر تقویت خواهد کردو تعالی همسرش سهم مؤثری دارد

 وظایف خانواده

از دیگأر وظأایف آن   . از مهم ترین وظایف خانواده وظیفۀ تأأمین و بقأای نسأل و در نتیجأه بقأای جامعأه اسأت       

وظیفۀ دیگر خأانواده، اجتمأاعی   . ۀ خود و ادامۀ حیات نیستندنگهداری از فرزندان در مواقعی است که قادر به ادار

یعنی خانواده از طریق آموزش و پرورش، فرزند را با فرهنأگ جامعأه آشأنا مأی سأازد و او را      . کردن کودک است

جنبأه هأای ژرف و   . خانواده در رشد شخصیت کودک نقأش اساسأی دارد  . برای همنوایی با جامعه آماده می کند

از آنجا که نخستین سال هأای  . ی شخصیت انسانی ناشی از تعلیم و تربیت او در دوران کودکی استعمیق و پنهان

زندگی انسان در خانواده می گذرد و در این دوران است که پایۀ اولیۀ شخصیت او گذاشته می شود، می توان بأه  

 .رد کامال پی برداهمیت خانواده و تأثیری که در شخصیت فرد و پرورش قوای روحی و اخالقی او دا

 :معیارهای همسر گزینی -2بخش 

هایی  ولیکن یکی از انتخاب. انسان موجودی انتخابگر است و در بیشتر اوقات زندگی ، دست به انتخاب می زند 

و لذا دقت و دوراندیشی در . است« همسرگزینی » که نتیجه و پیامد آن برای همه عمر ، ماندگار خواهد بود، 
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در نگاه اول، معیارهای متنوعی به چشم می خورد که امر انتخاب را قدری . ی منطقی می نمایداین گزینش، امر

 : دشوار می سازد ولی در نظر گرفتن سه نکتۀ زیر، از دشواری مسأله می کاهد 

مثالً عامل زیبایی، ابتدا . نظر، پدیده ای گذرا نبوده بلکه نسبتاً پایدار باشد  که، مالک مورد نکتۀ اول این *

جلب نظر می کند، و حال آنکه به مرور زمان، رنگ می بازد و در سالهای باالی زندگی، از اثر می افتد، در 

به تدریج  حالی که خصوصیات اخالقی نظیر ادب، متانت یا بزرگواری، بستگی به عامل گذشت زمان ندارد و

 . احتمال قوت گرفتن آنها نیز هست

که، مالک موردنظر، صرفاً جنبه بیرونی و ظاهری نداشته باشد بلکه درونی بوده و ریشه در  نکتۀ دوم این *

، جنبه ذاتی و ویژگیهای شخصیتی نظیر تدبیر زندگی و خالقیت و امثال آن. اعماق وجود انسان داشته باشد

 . صوصیتی نظیر تمکن مالی، جنبه عارضی داشته عامل ریشه داری تلقی نمی شود، در حالی که خدرونی دارد

نظر به نحوی حافظ ارزشهای باشد نظیر باورهای دینی و ایمان که قادر به  که، مالک مورد نکتۀ سوم این *

 در حالی که همه مالکها این گونه نیستند ؛ نظیر جذابیتهای ظاهری که به. حراست از زندگی مشترک است

لحاظ موقعیت خاص خود در صورتی که فرد از تسلط نیرومندی برخوردار نباشد، وی را مستعد برخی آسیب 

ترس )آموزه های دین توصیه می کنند در انتخاب همسر به دو ویژگی مهم دینداری . های اخالقی می سازد

گی که بر پایۀ تعهد و این دو امتیاز در زندگی خانواد. و حسن خلق توجه شود( از خدا و ارتباط با او

 .صمیمیت بنا می شود و در سراسر مسیر خود ، ناهمواری های فراوانی را پیش رو دارد، بسیار ارزشمند است

 تنوع معیارها

تنوع و پیچیدگی معیارها، بعضاً پدیده همسرگزینی را با دشواری مواجه می کند، با این حال شناخت معیارها و 

: از این رو به برخی از مهمترین مالکها اشاره می کنیم. از این دشواری می کاهدمیزان اهمیت آنها تا حدودی 

 معیارهای روانشناختی  - 

. آگاهی و اطمینان از سالمت روانی و تعادل عاطفی طرف مقابل قبل از عقد، امری کامال مهم و حیاتی است

اگر این جوان با سابقۀ . گاهی اوقات به جوانی که دچار بیماری روانی شده است توصیه می کنند که ازدواج کند

متأسفانه در بیشتر موارد، ! ا باز می یابددوباره سالمت خود ربیماری روانی و اختالل جدی شخصیت ازدواج کند 

در این بخش موضوعاتی . این قبیل ازدواج ها دوام چندانی ندارد و تبعات ناخوشایندی به همراه خواهد داشت

، (extrovert)/extrarvertیا برونگرا  ( (Introvertهمچون شخصیت فرد، ساختار آن، تیپ شخصیتی مثل درونگرا 

مورد بررسی قرار می ( مثبت گرا، منفی گرا یا واقع گرا)یا رویکردهای شخصیتی ( وقارمتانت، )صفات شخصیتی 

ها میان زن و مرد است تا زمینه ای برای تفاهم قرار  هدف این بررسی، یافتن فصل مشترکها یا مشابهت. گیرد

برای زوجین حاصل البته الزم به ذکر است که کمتر مواردی می توان یافت که چنین شناختی در ابتدا . گیرد
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شود و چنین انتظاری هم از آنان نمی رود بلکه هدف، انجام تالش و کوششی آن هم در حد توان طرفین است 

که به طور نسبی از ویژگیهای روانشناختی یکدیگر، معرفتی کسب کنند و آن را نقطه اتکایی برای شناخت 

انشناختی در مقایسه با برخی مالکهای دیگر، از معیارهای رو. عمیق یکدیگر در طول زندگی مشترک قرار دهند

 . جنبه پایدارتری برخورداراست

 :قیافه و هیئت ظاهر -2

بدیهی است که قیافۀ فرد از نظر دختر و پسر داوطلب ازدواج مهم است و نظریات اعضای خانواده و نزدیکان 

غیر ضروری در پذیرش متقابل  نباید موجبات ایجاد تردیدهای( دخالت های بی مورد در مورد هیئت ظاهر)

در برخی از موارد پدر و مادر ها بدون توجه به این مسئله که این زوج می تواند زوج آرامشگری برای برای . گردد

همدیگر باشند، به صورت نسنجیده و با نگرشی ناقص و سطحی، برداشت ناخوشایند خودشان را نسبت به قیافۀ 

مقبولیت هیئت ظاهر . این معیار نمی تواند به عنوان معیار اصلی مطرح شود اصوال. پسر اعالم می نمایند/دختر

 .هرگز نمی تواند تضمین گر آرامش روان و امنیت خاطر در زندگی مشترک شود

از نگاه عده ای، وجود برخی ویژگیها نظیر زیبایی و جذابیت در زوجین به ویژه در زن، عامل مهمی در ازدواج 

 ؟ دازه باید برای آن اهمیت قائل شدنمی توان تأثیر این عوامل را انکار کرد ولیکن تا چه انالبته . تلقی می شود

زیرا زندگی مشترک، وظایف، . وجود زیبایی و جذابیت به تنهایی نمی تواند برای تشکیل زندگی کفایت کند

، لذا زیبایی و ده آنها برآمدیی نمی توان از عههایی دارد که با تأکید بر زیبا ها و به تبع آن دشواری مسئولیت

چنانچه در کنار . جذابیت برای پیوند زن و مرد نقطه شروع مناسبی است ولیکن شرط کافی، محسوب نمی شود

زیبایی ظاهری، ویژگیهای دیگری نظیر رفتار مناسب و منش مطلوب وجود نداشته باشد ، زندگی مشترک حالت 

، شبیه آن است که آدمی بنشیند و این نوع زندگی. هی می شودکسل کننده پیدا می کند و از شور و جاذبه ت

ساعات و روزهای متمادی به تابلوی زیبایی خیره شود، این حالت اگر چه در ابتدا جالب توجه است ولی به مرور 

 . زمان، عادی شده و شاید بعدها و به دالیل دیگر مالل آور گردد

با زنی ازداوج کند، خواسته خود را ( زیبایی ) کس تنها برای جمال هر »آمده است که ( ص)در روایتی از پیامبر  

ازدواج با زن زیبایی که در خانواده ای ناصالح و آلوده پرورش یافته، مورد »و برخی روایات، . «در وجود او نیابد

برای مال ( اً صرف)نقل شده است که نهی کردند از اینکه زنی را ( ص) و باز از رسول اکرم « نهی قرار گرفته است

مالش موجب طغیان و جمالش مایه تباهی اوست، در ازدواج دین و ایمان زن را » : یا جمالش بگیرند و فرمودند

 . «در نظر بگیرید

 معیارهای علمی و فرهنگی  -3
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شنایی به فناوری و عواملی همچون میزان تحصیالت، مدارج علمی ، اندوخته های فرهنگی زن و مرد و نیز آ 

آنان غالباً می خواهند . ، به عنوان بخشی از مالکهای ازدواج، مورد تأمل جوانان قرار می گیردهای جدیدمهارت

 . میزان و نوع تأثیر این مؤلفه را بر زندگی مشترک بدانند تا به انتخابی آگاهانه دست یابند 

گذاری بر روند تفاهم بی شک، تناسب میزان تحصیالت و تجانس رشته های دانشگاهی، عامل مثبت و تأثیر 

زوجین محسوب می شود، زیرا انگیزه کافی و فضای فرهنگی ، برای ارتباط کالمی و روحی با یکدیگر وجود دارد 

تر شود ولی نباید چنین نتیجه گیری کرد که  و این امر می تواند زمینه ساز همگرایی فکری و فرهنگی عمیق

، زیرا این نوع عوامل بسته به زمینه فکری و زوجین تلقی شود زگاری و عدم تفاهمفقدان این پدیده، علت ناسا

 . معرفتی زن و مرد، مورد تفسیر قرار می گیرد 

 معیارهای تکوین رشد  - 

که چه سنینی برای  موضوع دیگری که در انتخاب همسر، قابل بررسی می باشد، مسأله سن زوجین است و این 

 .ف آنان از لحاظ سن چه اندازه باید باشدتر بوده و اختال ازدواج دختر و پسر مناسب

ین محدودۀ سنی خاصی در این زمنه پرهیز نموده آن را منوط به تحقق عامل دیگری ینظران غالباً از تع صاحب

یا بلوغ روانی می دانند، یعنی معتقدند که ابتدا فرد باید به رشد فکری الزم ( (mature mindبا عنوان رشد فکری 

بنابراین اگر کسی به این مرحله نرسد هنوز شایستگی الزم را . برای تشکیل خانواده اقدام نماید برسد و آنگاه 

 :در اینجا برای روشن تر شدن مطلب بهتر است به مبحث سن ازدواج بپردازیم. برای این امر، نخواهد داشت

 سن ازدواج

صورت رشد مطلوب جسمانی و دارا بودن  به طور کلی هر جوانی با رسیدن به دورۀ بلوغ جنسی و گذر از آن، در

هوشمندی و کفایت های عقالنی و تعادل عاطفی و سالمت روانی، بی گمان تعهد و توان مسئولیت پذیری 

اجتماعی و قابلیت و صالحیت همسری را در خود می یابد و می تواند به انتخاب فردی که او را همسری مطلوب 

سالگی   1سالگی می یابند و جمعی نیز تا حدود  12تا  4 یط را در حدود عده ای این شرا. می انگارد بیاندیشد

 . و حتی بیشتر از آن نمی توانند شایستگی الزم، بلوغ فکری و تعهد مسئولیت پذیری اجتماعی را بدست آورند

و بنابراین، با توجه به متغیرها و مؤلفه های گوناگون در مورد سن، نمی توان برای مناطق مختلف شهری 

لذا بیان این نکته و اظهار این . روستایی ایران و جهان، سن مشخصی را به عنوان سن مطلوب ازدواج تعیین کرد

 "در ازدواج حتما باید دختر خانم ها چند سال کوچک تر از آقا پسر ها باشند"باور و باز خورد کلیشه ای که 

هرچند غالبا دختران  ؛بع حجت شرعی نیز باشدنمی تواند همواره دارای مبنای علمی، منطقی، عقالنی و بالط

 .زودتر به بلوغ جنسی می رسند
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در واقع الزم است به دور از باورهای فرهنگی حاکم بر جامعه که گاه می تواند به عنوان یکی از موانع اساسی در 

های آن صورت ازدواج بهنگام جوانان تلقی گردد، تأمل و تفکر دوباره ای در موضوع سن و اصلی ترین مؤلفه 

 .گیرد و از توصیه و تأکید کلیشه ای بر کوچک بودن یا بزرگ تر بودن سن دختر به هنگام ازدواج پرهیز شود

 :انسان برآیندی از سه مؤلفه است "سن حقیقی" به طور کلی توجه بدین نکته شایسته و بایسته است که

 سن شناسنامه ای یا سال تولد(  

 سن زیستی و بیولوژیکی( 1

 سن روانی و عقالنی و سرزندگی حیاتی ( 

هیچ گاه عاقالنه نیست که در زمینۀ سن صرفا با توجه به شناسنامه و تاریخ تولد به صورت تک بعدی و سطحی 

سن شناسنامه ای فقط یکی از ابعاد و . نگر و بدون در نظر گرفتن سن حقیقی طرف مورد نظر به قضاوت نشست

بدون شک در کنار سن شناسنامه ای، سن بیولوژیک یا زیستی هم . می گرددمؤلفه های سن حقیقی جوان تلقی 

بدین معنا که همۀ انسان ها و افرادی که در یک روز به دنیا می آیند، با توجه به عوامل ارثی، . مهم است

 محیطی، نقل و انتقاالت ساختار ژنتیکی، رشد و تحول زیستی انسان، به خصوص در دوران جنینی، و حتی قبل

به عنوان مثال فرد جوانی را می بینیم که در . از آن، چگونگی تولد و مراحل اولیۀ رشد با هم متفاوت می باشند

سالگی همۀ موهایش سفید شده و یا شکستگی پوست او حکایت گر آن است که سن زیستی او به    سن 

ذکور را نداشته و سن زیستی او ساله ای هیچ یک از عالئم م 2 سال است و در مقابل فرد    مراتب بیش از 

 .کمتر از سن شناسنامه ای او است

نکتۀ مهم دیگر در تبیین موضوع سن و تفاوت های سنی دختر و پسر به هنگام ازدواج، توجه به سن روانی و 

سن روانی یا گسترۀ انرژی حیاتی و میزان پویایی و سرزندگی افراد مختلف . بلوغ عقالنی داوطلبان ازدواج است

ر سنین مشابعه با هم تفاوت دارد و به طور کلی نشاط، سرزندگی، پویایی فکر، بلوغ عقالنی و قابلیت مطلوب د

همسری، قدرت و مهارت ابراز احساسات، نگرش ها و انگیزه های تالش به امید آفرینی و امید بخشی، توانمندی 

ندۀ میزان انرژی حیاتی، سن روانی و بلوغ ها و مهارت های کالمی، هوش هیجانی و ارتباطات اجتماعی، نشان ده

به عبارت دیگر، شرایط روانی فرد . همواره رابطۀ معنا داری بین هر سه ساختار سن وجود دارد. عقالنی افراد است

 .بر وضعیت زیستی او تأثیر می نهد و شرایط زیستی فرد نیز بر وضعیت روانی او مؤثر است

بنابراین، گاه خانمی یافت می شود که از نظر شناسنامه ای دو یا سه سال بزرگتر از آقای داوطلب ازدواج است؛ 

اما از نظر سن زیستی، بسیار جوان تر از آقا به نظر می آید و از نظر سن روانی، بلوغ عقالنی، قابلیت مطلوب 

 . نشاط استهمسری و آرامش بخشی فوق العاده مثبت اندیش و با انرژی و 

در مجموع در مورد موضوع سن و تفاوت سن خانم ها و آقایان به هنگام ازدواج، به سادگی، هیچ دلی علمی، 

منطقی، عقالنی و جهان شمولی مبنی بر اینکه حتما باید سن دخترها به هنگام ازدواج کمتر از پسران باشد، 

ر راه دختر ها و پسرهای هم سن و سال داوطلب ازدواج بنابراین نه تنها هیچ مانعی نمی تواند بر س. وجود ندارد
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که دراری دیگر مؤلفه ها و شرایط و کفایت های الزم برای زوجیت باشند قرار گیرد، بلکه در مواقعی نیز چنانچه 

دختر خانمی با دارا بودن شایستگی های الزم برای زوجیت، یک یا چند سال از آقا پسر داوطلب ازدواج با وی 

گاهی خانواده ها میان این باور کلیشه ای و غلط  9.است، انجام عقد و زوجیت بسیار مبارک خواهد بود بزرگتر 

خود محصورند که حتما باید سن شناسنامه ای دختر کمتر از پسر باشد و گاه این نگرش منفی و سطحی می 

 .واج قرار گیردتواند به عنوان عاملی بازدارنده بر سر راه ازدواج موفق دو جوان داوطلب ازد

این در حالی است که رسالت اصلی کارگزاران فرهنگی جامعۀ اسالمی ایران با اندیشه و تفکر جهان شمول، 

 .فراهم ساختن زمینۀ ازدواج بهنگام، با تأکید بر انتخاب دقیق و عروسی آسان است

 معیارهای مادی و اقتصادی  - 

عیت مالی و اقتصادی طرف مقابل به ویژه توانمندی مادی مرد یکی از مالکهای موردنظر همسران ، ارزیابی  موق

زیرا از یک سو او مدیر زندگی و مسئول تأمین معیشت خانواده است و از سوی دیگر برخی از زنان، ضریب . است 

ند که از همان آغاز، هست امنیت زندگی خود را بر مبنای توانایی اقتصادی همسران ، تنظیم می کنند و لذا مایل

رد از بنیۀ مالی خوبی برخوردار باشد تا احساس ایمنی بیشتری داشته باشند و این امر در حد یک گزینه برای م

از نگاه برخی مردان، وضعیت مالی زن و خانواده اش نیز حائز اهمیت زیادی است؛ به . انتخاب مطرح می شود 

حال باید به بررسی . آنها، جای می گیردگونه ای که در کنار برخی معیارهای انتخاب و بعضاً حتی مقدم بر 

 . جایگاه طرفین و میزان اهمیت آن پرداخت

در ارزیابی مسأله باید ابتدا این واقعیت را پذیرفت که تأمین خواسته های مادی و اقتصادی، پاسخی به نیازهای  

نیازها ، در حکم تکیه گاه و  به عقیدۀ برخی از روانشناسان نظیر مزلو، این دسته از. حیاتی ، زیستی و اولیه است

مبنا برای نیازهای روحی و روانی است ، یعنی ابتدا باید به تأمین نیازهای زیستی اهتمام نمود و پس از آن به 

 : ولی توجه به نکات زیر می تواند محدودۀ منطقی این نیازها را مشخص نماید. نیازهای روانی

ن و زندگی، یکی از وظایف و مسئولیتهای مرد است و زن با پاسخ متعارف به نیازهای اقتصادی و معیشتی ز . 

 .در نظر گرفتن شرایط مرد از حیث مالی، شایسته نیست تکلیفی بیش از طاقت ، متوجه همسرش نماید

مسائل رفاهی و اقتصادی خانواده در عین حال که تأثیرگذار بر شرایط روحی و روانی همسران است، نباید از  .1

 .ر زندگی خارج شده به هدف زندگی زندگی تبدیل شودحد و اندازۀ سازوکا

                                                             
9
کمتر از مواردی است که خانم ها کوچک تر از در بسیاری موارد، آمار طالق بین زوج هایی که خانم ها چند سالی از آقایان بزرگ تر هستند، به مراتب  

 . آقایان هستند
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در بدو تشکیل زندگی ، غالباً شرایط مطلوب اقتصادی مهیا نیست، بلکه به مرور زمان و در سایه تالش مرد  . 

و همراهی زن، این شرایط فراهم می گردد؛ لذا در امر انتخاب همسر، وضعیت فعلی مرد از نظر اقتصادی، 

 . یافریند که در آینده نیز همین شرایط حاکم بر زندگی استنباید این ذهنیت را ب

شایسته است که جوانان با یقین به وعده پروردگار به انگیزۀ محدودیت اقتصادی، ازدواج را به تأخیر  . 

اگر از نیازمندان و مستمندان باشند، خدا از ... » : ندازند و اطمینان به لطف الهی داشته باشند که فرمودانی

 . «بی نیازشان سازد  فضل خود

ترین پیوند دو انسان  تشکیل خانواده، عالی. ازدواج با انگیزه مادی و اقتصادی، نقطۀ مناسبی تلقی نمی شود . 

یا به عبارتی اتصال دو روح یا دو شخصیت است، لذا رویکرد صرفاً اقتصادی ، به این پیوند آسیب وارد می 

کند و فرد با چنین انگیزه ای از مقصد عالی حیات که همان تکامل روحی است به تدریج فاصله گرفته با آن 

 : مده آ( ص) در روایتی از رسول اکرم . بیگانه می شود

و در . «ا به همان مال وا می گذاردهرکس تنها به منظور مال، زنی را به همسری انتخاب کند، خداوند او ر» 

 .«مال زن، موجب طغیان او می شود » : روایتی دیگر فرمود

 : معیارهای اخالقی و دینی -3

دارد، شاخصهای اخالقی و مالک دیگری که برای بسیاری از دختران و پسران در همسرگزینی ، اهمیت خاصی 

ند در مورد خصوصیات اعتقادی و ارزشی همسر آینده خود، چیزهای بیشتری بدانند هست آنان مایل. دینی است

ها  تا بر اساس آنها، تصویر روشن و دقیقی از زندگی مشترک، مشترکات، تمایزها، هم اندیشی ها و نیز چالش

عالوه . اهی از این مسائل به آنها آرامش خاطر بیشتری می بخشداین گونه به نظر می رسد که آگ. داشته باشند

زیرا . باشد« اعتماد آفرین » بر این ، وجود ویژگیهای اعتقادی و اخالقی، بیش از هر عامل دیگری می تواند 

برخورداری از کرامتهای اخالقی و باورهای دینی، نه تنها آدمی را متحول می کند، بلکه در طرف مقابل نیز 

مینان خاطر زیادی ایجاد می کند که همین امر زمینه ساز تفاهم اولیه زوجین است و تداوم آن در طول اط

 . زندگی، نقش تعیین کننده ای دارد

واقعیت این است که فرد دین باور در نگاه دیگران، یعنی انسانی که دارای درجه ای از خودساختگی، رفتار 

به عبارت دیگر، حضور دین به معنای حضور مجموعه ای از . القی باشداطمینان بخش و پایبندی به ارزشهای اخ

 : ، آمده است که (ص)برخی از فرمایشات رسول اکرم  در. آداب، اخالق، سلوک و رفتار ارزشمند است

 . «در ازدواج ، دین و ایمان زن را در نظر بگیرید » یا . «همیشه در ازدواج ، همسرِ با ایمان انتخاب کنید » 

از بررسی روایات و احادیث ، چنین استنباط می شود که تنها مالکی که به طور مطلق و در همه موارد، به آن 

تأکید شده است، مقولۀ دین وایمان است و معلوم می شود که وجود این عامل، نوعی تضمین برای دوام، بقاء و 
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فرد با ایمان درآورید زیرا  را به ازدواج دختر» در روایتی آمده است که . تفاهم زندگی مشترک محسوب می شود

اگر دختر را دوست داشته باشد به او محبت و نیکی خواهد کرد و اگر او را دوست نداشته باشد، به او ظلم 

 .«نخواهد کرد 

 : معیارهای همسر گزینی از منظر ارزش های اسالمی شامل

مؤمن بودن یعنی مبرا شدن از آفت های رشد؛  نهمسانی، هم اندیشی و وحدت در ایمان به خالق زوج آفری( الف

یعنی متصف شدن به برترین صفات و ویژگی های شخصیت و آراسته شدن به واالترین فضیلت ها و جاودانه 

مؤمن کسی است که دلش همواره مملو از ایمان به معنای هستس و همۀ وجودش ذکر هستی . ترین زینت ها

 .بخش باشد

دن داوطلبان در ازدواج این است که دو نفر وجودشان منبع آرامش باشد و با وحدت در ایمان و مؤمن بو

 .وارستگی و شکوفایی وجود، دلشان از هر نوع نا آرامی و نا امنی و تردید و تشتت آزاد باشد

 ریکی از اساسی ترین معیارهای ازدواج، برابری  و مساوات د: همسانی و وحدت در سالمت و پاکی نفس( ب 

خوشا به . پاکدامنی و مصونیت نفس از کشش های نفسانی و به دور بودن از انحرافات جنسی استطهارت و 

حال دختران و پسرانی که به هنگام ازدواج و جاری شدن عقد برای نخستین بار برق نگاه پاک و بکرشان 

ی را در زندگی این زوج ها باالترین لذت حیاتی و آرامش روان. روشنگر دل هایشان تقدیم همدیگر می شود

 .مشترک تجربه می کنند

آنان لباس شما : خداوند در قرآن می فرماید: همسانی و وحدت در قابلیت تن پوشی متقابل روانی و نفسانی( ج

به تعبیر قرآن،  .است برای یکدیگر و این لباس پوشش روانی و جنسی زن و شوهر 2 .هستند و شما لباس آنانید

 -همسران برتر آنانی هستند که زیبا ترین، آراسته ترین، فاخرترین و مقاوم ترین لباس و پوشش فطری روانی

گرما بخشیدن، زدودن سردی ها، پوشاندن عیب ها و پنهان : لباس همسر بودن یعنی. حمایتی یکدیگر باشند

ا و آلودگی ها، آرام جان بودن، تنوع بخشیدن به داشتن کاستی ها، محرم راز بودن، مصون داشتن از آفت ه

 .، متناسب بودن و نزدیک ترین همراه و همراز استزندگی

محبت یعنی گذشت، ایثار، صداقت، شجاعت، عدالت، : همسانی و وحدت در همدلی، ابراز محبت و نوازشگری( د

 ...صبوری، احسان و 

                                                             
  4 سورۀ بقره، آیۀ  2 
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محبت در قاموس . بت متعالی ترین رفتارهاستمحبت یک احساس محض و یک کالم یا یک هدیه نیست، مح

روانشناسی و واقعیت زندگی مشترک، عمیق ترین، پایدارترین، جدی ترین و در عین حال زیبا ترین معانی را 

 .محبت پاسخی به گرانقدر ترین نیاز فطری انسان است. دارد

ر همسران با محبت هستند و رفتار همسران صبو .رفتار صبورانه، از زیبا ترین منش های همسران با محبت است

احسان این واژۀ زیبا و گویای محبت و صفت نیکوی همسران برتر . محبت آمیز بدون صبر پیشگی معنا ندارد

، آن هم از سر صدق و صفای دل برای ابراز (حتی یک شاخۀ گل)شکی نیست که هدیه دادن به همسر . است

 .همسران برتر با محبت ترین انسان ها هستند: در یک کالم. بارز ترین مصادیق احسان استمحبت و مودت از 

 :نکته را باید مد نظر گرفت تا دشواری مسئله کم شود  به علت تنوع معیارها 

مثال زیبایی ظاهری به مرور . مالک یا معیار مورد نظر پدیده ای گذرا نباشد بلکه نسبتا پایدار باشد :نکته اول

 .ادب بستگی به گذشت زمان ندارد زمان رنگ می بازد اما وقار و

نظر صرفا جنبه بیرونی و ظاهری نداشته باشد و در اعماق وجود فرد ریشه  مورد معیار یا مالک :نکته دوم

داشته باشد مثال مدیریت و تدبیر در زندگی خصوصیت درونی فرد می باشد و تمکن مالی جنبه عاریتی داشته و 

 عامل ریشه داری تلقی نمی شود

مثال ایمان وثبات شخصیت سبب حراست از زندگی . مالک مورد نظر حافظ ارزشهای انسانی باشد :سومنکته 

 .است اما تیپ و جذابیت ظاهری در صورت نبود تسلط و ثبات شخصیت سبب آسیب اخالقی می شود

 عدم اعتیاد و عدم وابستگی به مواد روانگردان و تصاویر مجازی. 7

مشروبات الکلی از سوی داوطلبان ازدواج، یکی از عوامل مهم ناکامی ها و شکست های اعتیاد به مواد مخدر و 

در بررسی وضعیت زیستی طرف مقابل باید اطمینان یافت که هیچ گونه آلودگی و عادت . زندگی مشترک است

چه . اردو حتی سیگار و غیره وجود ند نامطلوب زیستی همچون گرایش به مشروبات الکلی، استعمال مواد مخدر

بسا جوانانی که با سابقۀ اعتیاد قبلی در دوران ترک اعتیاد ازدواج می کنند و زمانی که با ناکامی های مکرر در 

زندگی مشترک مواجه می شوند، به دلیل همان شخصیت ضعیف و خود شیفته و ناپایدار، مجددا به اعتیاد و 

البته در بیشتر موارد ممکن است . باید توجه کردمصرف مواد مخدر گرایش پیدا می کنند که به این مهم هم 

افراد دوباره به سمت اعتیاد برگردند اما در معدود مواردی افراد، کامال اعتیاد خود را کنار گذاشته و تحت هیچ 

 .شرایطی گرایش دوباره به این مواد پیدا نخواهند کرد

تصویری و لجام گسیختگی -ه برنامه های صوتیتوجه به عدم اعتیاد الکترونیکی و عادت زندگی ب در این میان،

متأسفانه بعضا مشاهده شده است که برخی از جوانان . جنسی داوطلبان ازدواج از اهمیت زیادی برخوردار است

الکترونیکی و اسارات لجام گسیختگی فرهنگی واقع شده و سالمت  به دالیلی شدیدا در حصار اعتیاد فزایندۀ

عادل شخصیتی ایشان به طور قابل مالحضه تحت تأثیر اعتیادشان به تماشای تصاویر روان، پویایی شناختی و ت
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اعتیاد به این برنامه ها باعث اختالل جدی در روابط مطلوب، . بی پروای عمله های جنسی قرار گرفته است

یت های تماشای روزافزون این تصاویر، به تدریج قابلیت ها و کفا. خوشایند و رضامندانه زوجین می گردد

غیرعادی جنسی در ایشان زمینه  همسری را کاهش داده و با ایجاد تمایالت غیر طبیعی نفسانی و تنوع طلبی

 .های پیدایش اضطراب و افسردگی را در زوجین بیشتر می نماید

 آگاهی از بیماری های پیش رونده و سخت درمان. 1

شایسته است که داوطلبان ازدواج از سالمت عمومی یکدیگر آگاهی کامل داشته باشند و هیچ نوع بیماری را از 

به دنبال نخواهد زمانی که پیمان زوجیت بر صداقت استوار نباشد، به یقین آرامشی را . همدیگر پنهان ننمایند

 .داشت

سعی کنید در انتخاب همسر، بیشتر بر اساس عقل و منطق خود تصمیم گیری کنید و بر پایۀ احساسات  :نکته

دل حرف آخر را بیاد داشته باشید ؛ البته این دو باید در کنار هم قرار گیرند. خام و غریزی خود متکی نباشید

 .باید بزند، و نه حرف اول را

 ازدواج های دانشجویی

به لحاظ همپوشأی دورۀ  . یدۀ ازدواج دانشجویی روند رو به رشد و نسبتاً موفقی داشته است در چند سال اخیر پد

ازدواج . دانشجویی با بخشی از سالهای آغازین جوانی ، می توان این ازدواجها را پیوندهای آغاز جوانی تلقی کأرد  

ایی قأرار مأی گیأرد کأه     دانشجویی ، همچون تجربیات دیگری که جدید و مبتکرانأه اسأت ، در معأرض آزمونهأ    

ت و ضأعف ازدواجهأای   اینأک بأه بررسأی مأوارد قأو     . متضمن فرصتها ، مزیتها و نیز محأدودیتهایی مأی باشأد    

دانشجویی می پردازیم و تأکید می کنیم که منظور زوجهای دانشأجویی هسأتند کأه در مقطأع اولأین سأالهای       

 . جوانی ، پیوند زندگی مشترک خود را منعقد می کنند 

 ها ها و مزیت فرصت

 : برخی از فرصتهای مثبت و سازنده ازدواجهای مذکور ، اجماالً عبارتند از 

 طوالنی کردن جوانی  .1

، یکی از پاسخهای قابل قبول. اندیشۀ پایدار ساختن جوانی، از دیرباز ذهن انسانها را به خود مشغول ساخته است 

، پیونأد  ازدواج دانشجویی. ای بعد می شود ن در سالهحفظ شور و نشاط سالهای جوانی است که منجر به تداوم آ

به موقعی است که از همان آغاز با شور و نشاط  ویژه ای همراه است و زمینه ای برای بهره گیری بیشأتر از ایأن   

زوجهای دانشجو، در مقایسه با دختران و پسران مجردی که غالباً تنهأایی را تجربأه   . سرمایه روحی مهیا می کند

که عالوه بر خروج از دایره تنهایی، معنا و مفهوم جدیدی  می کنند، فرصت انس و الفت با همسر جوانی می یابند



19 
 

شان پیدا می کنند و معناجویی، مقدمه ای برای شور و نشاط بیشتر جوانی و بهانه ای برای مقابلأه   نیز در زندگی

 . در برابر مشکالت زندگی است

 تعدیل انتظارات متقابل  .2

همان ساده زیستی  ارزشمندی کأه از دیرزمأان،   .دارد  سالهای دانشجویی، با روح ساده زیستی ، آمیختگی خاصی

لأذا  . موجد حرکتهای انقالبی بوده است؛ پدیده ای که اگر نبود، جنبشهای دانشجویی نیز وجأود پیأدا نمأی کأرد    

زیأرا غالبأاً ارزش   . زوجهای دانشجو به همین اعتبار، انتظارات چندانی از حیث معاش و معیشت از یکدیگر ندارنأد 

ر معنویت، مکارم اخالقی و رشد پیشرفت علمأی و تخصصأی مأی جوینأد و بأر همأین اسأاس و نیأز         زندگی را د

خصلت قناعت، یکدیگر را مورد بازخواستهای مادی و اقتصادی قرار نمی دهند و در نتیجه فرصتی مأی یابنأد تأا    

هأایی   ده بأر بنیأان  بدیهی است، اتکاء نظأام خأانوا  . روح تفاهم، صمیمیت و دوستی را در خانواده، گسترش دهند

، رصتی می آفریند تا زوجهای دانشأجو همچون ساده زیستی، کم توقعی، قناعت و روح بزرگواری و ارزش گرایی، ف

ه قابل توجأه اینکأه معنأای حقیقأی     نکت. سطح زندگی و روابط مشترک را به الگوی خانواده متعالی ارتقاء بخشند

 . تعبیر شده است« بازدهی زیاد برداشت کم و » ، (ع) از نگاه حضرت امیر « زهد»

 کاهش فاصله نسلها  .3

زوجهای جوانی کأه در  . یکی دیگر از مواهب ازدواج دانشجویی، تنظیم طبیعی فاصله سنی والدین و فرزندان است

آغاز زندگی مشترک، صاحب فرزند و به تعبیر دیگر، امانتدار حق تعالی می شوند، از این فرصت بهره مند خواهند 

اثأر  ( والدین و فرزندان ) له سنی قابل قبولی با فرزندشان پیدا کنند و این امر در تفاهم میان دو نسل شد که فاص

به عنوان مثال، زمانی که فرزندان به سنین نوجوانی می رسند، والدین، هنوز خود را جوان احسأاس  . مطلوبی دارد

است که از درجأه سأازگاری نسأبتاً بأاالیی      می کنند و لذا فاصله چندانی میان نسلها احساس نمی شود و بدیهی

. برخوردار خواهند شد و نشانه های آن در دوستی، صمیمیت و همدلی میان والدین و فرزندان پدیدار مأی گأردد  

در مقابل، زوجهایی که در سالهای نسبتاً باال و در اواخر جوانی و حتی بعد از آن ازدواج می کنند، طبیعتأاً فاصأله   

 رشأان قأرا   شان پیدا کرده کمتر قادر خواهند بود خود را در موقعیت نوجوانأان و جوانأان   زندانسنی زیادی با فر

داده از منظر آنها به زندگی، جهان، آرزوها و آرمانها بنگرند و از این رو میزان سازگاری و تفاهم موجود میان آنهأا  

البتأه بعضأاً   . تفأاهم ، کمتأر مأی شأود     هر قدر فاصله سنی میان نسلها بیشتر شود، دستیابی بأه . کاهش می یابد

والدین مسنی نیز هستند که علی رغم فاصله سنی زیاد ، سعی موفقی در پر کردن ایأن خأد دارنأد ولأیکن ایأن      

طوالنی شدن فاصله سنی زیاد، ابتدا ممکن است به گسست نسلها و در ادامه بأه تضأاد نسألها    . قاعده کلی نیست

 . بیانجامد

 ((motivationافزایش سطح انگیزش  .2
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ازدواج، رویداد مثبتی است که در کنار همه مواهب و آثار ارزشمند آن، بر شدت وتنوع انگیزه هأای زوجأین مأی    

افزاید و هر یک درصدد بر می آیند تا با افزایش کارآمدی و قابلیت خود، زندگی مشترک را در مسیر موفقی قأرار  

 . دهند

دواجها، انگیزه های زوجین را تحت تأثیر قرار می دهد؛ زیأرا جأوانی، دوره   ازدواج در آغاز جوانی، بیش از سایر از 

، ندگی پاسخ دهد و از میدان مبأارزه مهم و بی نظیری در زندگی است که فرد خود را قادر می بیند به چالشهای ز

ی بینأد و  در حقیقت، جوان، زندگی را فرآیندی طوالنی و مداوم از مبارزات کوچک و بزرگ مأ . عقب نشینی نکند

او در پأی افتخأار، سأربلندی و سأرافرازی     . ، تن به شکست نمی دهأد (self-esteem)به لحاظ غرور و عزت نفس 

ل بنابراین ازدواج دانشجویی، انگیزۀ زوجین را متحأو . است و این مهم از مسیر مبارزه با مشکالت، تأمین می شود

صأداقت دوران  . اثبات نمایند که می تواننأد موفأق باشأند    نموده اراده هایشان را بر می کشد تا به خود و دیگران

هایشان بأه ویأژه عهأد و     جوانی و شرافت دانشجویی، عامل دیگری است که آنها را بر می انگیزد تا به همه میثاق

 . پیمان با همسر، وفادار بوده آنها را در حد توان خویش، محقق سازند

غالباً ازدواج منجر . تالش زوجهای دانشجو در فعالیتهای درسی است از پیامدهای ارتقاء انگیزش، افزایش سعی و 

به تحول درسی و آموزشی دانشجویان می شود، زیرا احساس می کند کأه از نأوعی تمرکأز فکأری برخوردارنأد و      

لذا بأه مأرور زمأان، پیشأرفت محسوسأی در رونأد        .بهتر از گذشته می دانند که چه می خواهند و چه باید بکنند

ه ای از آنان ، جویای کار و شغل مناسبی هستند و این امأر نیأز موجأب    بعضاً عد. ی آنان مشاهده می شودتحصیل

 . می شود با سرعت و کیفیت بهتری، دوران تحصیل را به پایان برسانند

 آرامش روحی به موقع  .2

دانشجویی، آرامأش  اگرچه آرامش روحی، پیامد منطقی و طبیعی ازدواج محسوب می شود و لیکن در ازدواجهای 

مورد نظر به موقع حاصل می شود، زیرا زوجین در آغاز بهار زندگی همسر اختیار کرده قادرند از حأداکثر شأور و   

آنان ، اکنون فرصتهای زیادی دارند تا در پرتو اطمینأان درونأیِ   . ست، بهره گیرندا نشاط جوانی که در اختیار آنها

شأان اطمینأان    خویش طراحی کنند زیرا از توانایی خود و شریک زندگی حاصل از ازدواج، زندگی موفقی را برای

های دوره جوانی به وسیله ازدواج، همه سأرمایه هأای    دارند و به لطف و عنایت الهی امیدوار بوده با حل اضطراب

 . شان را برای سازندگی و فردای بهتر به کار گیرند وجودی

تأخیر انجام شود، باز هم آرامش روانی را بأه دنبأال خواهأد داشأت، امأا       اگر ازدواج در سالهای بعد از جوانی و با 

نکتأه  . فرصت و زمان کمتر و محدودتری برای زوجین باقی می ماند تا از برکات آرامش به دست آمده بهره گیرند

زنأدگی،   اگأر در ربأع اول  . مهم این است که ازدواج به عنوان نقطه عطف زندگی در کدام مرحله از عمر قرار گیرد
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یعنی آغاز جوانی قرار گیرد، در سه ربع باقیمانده آن ، از سرمایه آرامش و اطمینان بهره مندی حاصل خواهد شد 

 . و چنانچه در نیمه زندگی واقع شود، فقط در نیم باقیمانده زندگی، از آثار و برکات آن استفاده خواهد شد

 ها و محدودیت ها  آسیب

اگر چأه  . های دانشجویی، ما را نباید از پاره ای محدودیت ها یا تهدیدها، غافل کند جهای ازدوا رویکرد به مزیت 

محدودیتهای این امر، سهم ناچیزی در مقایسه با مزایای آن دارد ولیکن شایسته است که نگاهی جامع به هأر دو  

 : برخی از محدودیت های موردنظر عبارتند از . جنبه آن داشته باشیم

 انتخاب شتابزده  .1

گرچه در نگأاه اول، وجأود عواطأف نیرومنأد،     . غالباً اندیشمندان ، جوانی را سرشار از احساس و عاطفه می دانند 

های مهأم   ت و ارزنده ای برای این دوره زندگی به شمار می رود ولی از جهاتی می تواند بر تصمیم گیرینقطه قو

ان مثال جوانانی که شیفته زیبایی و جمال اند، زمانی کأه  به عنو. ، و از جمله ازدواج، تأثیر نامطلوبی گذاردزندگی

در معرض برخی جلوه ها و جاذبه ها قرار می گیرند، بالفاصله تحت تأثیر واقع شده احسأاس و عاطفأه را مبنأایی    

شان یعنی همسأرگزینی اقأدام مأی نماینأد کأه       برای تصمیم جدی قرار می دهند و به بزرگترین انتخاب زندگی

ل در و به لحأاظ اینکأه، جأوانی دوره تغییأر وتحأو     . عجوالنه بوده فاقد دقت و باریک بینی کافی استبعضاً عملی 

ابعاد گوناگون زندگی و به ویژه در حوزه تفکر، نظر و اندیشه است ، بعضاً ممکن است تصمیم فعلی جأوا، چنأدان   

جویان در همسرگزینی، تنها بأه خأواهش   بنابراین، اگر دانش. ثابت و پابرجا نباشد و در معرض دگرگونی قرار گیرد

دل و احساس و عاطفه اکتفا کنند و معیارهای منطقی و عقالنی را از داوری خود کنار زنند، امکأان آسأیب زایأی    

لذا به دانشجویان توصیه می شود در همسر گزینی، عالوه بر تأثیراولیأه ای  . ازدواج، همچنان وجود خواهد داشت 

مزایأا و معایأب احتمأالی آن را    . به بازشناسی احساس خود و ارزیابی دقیقتر آن بپردازند که از طرف مقابل دارند،

مزایأا  ) تری مالحظه کنند که در یک ارزشیابی صحیح، غلبه با کدامیک از ایأن دو   در نظر گرفته با تحلیل عمیق

و متخصص مسائل خانوادگی و است و در صورت تردید، موضوع را با مراکز مشاوره و مشاوران با تجربه ( و معایب 

ترجیحأاً در ایأن زمینأه مأی     . ازدواج، مطرح نموده به نوعی قاطعیت و صراحت در این تصمیم گیری دست یابند

 . شان نیز استفاده کنند توانند از مصلحت اندیشی والدین

 انگیزه های ناکارآمد  .2

آغاز یک دوره تنهأایی و غالبأاً دور از خأانواده،    سالهای دانشجویی به یک معنا و برای شماری از جوانان، به منزله 

از لحاظی، تنهایی فرصتی برای علم آموزی است و برخی بزرگان نیز معتقأد بودنأد   . شهر و دیار محسوب می شود

هأای محأیط، شأهر و دیأار و      ، قطع تعلقأات و دلبسأتگی  شاید دلیل آنان. «ت حاصل می شود علم در غرب» که 

. علم، مجال کافی می بخشد تا بتوانند همه توان خویش را در ایأن راه بأه کأار گیرنأد    دوستان است که به طالب 



22 
 

جوانانی که از تنهایی رنج می برند و عوامأل جأایگزین   . ستا ها ولی از نگاه دیگر، تنهایی، زمینه ساز برخی غفلت

گأو یأا وعأده و وعیأدهایی     نیز وجود ندارد تا این خد روحی را پر کند، ممکن است به سهولت با یک دیدار و گفت

لأذا در بازشناسأی   . متقاعد شوند که ازدواج آنان را از تنهایی می رهاند و به همه مشکالت آنأا خاتمأه مأی دهأد    

انگیزه برخی از دانشجویان، عامل فرار از تنهایی و ایجاد هم صحبتی به چشم می خورد که البته می توانأد شأرط   

هأا و وظأایف و کارکردهأای زنأدگی مشأترک       مسئولیت. نیست کافیالزم برای ازدواج محسوب شود ولی شرط 

سنگین تر از آن است که صرفًا و با اتکا بر یک انگیأزه، بتأوان آنهأا را بأه انجأام رسأاند و متقأابالً ظرفیأت هأا و          

شأود تأا ازدواج مأوفقی پدیأد      های طرفین باید بسی بیشتر از یک احساس هم صحبتی در نظر گرفته توانمندی

 .آید

 قایسه های محنت زام .3

یکی از آفاتی که زوج دانشجو و زندگی مشترک آنها را تهدید می کند، ترتیب دادن مقایسه هایی میان همسأر و   

این نوع مقایسه ها پنهان بوده و چون غالباً بروز خارجی ندارد، لذا ایجأاد نگرانأی در طأرف مقابأل     . دیگران است

برودت عاطفی ، رنجش و بی تفاوتی در رفتار یکی از همسران یأا هأر دو   نمی کند ولی به مرور زمان، آثاری نظیر 

های دانشجو به لحاظ موقعیت کالس و عرصأه هأای همکأاری     واقعیت این است که برخی از زوج. ظاهر می شود

 نزدیک میان دانشجویان در کارهای عملی نظیر آزمایشگاه، کارگاه، فعالیتهای گروهی و نظأایر آنهأا بأا افأرادی از    

، آگأاه  نجنس مخالف، خواه ناخواه آشنا شده از ویژگیهای مثبت علمی، آموزشی، اجتماعی و سایر فعالیتهای آنأا 

نظر را که از جنس مخالف است با همسرشان مقایسه می کنند و چأون همأه یأا     می شوند و بالفاصله طرف مورد

ای می رسأند کأه شأریک زندگیشأان از     بخشی از مزایای موردنظر را در همسرشان مشاهده نمی کنند، به نقطه 

چشم می افتد و همیشه در حسرت فرد موردنظر به سر می برند و همأین امأر، زمینأه انجمأاد عأاطفی را میأان       

 .زوجهای جوان مهیا می سازد

 سرراه کارهایی برای انتخاب بهتر هم

  :تهیۀ فهرست تفاهم *

، هدفمند خواهید بود و اگأر  دسترس خود قرار دهیدفهرستی دربارۀ مشخصات همسر دلخواه خود بنویسید و در 

طبیعت بخواهد کنترل فکر و احساس شما را به دست بگیرد و در برابأر موقعیأت نابینایتأان کنأد، بأا آن مقابلأه       

یک فهرست را بر اساس اولویت های مورد نظر خود تنظیم کنید به طأوری کأه بدانیأد کأدام یأک      . خواهید کرد

یکی از فواید این روش این است که مانع انتخاب هأای سسأت مأی شأود، زیأرا      . ی داردبرای شما اهمیت بیشتر

تصویر شخصیت کاملی که در نظر دارید بأا او  . متأسفانه مبنای بسیاری از انتخاب ها در دسترس بودن افراد است
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ی جأامع هأۀ صأفات    البته به یاد داشته باشید که هیچ فرد. ازدواج کنید، شما را در انتخاب همسر یاری می دهد

 .نیست و تنها کمال موجود ذات اقدس الهی است

  :لزوم گفتمان *

شأما بأا   . «تا مرد سخن نگفتأه باشأد    عیأب و هنأرش نهفتأه باشأد      »: را شنیده باشید بیتشاید اکثر شما این 

فأراد،  برخأی ا . استفاده از گفتگو می توانید از روحیات و شخصیت همسر آینده تان شناخت بهتری کسب نماییأد 

برای مثال افأراد خونسأرد   . نسبت به برخی شخصیت ها حساسیت ویژه ای دارند و نمی توانند با هم زندگی کنند

برخی ممکن است به جای افراد عاطفی فردی را ترجیح دهنأد  . و آرام، افراد درونگرا و گوشه گیر را نمی پسندند

 .که دارای تیپ منطقی و عقالنی باشد یا بالعکس

نه گفتگوها هر یک از دو طرف، صادقانه به معرفی خود و بیان خصوصیات اصلی خویش مأی پأردازد و   در این گو

ایأن گفتگوهأا ممکأن اسأت بأر پایأۀ       . خواسته های خود را از طرف مقابل و زندگی مشترک با او بیان می کنأد 

 :مسائلی چون

 .مدیریت خانواده و نقش زن و مرد 

 .شرایط مادی زندگی 

 .ف و تبادل نظر در زندگی مشترکروش های حل اختال 

 .رفت و آمد ها و معاشرت ها 

 .مورد عالقه و شاید تأکید هر دو طرف استو مسائل دیگر که  

  :نقش و اهمیت مشاوره *

اگأر خأوب   . زناشویی در حقیقت پیوندی است که از درختی بأه درخأت دیگأر مأی زننأد     : اندیشمندی می گوید

ولأی متأسأفانه دیأده مأی شأود کأه همأان        . شد، هر دو خشک می شوندگرفت، هر دو بارور می شوند و اگر بد 

باغبانی که در انجام پیوند دو گیاه آنقدر دقت به خرج می دهد، در مورد پیوند ازدواج جگر گوشه اش بأا دیگأری   

اغلب کسانی می توانند کانون های خانوادگی خوبی تشکیل دهنأد کأه خودشأان در    . آنقدر ها هم دقت نمی کند

 .های خانوادگی خوبی تربیت شده باشند کانون

ازدواج هایی که بدون در نظر گرفتن نکات ضروری زندگی و بأدون مشأاوره بأا افأراد بأا تجربأه و دلسأوز، و بأه         

ا و عشق های آن چنانی انجام شده است، دیری نگذشته کأه بأا جأدایی همأراه     اصطالح فقط به دنبال دوستی ه

ر اقدامی، تمامی جوانب و پیامد های این پیوند در نظر گرفتأه شأده اسأت و    پس باید قبل از انجام ه. شده است

جهأت پیشأگیری از   . اینجاست که لزوم وجود یک مشاور توانا می تواند در این انتخاب صحیح کمک کننده باشد

مشکالت بعدی و مشخص نمودن میزان هماهنگی و نزدیکی بین دو زوج و میأزان موفقیأت پیونأد ازدواج آنهأا،     

راجعه به یک مشاور و روانشناس با تجربه، مانع زیان های غیأر قابأل جبأران مأادی و معنأوی ناشأی از طأالق        م

 .خواهیم شد
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در زمینه های زیستی، روانأی، اجتمأاعی، شخصأیتی، رفتأاری،     )با مشاوره میزان هماهنگی دیدگاههای دو طرف 

روشن شده و با دیأدی  ( و بسیاری مسائل دیگر فرهنگی، اقتصادی، اعتقادی، جغرافیایی، قومی، خانوادگی، فردی

 .باز و با علم و اطالع کافی از تمامی جوانب موضوع، پیوند زناشویی خود را منعقد می سازند

  ده اصل مهم برای ازدواج موفق

دربارۀ کسی که قصد ازدواج با او را دارید، اطالعات کافی را به دست آورید، به قدری تدبیر به خرج دهیأد تأا    - 

 .زدواج با او برایتان قابل توجیه باشدا

 .با کسی ازدواج کنید که در برخی از ارزش هایش با شما شباهت داشته باشد -1

تنها در صورتی ازدواج کنید که هم شما و هم کسی که با او ازدواج مأی کنیأد، از سأالمت روانأی و عأاطفی       - 

 .برخوردار باشید

 .باشد؛ اما قبل از ازدواج رسمی خویشتن دار باشیدبا کسی ازدواج کنید که در نظر شما جذاب  - 

وقتی ازدواج کنید که نسبت به همسرتان مهر و عالقۀ عمیق داشته و او را دوست بدارید، بدانید کأه دوسأت    - 

امأا دوسأت    عشق جالب و هیجأان انگیأز اسأت،    .پایدار باقی می ماند( برخالف شهوت)داشتن و مهر عمیق 

دوست داشتن و وفأاداری در ازدواج، سأبب مأی    . داشتن آن چیزی است که ازدواج را به موفقیت می رساند

دوست داشتن می تواند نیروی محرکۀ ازدواج . عشق و محبت خداوندی را بهتر دریابندشود تا زن و شوهری 

را ایجاد کنأد کأه زنأدگی کأردن در      می تواند ساختاری. موفق باشد و آن را از حیات و سالمتی آکنده سازد

  .آن، حتی با وجود مسائل دشوار و گرفتاری ها، ارزشمند باشد

صمیمیت کالمی را بیاموزید، با ابراز احساسات کالمی، صمیمیت و عشق شما نسبت به یکدیگر افزایش مأی   -3

 .یابد

 .دقبل از ازدواج، راه حل و فصل اختالفات و روش های ایجاد صمیمیت را بیاموزی - 

تنها در صورتی ازدواج کنید که بتوانید به ازدواج تان متعهد گردید و این تعهد باید تأا آخأر عمأر دوام یابأد      -4

ریشۀ بسیاری جدایی ها ناشی از عدم تعهد و خیانت نسأبت بأه طأرف    . تأهل و تعهد امر بسیار مهمی است)

 (.مقابل است

مهر تأیید زدنأد، بأه اتفأاق آنهأا جشأن بگیریأد و اگأر        ازدواج شما  و بستگان شما بر ، نزدیکانمادر ،اگر پدر -9

 .مخالف بودند، قبل از هرگونه تصمصم گیری با تدبیر و تعقل به سخنان آنها گوش فرا دهید

ازدواج زمانی موفق محسوب می شود که شما با فردی ازدواج کنید که به اندازۀ شما، برای موفقیت در  -2 

را دوست بدارد و به رشد و تعالی و افأزایش حرمأت نفأس شأما      ازدواجش تالش کند و از همه مهم تر شما

 .کمک کند

 



25 
 

 :خطاهای انتخاب همسر

بسیار مؤثر ( در یک مدت زمان معقول)نامزدی و آشنایی  .سرعت بیش از اندازه در انتخاب همسر جایز نیست 

 .است

 .پیدا کنیدبهتر است در سن خیلی پایین ازدواج نکنید و بگذارید به اندازۀ کافی شناخت  

بیش از حد برای ازدواج اشتیاق نشان ندهید، به مشتاقان دیگر هم اجازه ندهید شما را به ازدواج زودهنگام و  

 .نسنجیده وادار کنند

این شما هستید که با انتخاب صحیح سود می برید و با انتخاب . برای راضی کردن دیگران ازدواج نکنید 

 .نادرست ضرر می کنید

 .کسی را از همۀ جهات نشناخته اید، با او ازدواج نکنیدقبل از اینکه  

 .با توقعات بی جا ازدواج نکنید 

 .با کسی که از همراهی با او خسته می شوید، ازدواج نکنید 

شما را )با کسی که آنچه را که دوست می دارد و مقدس می شمارد و نمی تواند با شما آن را تقسیم کند  

 .نکنیدازدواج ( شریک خود احساس کند

 .به خاطر ترحم با کسی ازدواج نکنید 

 .به خاطر این که عاشق فردی شده اید، با او ازدواج نکنید 

 .به خاطر تنهایی و درماندگی ازدواج نکنید 

 .دچار کوری جنسی نشوید و به خاطر گرسنگی جنسی ازدواج نکنید 

 .این عادت های غلط اصالح شوندبه خاطر اصالح شدن برخی عادت های غلط خود ازدواج نکنید اول باید  

 .به خاطر احساس گناه ازدواج نکنید 

 .برای پر کردن خدهای احساسی و روحی خود ازدواج نکنید 

 .به خاطر مسائل مادی ازدواج نکنید 

 

 تسهیل ازدواج -3بخش 

ر مطلأوب  در فرایند ازدواج و تأسیس محبوب ترین بنای حیات همواره بر دقت در انتخاب همسأ  (ص)پیامبر خدا 

بهترین ازدواج ها آن است کأه آسأان    :ازدواج آسان تأکید می فرمودند( مراسم)برای نیل به کمال آرامش و انجام 

 .تر انجام گیرد
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همواره بر توجه و دقت الزم در انتخاب همسر مؤمن و آرامش گأر تأکیأد داشأته انأد و پأس از      ( ص)پیامبر خدا 

انتخاب سفارش می کردند که در انجام عقد و نکاح و آماده شدن زمینۀ زندگی مشترک سخت گیری نشأود و در  

 : این ارتباط می فرمایند

ایت است به خواستگاری می آیأد، زمینأۀ ازدواج وی را فأراهم    وقتی کسی که اخالق و منش و تدین او مایۀ رض»

 .«کنید تا شاهد فراوانی فتنه و فساد در زمین نشوید

مهریأه هأا را کمتأرین آنهأا مأی       ایشان همچنین بر عدم سخت گیری در تعیین مهریه تأکید فرموده و بهتأرین 

د که رویشان نکوتر و مهرشان کمتر اسأت، یأا   بهترین زنان امت من کسانی هستن: دانستند و در این باره فرمودند

مهریه باعث ایجاد مهر و محبت بأین زن   .بهترین مهریه ها آن است که سبک تر باشد: در جای دیگر می فرمایند

و شوهر می شود و نفس مهریه به زن مقام می دهد؛ یعنی ای مرد اگأر طالأب زن هسأتی، بایأد بأرایش متأاعی       

مهریأۀ سأنگین   . اما حد و میزان مهریه هم باید معقول تعیأین شأود  . به دست آوری بپردازی نه این که آنرا مفت

مهریۀ سنگین باطل نیست اما نکوهش شأده اسأت   . باطل نیست؛ اما نکوهش شده و عامل بی برکتی زندگی است

نأه و بأی   مهریۀ سنگین نه تنها مهر و محبت را می برد، بلکه باعث ایجاد کی. و عامل بی برکتی دانسته شده است

 .اعتمادی می شود

در . مانع تراشی بر سر ازدواج باید از میان برداشته شود و رفع این موانع از واجبات امر ازدواج بأه شأمار مأی آیأد    

پذیرفته انأد  آداب و رسوم دست و پا گیری که جامعه آن را . رفع موانع ازدواج تک تک آحاد جامعه سهیم هستند

حاشیه . و بیش  به عنوان سنت و رسوم دیرینه، جزء الینفک ازدواج قرار داده ایم و در هر قومیتی به گونه ای کم

های غیر ضروری این مهم به قدری از متن آن زیاد تر شده است که اصل متن را زیر سؤال برده اسأت و همأه بأا    

 !هم مانعی در راه امر خدا شده ایم

جوانی واجب شد، شرایط تحصیل ازدواج هأم بأر او واجأب    اگر بر . قطعا شرایط ازدواج نیز مانند شرایط نماز است

دستور خداوند نه تنها به جوانان بلکه به دیگر مسلمانان نیأز تحصأیل شأرایط ازدواج را واجأب دانسأته      . می شود

اگر در جامعه ای بر یک میلیون جوان امر ازدواج واجب باشد، بر دولت مأردان و دیگأر افأراد    : به طور مثال. است

بر نمایندگان مجلس و قانون گأذاران اسأت کأه    . ز واجب است که شرایط ازدواج آسان را فراهم نمایندمسئول نی

بر اعضای شوراهای شهر و روستا اسأت کأه امکانأات شأهر و     . قوانین تسهیل ازدواج جوانان را به تصویب برسانند

بر پدر و مادر و بزرگان آن جوان است که زمینأۀ ازدواج جوانشأان را    .روستا را در جهت ازدواج جوانان مهیا کنند

بانک ها، قرض الحسنه ها و سیستم بانکی کشور باید با اختصاص و اعطأای تسأهیالت خأود بأه امأر      . مهیا سازند

ل بر این اساس، وقتی ازدواج واجب اسأت، تسأهی  . ازدواج، در رونق بخسیدن به این مهم گام های اساسی بر دارند

  .ازدواج هم بر همگان واجب می شود و باید زمینه های شکل گرفتن ازدواج جوانان را همه فراهم آورند
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  تبیین خانواده -4بخش 

 :تعریف خانواده

که میان آنها رابطۀ خویشاوندی برقرار است، در مکان واحدی زیست ( دو نفر یا بیشتر)خانواده گروهی از افراد  

 .دارندمی کنند و تغذیۀ مشترک 

 .خانواده یک واحد اجتماعی است که با ازدواج زن و مرد شکل می گیرد و با وجود فرزندان تکامل می یابد 

 :کلیه تعاریف از جامعه شناسی خانواده دو وجهه مشترک دارد

 ویژگی اساسی و غیر قابل تفکیک خانواده صمیمیت است . 

 .اجتماعی کردن و تربیت نسل آینده استترین وظیفه خانواده  ترین، اساسی ترین و اصلی بدیهی

 تیپ شناسی خانواده

 .برخی جامعه شناسان خانواده را دو نوع هسته ای و گسترده می دانند

طالق رخ یا متالشی شدن خانواده با مرگ یکی از زوجها . متشکل از زن و شوهر و فرزندان: خانواده هسته ای

 .ا وجود دارنداین گونه خانواده ها بیشتر در شهر ه .می دهد

چندین نسل زیر یک سقف زندگی می کنند پدربزرگ و مادر بزرگ ها، نوه ها و نتیجه ها : خانواده گسترده

این گونه خانواده ها بیشتر در جوامع روستایی و عشایری وجود  .این خانواده پایدارتر از خانواده هسته ای است

 .دارند

یشتر، انتقال بهتر اندوخته های فکری و فرهنگی و تسهیل رشد ارتباطات انسانی ب: ویژگی خانواده گسترده 

 .فکری واجتماعی نسلها

 تیپ تقسیم می شوند 2خانواده ها ازحیث کیفیت روابط درونی و میزان استحکام به 

شکستن واحد خانواده به علت آنکه یک یا چند تن از اعضا نتوانند تکالیف نقش خود را : خانواده متالشی( الف

 .ه باید و شاید انجام دهندآنطورک

 :انواع خانواده متالشی یا گسسته

 طالق یا جدایی .1

عدم تشکیل خانواده در کنار هم و یا عدم حضور یکی ازهمسران وانجام تکالیف مربوط به نقش او : عدم ثبات .1

 .توسط دیگری

هم « طالق روانی» زندگی در کنار هم بدون وجود روابط و حمایت عاطفی که با اصطالح: خانواده درون تهی . 

 .شناخته می شوند

 مرگ یا زندان: غیبت غیر اردادی .2
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 بیماری و معلولیت یکی از اعضا که سبب انجام تکالیف فرد بطور غیرارادی می شود: شکست غیر اردادی .2

به خانواده دشوار، نابسامان و نامتعادل هم معروف می باشند باخانواده درمانی می توان : خانواده متزلزل( ب

 .ن خانواده ها را به خانواده متعادل نزدیک کردای

 :ویژگی خانواده متزلزل

 از هدف اصلی بازمانده است . 

 .جایگاه و منزلت بعضی از اعضا مشخص نبوده یاحفظ نشده است .1

 امید به زندگی وجود ندارد . 

 .به علت نبود مدیریت تصمیم گیری مشکل است . 

 .پایبندی اعضا به میثاق زندگی وجود ندارد جذابیت زندگی کاهش یافته و انگیزه چندانی برای . 

 توزیع مسئولیت عادالنه نیست و انجام وظایف مشوقانه نمی باشد .3

 .مشکالت و مسائل جزیی به راحتی به بحران بزرگ تبدیل می شود . 

 .انتقاد ها به شکل مستمر، مستقیم و غیر منصفانه است .4

 ق نیز معروف استبه خانواده بهنجار، متوازن و موف: خانواده متعادل( ج

 :ویژگی خانواده متعادل

 هرفرد در موقعیت خویش و مورد حمایت دیگران . 

 توزیع عادالنه عواطف، مسئولیت ها و امتیازات .1

 امنیت وجذابیت مکفی سبب دلبستگی به خانواده . 

 مدیریت متکی بر روابط انسانی و با مشورت و هماهنگی . 

 .دارد تبادل عاطفی به شیوه قلبی، کالمی و عملی وجود . 

 

 .خانواده متکامل، بالنده و خودشکوفا که عالی ترین الگوی زندگی در خانواده ها می باشد: خانواده متعالی(د

 :متعالی خانواده ویژگی

 شکوفایی استعدادها و ظرفیت ها . 

 توجه ها معطوف به آینده است .1

 هویت افراد پرمعنا، روشن و منسجم . 

 بخشدکار و مسئولیت به زندگی دوام ومعنا می  . 

 ..تفسیر و تعبیر  وقایع و رویدادها خوش بینانه است .2
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 هتحکیم خانواد :دومفصل 

 عوامل استحکام خانواده -بخش ا

 :استحکام خانواده از دیدگاه اسالم

همت دین آن است که روابط زناشویی، پیوسته نشاط برقرار باشد؛ استهالک قوا و تنش ها به پایین ترین حد 

. برسد؛ حتی االمکان خانواده با طالق گسسته نشود و در صورت وقوع طالق ، پیامد های آن به حداقل برسد

یژه از ناحیۀ شوهر، می تواند می تأکید آموزه های اسالمی بر توجه به دو حین حسن خلق و دین داری، به و

تواند این اثر مهم را در پی داشته باشد که هم روابط خانوادگی بر مدارا و گذشت پایه ریزی شود و هم ترس از 

 .مهار کننده ای قوی در عرصۀ خصوصی عمل کندخداوند به مثابۀ 

 .یث نبوی، نشان نگاهی جامع استنگاهی به سیاست اسالم در زمینۀ مهار خشونت های خانگی، به ویژه در احاد

اسالم همت اصلی خود را به فرهنگ سازی و تقویت بنیاد های اخالقی معطوف کرده و بر چند مطلب مهم پای 

 :فشرده است

 :تأکید بر مدارا و حسن خلق -1

 «.هر کس با تساهل، نرمی و راحتی رفتار کند، خداوند بر آتشش حرام گرداند»: می فرماید (ص)پیامبر اکرم 

 :دعوت به صبر و مهار خشم -2

آن کس که خشم خود را در حالی که توان اعمال آن را دارد، مهار کند، خداوند او را از ایمان و آرامش سرشار »

   «.خواهد ساخت

 :نهی از زمینه سازی خشونت -3

ابر موقعیت برخی از آموزه ها به این مهم رهنمون شده اند که گاه شخص با ایجاد فشار روانی، عدم تمکین در بر

برابر موقعیت و جایگاه دیگران و سهل انگاری در انجام مسئولیت ها، خود و جایگاه دیگران و سهل انگاری در 

  .زمینه های خشونت با خویش یا گسست روابط خانوادگی را هموار می کند
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پیوند مودت و به همسران سفارش شده است تا با ایجاد زمینه های مثبت اخالقی به رفع کدورت ها، تقویت 

هنگامی که مرد هسرش را با نگاه می نوازد و همسرش نیز »: می فرماید( ص)پیامبر اکرم . نشاط آفرینی بپردازند

 «.به او می نگرد، خداوند نیز نظر رحمتش را بر آن دو می افکند

 :کم کردن زمینه های بدبینی -2

 .ناخواسته، زمینه ساز، گمان بد و کنش دیگران استخشونت ها گاه برخاسته از رفتارهایی اند که خواسته یا 

 :تعدیل انتظارها از یکدیگر -2

پرداخته اند، می کوشند با کم کردن انتظارها و پذیرش عذر و هرچند خطاب های دینی به ترسیم مسئولیت ها 

ترم، از دخ»  .بردارندقصورها و ایجاد فضای گذشت و رضامندی از داشته ها زمینه های خشونت را از میان 

 1 «.همسرت چیزی مخواه، مگر آنکه او خود برای تو آماده کند

 تقبیح خشونت و سفارش به مهار آن -3

در اینجا خشونت چه به معنای خشونت جسمس و چه خشونت روانی و زیر فشار گذاشتن دیگری، زشت شمرده 

یر افکار عمومی و هم شده و به نظر می رسد سیاستی اتخاذ شده است تا با فرهنگ سازی، شخص خشن، هم ز

آیا گمان می برید که نیرومندی در حمل سنگ گران » : می فرماید( ص)پیامبر اکرم . عذاب وجدان قرار گیرد

 «.است؟ نیرومندی آن است که دل شما از خشم لبریز شود، سپس بر آن غلبه کنید

 :دعوت به اصالح رابطۀ زناشویی و نهی از ایجاد اختالف های خانوادگی -7

فرزند آدم، هیچ کرداری به ارزشمندی نماز و اصالح رابطۀ میان مؤمنان و حسن » : می فرماید( ص)پیامبر اکرم 

 «.خلق ندارد

سیاست دیگر اسالم برای استحکام بخشیدن به خانواده، چنان که اشاره شد، کم کردن زمینه های طالق و 

 .سفارش به سازگاری است

مان ازدواج و پیوند همسری زن و مردی هوشمند، آگاه و برخوردار از بلوغ خانواده به معنای خاص آن، با پی

فکری و قابلیت های اجتماعی و کفایت های مسئولیت پذیری پایه گذاری می شود و این زوج ستون اصلی تنها 

سالمت و سعادت جامعه به سالمت و پویایی . را تشکیل می دهند« خانواده»نهاد فطری و طبیعی بشر یعنی 
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ظام خانواده وابسته است و سالمت، تعادل و تعالی نظام خانواده نیز به کیفیت روابط بین زن و شوهر بستگی ن

 .دارد

برخورداری زن و شوهر از . پاسخ به نیاز فطری انسان به امنیت درون و آرامش روان است ازدواج طبیعی ترین

ی وجود و شکفتن همۀ قابلیت ها و نیل به آرامش روان و آسودگی خاطر، مطلوب ترین بستر را برای اعتال

 .احساس خود شکوفایی و فالح فراهم می آورد

در گسترۀ هستی خانواده تنها نهاد فطری بشر است و همۀ نهاد های اجتماعی، مسجد و مدرسه، دانشگاه و اداره، 

ی بقا و تعالی خانواده ها کارخانه و بازار، نهاد های ثانویه و فرعی محسوب می شوند و در یک نگاه بصیرانه برا

زن و شوهری هستند که با ازدواج خود بانی در کانون خانواده، اصلی ترین ستون های خانواده . تأسیس شده اند

 .پرواضح است که کمال خانواده در کمال روابط زن و شوهر معنا می یابد. خانواده شده و بدان معنا بخشیدند

 روش های ایجاد خانواده سالم 

با شخصیت سالم ، مفاهیمی همچون . ، تأمل برانگیز است « شخصیت سالم » ، همچون «خانواده سالم » مفهوم 

سالمت روان، تداعی می شود و با خانواده سالم، مؤلفه هایی نظیر پیوندهای محکم میان اعضا، ارتباطات انسانی 

ما به راستی خانواده سالم چه ویژگی ا. بالنده و هدفها و آرمانهای مشترک به ذهن آدمی خطور می کند پویا و

هایی دارد؟ داد و ستدهای فکری و عاطفی اعضای این خانواده چگونه است؟ و آیا امکان تحقق خانواده سالم تا 

 چه اندازه منطقی به نظر می رسد؟ 

های ابتدا این که معیارها و ضابطه . های دقیقی هستیم برای پاسخ به این قبیل سؤاالت ناگزیر از بررسی

زیرا هیچ انتخابی همانند همسرگزینی از آثار و پیامدهایی به درازای . همسرگزینی را مورد بازنگری قرار دهیم

در گام دوم ، برای تحقق خانواده سالم، . این گام اول محسوب می شود. یک عمر و ادامه نسل برخوردار نیست

خانواده پرداخته شود و راهکارهای عملی در این  دت درضرورت دارد به تبیین شیوه های تثبیت، استحکام و مو

در حقیقت، . زمینه مورد توجه قرار گیرد و باالخره در سومین گام، وظایف والدین نسبت به فرزندان، تبیین شود

بازشناسی حقوق فرزند، انگیزه ای است تا والدین با مسئولیت شناسی توأم با آگاهی بتوانند به تربیت نسل صالح 

 .ای اقدام کنند و شایسته

 (مهارت های تحکیم خانواده) شیوه های استحکام مودت در خانواده -2بخش 

 :در زیر به چند مورد از مهارت های تحکیم خانواده اشاره می کنیم

مین به موقع أزوجین باید گوش به زنگ نیازهای روحی و روانی یکدیگر باشند و و ت: ارتقاء ارتباطات انسانی .1

و متعادل نیازها را مبنای برای ارتباطات انسانی قراردهند زیرا مناسباتی که بر پایه توجه به احتیاجات روحی 
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گوش »و « حرف زدن»ارتباط میان انسان ها در . از ضریب موفقیت باالتری برخوردار است طرف مقابل باشد

 است« کردن

بیانگر « سخن خوب گفتن» کالم مودبانه و محترمانه، : روشبیانگر «خوب سخن گفتن»: ارتباط کالمی(الف

 .مطالب و مضامین با ارزش: محتوا

باالترین دقت و توجه به اظهارات طرف مقابل که نشان دهنده : هنر خوب شنیدن یا گوش دادن فعال(ب

 .میزان اهمیت و احترام به او می باشد

ر مهمِ نثار محبت به شریک خود برخورداراند کامیابی بیشتری همسرانی که از هن: تبادل عاطفی پایدار.  2       

 .دارند

یعنی احساس دیگری را درک کردن، مشکالت بعد از ازدواج برای همه زوج ها وجود دارد همدلی : همدلی. 3       

سبب می شود تا فشارهای درونی تخلیه شود و برون ریزی هیجانی رخ دهد و با بیان سختی ها و مشکالت 

 .ح و روان تصفیه شده و تداوم زندگی حفظ شودرو

زوجین به شدت تمایل دارند نزد همسرشان از احترام و جایگاه رفیعی برخوردار : احترام و تکریم منزلت. 2      

 .باشند

امید به آینده و ایجاد دلگرمی بعضا نقطه عطفی در زندگی فرد می شود و : مثبت نگری و مثبت گرایی. 2      

از سها نشان داده یکی از عوامل اصلی بدرفتاری ها و ناسازگاری های خانوادگی دلسردی و نا امیدبررسی 

 .آینده است

تامین عالئق اصولی و منطقی . به معنای درک مهمترین بخش شخصیت فرد می باشد: شناخت عالئق فرد. 3      

ر شدن پیوند های عاطفی می یکدیگر سبب رضایت خاطر و افزایش شادکامی در زندگی و موجب عمیق ت

 .گردد

ارتباط نزدیک عالوه بر شناخت نقاط مثبت سبب شناخت ضعف ها، کاستی ها و نقاط : گذشت و سعۀ صدر. 7     

برای تحقق این امر توجه به . ضعف نیز می شود که در این مرحله ضرورت اغماض و گذشت احساس می شود

 :نکات زیر مفید است

 .یمیت است لذا اجازه ندهید مسائل جزئی خدشه ای بر آن وارد کندمحوراصلی زندگی صم. 1

 .در مسائل اخالقی مانند غیرت نسبت به همسر از حد اعتدال فراتر نروید. 1

 .در صورت عذرخواهی فرداز خطایش بگذرید.  

 .در مواجهه با مشکالت خویشتنداری کنید و توقات خود را کاهش دهید.  

و  مسئلۀ دیگری نیز وجود دارد که می تواند زندگی زوجین را تحت الشعاع خود قرار دهد اما افزون بر موارد فوق

 .آن ضرورت داشتن رابطۀ جنسی سالم است



   
 

  :ضرورت داشتن رابطۀ جنسی سالم -3بخش 

متأسفانه در فرهنگ ما تماس جنسی . ، که بین هر زن و شوهری رخ می دهدرابطۀ جنسی امری طبیعی است

حکم تابو را دارد و کمتر در مورد آن صحبت می شود؛ غافل از این اگر این رابطه به طور صحیح انجام نگیرد، می 

مهم ترین و  تواند در تیرگی روابط بین زوجین نقش بسزایی داشته باشد و اگر به طور صحیح برقرار شود، یکی از

 .اساسی ترین عوامل حسن تفاهم می باشد

( فقه)از جمله رفتارهای معروف با زوجه این است که نزدیکی با او از روی فهم و آموزش : شیخ طوسی می فرماید

   .باشد تا هر دو از آن لذت ببرند

خوشبختانه از نظر دین اسالم با این وجود، چه کسی می تواند این نیاز طبیعی روح و جسم آدمی را نفی کند؟ 

بسیار حدیث ها از پیامبر . آمیزش جنسی عملی پسندیده است و به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است

زوجین هرگز نباید تصور . وجود دارد که آشکارا امتش را به ازدواج و مباشرت جنسی سالم دعوت می کند( ص)

این صورت هم خود را از لذت عمیق جسمی و روحی محروم در . کنند با عمل فیزیکی صرف سر و کار دارند

عمل جنسی یک رابطۀ دو طرفه است و هر دو طرف باید . کرده اند و هم به حسن تفاهم بین خود لطمه زده اند

شوهری که هنگام رابطۀ جنسی فقط به فکر خود است و به خواسته . بدان تمایل داشته باشند و از آن لذت ببرند

این مرد نمی داند که این  .میت نمی دهد، باید هر چه زودتر در رفتار خود تجدید نظر کندهای همسرش اه

در نتیجه . رفتار می تواند مثل تیغ دو سری عمل کند که نیروی جسمی و روانی هر دو طرف را تحلیل برد

م ارضای مطلوب ممکن است زن دچار سرد مزاجی شود و ادامۀ زندگی آنها را با مشکل مواجه سازد؛ البته عد

نیازهای جنسی مرد نیز می تواند باعث بروز تهدید در ادامۀ زندگی مشترک و فرد را به سوی روابط جنسی 

زنی که نتواند تمایالت همسرش را برآورده کند، از او مردی سرد و پرخاشگر می سازد که بر . ناسالم سوق دهد

 .اردروابط عاطفی زوجین نیز می تواند تأثیر نامطلوبی بگذ

 شرایط یک رابطۀ جنسی خوب

 .زوج از نظر روحی و جسمی باید آمادگی الزم داشته باشند 

 (.محیط باید آرام و بدون مشغله های ذهنی باشد. )محیط باید کامال مستعد عمل هم بستری باشد 

بیشتر در ساعات آخر شب توصیه می شود، به شرطی که مرد خسته از کار . عامل زمان بسیار مهم است 

البته نزدیکی نباید  .در کل عدم خستگی جسمانی زوج شرط اساسی است. روزانه و نگران فردا نباشد

لزوما به شب ها موکول گردد و نباید زمان خاصی برای آن تعیین گردد و باید بنا به آمادگی زوجین 

  .صورت گیرد

. رابطۀ جنسی خوب باید با مقدمه چینی کامل، گفتگوی مهربانانه و عاشقانه و نوازشگری همراه است 

. برقراری روابط عاطفی مناسب می تواند اجاق یک رابطۀ جنسی مناسب بین زوجین را برافروخته سازد
                                                             

1 
 .المبسوط از آیۀ شریفه ای در سورۀ نساء استفاده کرد و چنین گفته است   شیخ طوسی در صفحۀ  
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ط عاطفی، پیش مردان بسیار سریع می توانند برانگیخته شوند اما در زنان وجود آرامش روانی و ارتبا

 . شرط الزم برای این عمل است

 .هر دو طرف تمام تالش خود را می کنند تا طرف مقابل از لذت کامل و معقولی برخوردار شود 

دو شریک . رابطۀ جنسی کامل و درست بالفاصله پس از برقراری تماس جنسی به پایان نمی رسد 

جازه می دهند رابطه شان با حرف های  جنسی مطلوب به هم پشت نمی کنند و نمی خوابند؛ بلکه ا

  .محبت آمیز و عشق ورزی ادامه یابد

 ارضای جنسی

 فلسفه جنسی ارضای چند هر. آمیزش زن و شوهر به عنوان یک کار ثواب در آموزه های دینی مطرح شده است

 و شود ارضا باید که دارد مختلفی نیازهای انسان .باشد می آن کارکردهای و فواید جزء اما نیست، خانواده تشکیل

این نکته حائز اهمیت است که اگر ارضای جنسی به درستی  .آنهاست ترین قوی از که است؛ جنسی غریزه آنها از یکی

 .انجام نگیرد، زمینه ساز خشونت، خیانت و طالق در بین زوجین است

  زن و شوهر بین روابط جنسی فواید

از آنجا که رابطۀ درست و فعال جنسی، تأثیری بسزا در نشاط و آرامش و کارآمدی زوج ایفا می کند، آموزه های 

هر کس مایل بر فطرت من » : می فرمایند( ص)پیامبر اکرم . دینی هیچ گاه ریاضت جنسی را تأیید نمی کنند

بر کسی پوشیده نیست « .همسران استباشد، باید از سنت من پیروی کند و یکی از سنت های منۀ آمیزش با 

اما فواید . انسانی است که نزدیکی جنسی بین زن و شوهر یک فعالیت مفرح بوده و تداوم بخش نسل های

 :دیگری نیز دارد که می توان موارد زیر را از جملۀ آنها برشمرد

 .انرژی بگیردفرد کالری یا بیشتر از   4 به طور تقریبی دقیقه مقاربت می تواند 2  :سوختن کالری

نزدیکی جنسی نهایتا می تواند باعث کاهش فشار خون و عالوه بر آن کاهش استرس  :کمک به کاهش استرس

 .در افراد شود

نزدیکی جنسی منظم می تواند باعث افزایش هورمون تستسترون در مردان شود که این  :افزایش هورمون ها

در خانم ها نیز باعث افزایش هورمون . اهیچه ها بر عهده داردهورمون نقش مهمی را در تقویت استخوان ها و م

 .استروژن می شود که در تراکم استخوان ها و پیشگیری از بیماری های قلبی عامل مؤثری است

بیشتر % 2 تحقیقات نشان می دهد که اشخاصی که در هفته یک یا دو بار نزدیکی دارند،  :افزایش ایمنی بدن

را در بدن خود دارند که این باعث افزایش سیستم ایمنی بدن و مبارزه با عفونت هایی  Aلین از بقیه ایمونو گلوبو

 .نظیر سرما خوردگی و آنفوالنزا می شود
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تحقیقات نشان می دهد که کسانی که به طور پیوسته به ارگاسم می رسند، طول عمر  :افزایش طول عمر

 .بیشتری نسبت به دیگران دارند

کسانی که بیماری قلبی دارند و با باال رفتن از چند پله دچار تنگی نفس نمی شوند می  :افزایش سالمت قلب

کسانی که مقاربت مرتب دارند فشار خون و کلستول پایین تری دارند و گردش خون . توانند مقاربت داشته باشند

 .بهتری نیز خواهند داشت

 .ثانه می شودکه این افزایش باعث کنترل بهتر م :افزایش قدرت عضالت لگن

یک رابطۀ جنسی خوب با همسر می تواند مزایای روانی بسیاری نیز به همراه داشته باشد  :افزایش عزت نفس

همچنین طبق مطالعات انجام شده زنان نیز . که یکی از آنها داشتن احساس خوب نسبت به خودتان است

 .احساس جوانی بیشتری خواهند داشت

ارگاسم می تواند باعث باال رفتن هورمون اکسی توسین می شود که موجب افزایش مهر و  :افزایش صمیمیت

 .محبت زن و شوهر نسبت به یکدیگر می شود

 .افزایش اکسی توسین می تواند به خواب بهتر زوجین کمک کند :خواب بهتر

مناسب بایستی برای زمان و شرایط . نزدیکی می تواند امکان رها شدن تخمک رسیده در زن را سرعت بخشد

ارتباط جنسی فراهم شود و این را در نظر داشته باشید که زنان نیاز به ارتباط کالمی و عاطفی دارند ولی مردان 

. زنان بر عکس مردان در برقراری ارتباط جنسی کمتر تحت تاثیر غریزه قرار می گیرند. این چنین نیستند

مردان به سرعت تحریک می شوند (. در زنان بسیار مهم است رضایت مندی روحی روانی، اجتماعی و اقتصادی)

 .و به ارگاسم می رسند اما این عمل در زنان زمان بر است

به طور کلی برای برقراری روابط جنسی، رضایت هر دو طرف به انجام این عمل و آمادگی فکری بسیار مهم 

 :بدین قرار می باشند برای دستیابی به ارضای جنسی، اسالم توصیه هایی دارد که. است

رعایت بهداشت فردی، خوشبو بودن و آراستگی اولین چیزی است : آراستگی زن برای مرد و مرد برای زن 

 .که باید رعایت شود

 .لمس و تماس با بدن به ویژه در مورد زنان بسیار مهم است 

 .لمس و تماس جنسی باید تا به ارگاسم رسیدن زن ادامه یابد 

 (.بخصوص در مردان)ه تأخیر انداخته شود نیاز جنسی نباید ب 
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خودارضائی نوعی انحراف  .ی استیبحث دیگری که پرداختن به آن در این مجال الزم است، بحث خود ارضا

در پاسخ ( ع)امام صادق . جنسی است که در دین مقدس اسالم حرام بوده و از گناهان کبیره بر شمرده می شود

 :ودبه سؤالی دربارۀ خود ارضایی فرم

گناه بزرگی است که خدای متعال در کتاب خود از آن نهی کرده است و کسی که این عمل را انجام دهد، گویا 

     .اگر بدانم کسی این کار را می کند، هرگز با او غذا نمی خورم. با خودش ازدواج کرده است

 بهداشت جنسی و باروری

و برای این که دختر و پسر زمینه های الزم . نسان استازدواج یکی از مهمترین و بزرگترین وقایع زندگی هر ا

 .جهت یک ازدواج موفق را فراهم کنند، مشاوره و بررسی های قبل از ازدواج ضروری است

 :در بررسی های قبل از ازدواج اقدامات زیر برای زوجین انجام می شود

ایدار، بررسی های آزمایشگاهی قبل از آموزش و مشاوره در بارۀ معیارهای انتخاب همسر و تشکیل خانواده ای پ

 .ازدواج، واکسیناسیون خانم ها، آموزش دربارۀ استفاده از روش های پیشگیری از بارداری و مشاوره ژنتیک

طرح مشاوره و آموزش قبل از زدواج و به دنبال آن کلینیک مشاورۀ قبل از ازدواج در کشور  2   در سال 

و مسئوالن دفاتر عقد و ازدواج موظف شدند که صیغۀ عقد را در صورتی . ردیدتصویب و به کلیۀ استانها ابالغ گ

 .جاری نمایند که طرفین گواهی تندرستی مبنی بر انجام آزمایش ها و گذراندن دورۀ آموزشی را ارائه دهند

 :آزمایشات قبل از ازدواج

 تشخیص مبتالیان به تاالسمی *

 تشخیص مبتالیان به سفلیس *

 تشخیص معتادین *

از بهداشت جنسی این است که زوجین از زندگی زناشویی خود لذت بیشتری ببرند، روابط عاطفی و  هدف

یک انسان باید در خانه اش، در  .احساسی خود را بهبود ببخشند و بدین ترتیب زندگی شادتری داشته باشند

مبر اکرم همیشه خیلی پیا. کوچه و مجامع عمومی و زمانی که وارد اجتماع می شود، خوش منظر و نظیف باشد

تمیزی به تن می کردند، اگر چه لباس گران قیمتی نبود اما از نظر نظافت بسیار مرتب، منظم، لباس بسیار 

الزم است که زن و شوهر همیشه خود را برای یکدیگر آراسته نمایند، مسواک بزنند، موهای زائد خود . پاکیزه بود

                                                             
 2 ، ص  2 مجلسی، بحاراالنوار، ج    
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اگر زن برای شوهر و بلعکس، پاکیزه نباشند کم کم . یشتری نیز ببرندرا کوتاه کنند تا بدین ترتیب لذت جنسی ب

 .مهر و محبت بین آنها به نفرت تبدیل می شود

 :مشارکت مردان در بهداشت باروری شامل موارد زیر است

مسئولیت تولید مثل به عنوان یکی از اهداف تشکیل خانواده به عهدۀ زن و مرد است و هیچ یک از طرفین  

بنابراین همۀ مشکالت، عواقب و مسائل حاملگی به همان اندازه . مسئولیت حاملگی شانه خالی کنند نباید از

 .که مربوط به زنان است به مردان نیز ارتباط دارد و مشارکت آنان را می طلبد

. درصد موارد علت ناباروری مربوط به مردان است 2 در. در مورد ناباروری نیز وضع به همین صورت است 

و از برچسب های اجتماع . رش این امر توسط مردان تحمیل این شرایط را برای زوج نابارور آسان می کندپذی

و در صورتی که مشکل از زن باشد نیز مرد . که منجر به از هم پاشیدن خانواده می شود جلوگیری می کند

 .بایستی او را حمایت کند

در این عرصه مشارکت مردان . مردان تقویت می شود پیشگیری از بارداری عرصۀ دیگری است که با مشارکت 

 .به معنای حمایت از زنان در پیشگیری از بارداری و استفاده از روش های مردانۀ پیشگیری از بارداری است

ممکن ( یا زن)مرد  .پیشگیری از انتقال بیماری های آمیزشی به زنان جلوۀ دیگری از مشارکت مردان است 

ا با برقراری روابط نامشروع خارج از چارچوب خانواده، به همسر خود انتقال دهد و است برخی بیماری ها ر

 .بدین ترتیب همسر خود را به سرطان یا در برخی بیماری ها، به کام مرگ بکشاند

مردان حامیان مهم زنان در طول دورۀ حاملگی در جهت تامین نیازهای مادی، جسمی روحی و عاطفی  

 .جایگاه مهمی در حمایت از زنان شیرده در طول دوران شیردهی دارندهمچنین مردان . هستند

به . مردان در نقش پدر، همسر و رهبر می توانند مشارکت قابل توجهی در بهبود سالمت مادران داشته باشند 

در نقش . عنوان پدر، باید از ازدواج زودرس دختران خود جلوگیری و آنان را به ادامۀ تحصیل تشویق کنند

ر، باید روابطی عادالنه با زن خود داشته باشند و با یکدیگر در مورد تعداد و فاصلۀ سنی کودکان خود همس

 .تصمیم بگیرند

زنان باید از کمک و مشارکت مردان در ادارۀ امور خانواده و تربیت فرزندان بهره مند شوند و زندگی  خانواده   

 .از هر جهت با مسئولیت مشترک زوجین اداره شود

مال خشونت آمیز علیه زنان از قبیل تنبیه بدنی، محرومیت از حقوق و اطالعات، محرومیت از خدمات اع 

بهداشتی درمانی و فعالیت های اجتماعی عالوه بر تبعات بسیار منفی برای زنان، همۀ اعضاء خانواده در 

 .معرض خطر آسیب های روانی و اجتماعی قرار خواهند گرفت

 



   
 

 نگام ازدواجروش کنترل غرایز تا ه

این مطلب خیلی مهم . اگر به هر دلیلی، ازدواج عقب افتاد، باید تمهیداتی برای کنترل غریزۀ جنسی انجام داد

این تمهیدات . عفت پیشه کردن یعنی عوامل تحریک جنسی را کم کردن. است تا بتوان تصمیم عاقالنه گرفت

 :عبارتند از

 (نی، بصریفیزیکی، ذه)جلوگیری از اختالط با نامحرم  *

 .روزه درمان فوق العاده ای برای کنترل غرایز جنسی است *

 .استفاده نکردن از برخی غذاها مانند سرخ کردنی ها *

هرچه لباس گشاد تر باشد و اندام را فشرده نکند، غریزۀ جنسی کمتر فوران می : توجه به نوع پوشش لباس *

این مطلب . ه نگاه می کند، تحریک می کندلباس های تنگ هم فردی را که پوشیده و هم کسی را ک. کند

 .در دختر و پسر مشترک است

. دغدغه های ذهنی برای خودمان ایجاد کردن، سوژۀ فکری داشتن که فراغت را کم کند: پرکاری و پر تالشی *

یکی از مشکالت جوانا امروز این است که وقت های هرزشان زیاد است و این، بزرگترین عامل برای تحریک 

 .الزم است این وقت ها با فعالیت های مثبت و سازنده پر شوند. جنسی استغریزۀ 

تنهایی برای افرادی که ازدواجشان دیر شده است خوب نیست و باید وارد فعالیت های دسته جمعی مثبت و  *

 .سازنده شوند

. می شوداین عواطف وقتی قوی شود، میدان غریزۀ جنسی محدود تر : داشتن روابط عاطفی با پدر و مادر *

البته غریزۀ جنسی برای انسان ها یک جنبۀ طبیعی جنسی است که ممکن است ماهی یکی دو بار انزال 

 .خودبخود در خواب صورت بگیرد

خداوند در قرآن کریم می فرماید که یکی از شرایط مهم برای رسیدن به رستگاری، پاکدامنی و عفت ورزیدن در 

به زنا نزدیک نشوید که همانا زنا زشتی آشکار است و بد مسیری : ایدهمچنین می فرم. مورد غریزۀ جنسی است

  .است

 تقویت کارکردهای خانواده -4بخش 

 آرامش ایجاد مراقبت، و حمایت مثل، تولید جنسى، رفتار تنظیم را خانواده مهم کارکردهاى شناسان جامعه

 بى نقش باید موارد این به البته دانند؛ مى نظارت و کنترل و پذیرى جامعه عاطفى، نیازهاى ارضاى روانى،

 را شده یاد کارکردهاى تمام اخیر هاى هده در خانواده تحوالت .افزود نیز را معنوى پرورش در خانواده بدیل

 .است داده قرار آسیب معرض در



 9 
 

 به یم،هست آن شاهد تکنولوژى جدید ابزارهاى گسترش با ویژه به که جنسى، تحریک هاى زمینه افزایش

 با متعارف جنسى رابطۀ برقرارى وجود با ، صورت این در .است انجامیده جنسى مندى رضا آستانۀ افزایش

 از خارج جنسى ۀ رابط برقرارى به تمایل یى، نارضا این نتیجۀ. شود نمى حاصل جنسى مندى رضا همسر،

 افزایش که چنان ؛ است (... و جنسى نت خشو)نامتعارف هاى شیوه به یا متعدد افراد با ازدواج چارچوب

 در رسمى مشاغل و خانگى کار میان جمع از ناشى دوچندان فشار و آقایان در مشاغل تعدد از ناشى فشار

 خانواده جنسى کارکرد نیز جنسى ارتباط برقرارى در زوج مهارت ضعف و ها استرس افزایش با همراه زنان،

 .کند مى تضعیف را

 والدین دور، چندان نه اى گذشتهدر. داشت دور نظر از نباید نیز را فرزندان جنسى یت ترب در خانواده ضعف

 به موظف را خود آنان و دادند می آموزش فرزندان به  رنگ کم بسیار ای گونه به هرچند را جنسی مسائل

 رفته رفته خانواده، رقیب، نهادهاى نادرستِ جانشینى با امروزه. دانستند مى فرزندان جنسى رفتار بر نظارت

 از تاریخ سراسر در فرزندآورى، .دهد مى دست از نظارت و جنسى آموزش زمینۀ در را خود حساسیت

 سریع کاهش سبب مختلف کشورهاى در توسعه هاى سیاست اتخاذ . است بوده خانواده مهم کارکردهاى

 شصت دهۀ در درصد سه از بیش از جمعیت رشد نرخ ما کشور در که چنان ؛ است شده جمعیت رشد نرخ

 .است رسیده هشتاد دهۀ در درصد یک حدود به

 است، آن استحکام عامل و خانواده در افزایى نشاط مادر، روانى آرامش ایجاد مهم عوامل از فرزندآورى آنکه با

 نخستین و ازدواج میان ۀ فاصل و است گذشته از کمتر جوان هاى ج زو در فرزندآورى به تمایل اکنون

 . است یافته افزایش باردارى

 مطلوب شوند، مى پذیرا را فرزند سه تا دو متوسط طور به ها خانواده که فعلى، اوضاع در گرچه موضوع این

 رو روبه جمعیت منفى رشد مشکل با را کشور آینده، در تواند مى نزولى، روند این ادامۀ شود، مى شمرده نیز

 اهمیت کم آن مفاد که باشد مستمرى تبلیغات از ناشى آنکه از بیش فرزندآورى به تمایل کاهش .سازد

 اهمیت با و آن، از رضامندى و زندگى سطح افزایش در خانواده جمعیت کاهش تأثیر مادرى، شدن شمرده

 از ساختارى، و فرهنگى مشکالت به است، خانگى فعالیت با مقایسه در اجتماعى فعالیت و اشتغال دانستن

 مى باز تربیت فرایند شدن پیچیده و اقتصادى فرهنگ تغییر خانواده، در حمایتى هاى سیستم تضعیف جمله

 نظر از) فرزندان آیندۀ دربارۀ هایشان نگرانى از بسیارى که کنند مى مشاهده امروز هاى خانواده .گردد

 مناسب آینده نسل درست پرورش براى جامعه عمومى فضاى نه و یابد، مى تحقق (...و اخالقى اقتصادى،

 .کنند مى ایفا خوبى به را خود نقش خانواده جایگزین نهادهاى نه و است

 زنان، و سالمندان اطفال، از اقتصادى حمایت شامل که است خانواده مهم کارکردهاى از مراقبت، و حمایت

 گذشته در. شود مى مشکالت و ها خطر برابر در خانواده اعضاى از حمایت و سالمندان، و کودکان از مراقبت

 اقتصادى حمایت مسئول را مرد و کودکان از مراقبت مسئول را زن مرد، و زن میان ها نقش تفکیک ،
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 در آسیب معرض در یا دیده آسیب افراد از حمایتى شبکۀ ، گسترده خانوادۀ سیستم و ساخت، مى خانواده

 امروزه .بود وى ورشکستگى یا خانواده سرپرست غیبت والدین، و همسر فوت طالق، چون هایی خطر برابر

 همبستگى کاهش در گرچه گرا، خانواده تا اند بوده فردمحور بیشتر که دولتى حمایتى هاى سیستم

 عمل مطمئن جایگزینى منزلۀ به و سازند برطرف را ها دغدغه تمام اند نتوانسته اند، داشته تأثیر خانوادگى

 .کنند

 هاى ارزش به توجهى بى و خانوادگى همبستگى کاهش در نیز اخیر هاى دهه در فرهنگى های دگرگونی

 توجهى کم مراتب، سلسله رعایت بر حد از بیش تأکید دور، چندان نه گذشتۀ در اگر. اند افتاده مؤثر گروهى

حد بر ارزش های گروهی می توانست به احساس نا امنی زوج های جوان به  از بیش تأکید و فردى حقوق به

 یارى و همدلى امروزه نجامد،ابی دهنده آزار و ناروا هاى دخالت و افراد در ابتکار و خودباورى ضعف زنان،ویژه 

 رسد مى نظر به که آن با نتیجه، در. است باخته رنگ حدودی تا بود سنتى خانوادۀ دغدغۀ مترین مه که 

 مالى و عاطفى هاى حمایت اضطرارى، مواقع در است، یافته افزایش گذشته با مقایسه در ها خانواده درآمد

 .گیرد می صورت دیدهب آسی یا آسیب معرض در عضوِ از کمترى

 اشتغال صحنۀ در حضور به تمایل مشکالت، بروز یا پیرى هنگام در ها حمایت ضعف از جوان زنان نگرانى

 اشتغال به نیاز و جنسى نیاز تواند نمی کند مى احساس خانواده دیگر سوى از. دهد مى افزایش را رسمى

 کافی فرزندان از حمایت مشکالت تصور و دهد، پاسخ آنان موقع به اشتغال و ازدواج از حمایت با را جوانان

 .کند کم ها خانواده در را فرزندآورى به تمایل تا، است

 نقش مشکالت، بروز هنگام در و خانواده تشکیل اوایل در ویژه به گذشته در که نیز گسترده خانوادۀ

 زندگى در ثمربخش ورود به قادر همبستگى، کاهش و ارتباطات ضعف دلیل به امروزه داشت، امدادرسانى

 .نیست آنان

 متون از. است گرفته قرار ضعف معرض در که شود می محسوب خانواده دیگر کارکرد ، روانى آرامش ایجاد

 که آن بر مشروط کند؛ مى ایفا ای ویژه نقش خانواده در روانى آرامش ایجاد در زن، که آید می بر اسالمى

 کند باور را خود نقش اهمیت هم باشد، برخوردار مناسب جایگاه و مندى عزت از هم نقشى چنین ایفاى در

 انتظارى چنین نه ها نقش آشفتگى دلیل به نیز امروزه .باشد دارا را سازنده ارتباط این برقرارى مهارت هم و

 کار به ارزشمند مسئولیت این ایفاى در را خود توان است، شایسته که چنان زنان نه و شود مى تأکید زن از

 .بندند مى

رسانه های تصویری، تغییر الگوی  بالمنازع حاکمیت از متأثر که ها خانواده در کالمى ارتباطات شدن کم

 و خانگى کار میان جمع از ناشى دوچندان فشار و خانواده سرپرستارتباطی در خانواده، چند شغله بودن 

 هاى ضعف این، بر افزون است؛ کرده ناتوان سازنده ارتباط برقرارى در را مرد و زن است، رسمى اشتغال
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 رضا میزان امروزه. است داده کاهش را همسازى زمینۀ یکدیگر، از زوج مطالبات سطح تغییر کنار در مهارتى،

 .است انتظار حد از کمتر بسیار زناشویى زندگى از مندى

 و ها ارزش ها، نگرش فرایند، این در افراد. اند برشمرده خانواده کارکردهاى ترین مهم از را پذیرى جامعه

 منزلۀ به چگونه یابند مى در و آموزند، مى خاص فرهنگ یک از عضوى منزلۀ به را مناسب هاى کنش

 روحىو پرورش گرو در مطلوب، پذیرى جامعه تحقق. کنند ایفا تأثیرگذار و فعال نقشی جامعه، از عضوى

 .هاست بحران و مشکالت با رویارویی مهارت و ارتباطى هاى مهارت از برخوردارى و مناسب شخصیتى

 توانند نمی فرزندان و عاجزند باشند، شخصیت صالبت داراى که فرزندانى پرورش از غالباً ها خانواده امروزه،

 که هستند بسیارى جوانان. کنند حفظ را خود کیان و دهند نشان مناسب واکنش اجتماعى، حوادث برابر در

 اند، آمده بار مناسب هدایت بدون و خودرو شکل به آنکه دلیل به پاک، های وجدان از برخوردارى وجود با

 قبیل این در را، نظارت ضعف و ساالرى فرزند ان بتو شاید .بازند مى را خود سرعت به مشکالت برابر در

 توان مى که چنان شود؛ مى فرزند فعال شخصیت گیرى شکل مانع که دانست عواملى از ها، خانواده

 ناهماهنگى و نوجوانان شخصیت سازندگى در پرورش و آموزش جمله از تربیتى، رسمى نهادهاى ناکارآمدى

 ها خانواده تأثیرگذارى کاهش و تربیت دشواری به که را انوادگى خ هاى ارزش با اجتماعى مسلط هاى ارزش

 .برشمرد عوامل دیگر از انجامد، مى

 وجود. است افتاده افول ورطۀ به کنند، مى اعمال را آن والدین غالباً که نیز خانواده نظارتى و کنترلى نقش

 هاى دهه در متأسفانه که است نظارتى نقش ایفاى براى الزم ابزارهاى از خانواده در اقتدار و مراتب سلسله

 الگوی سمت به حرکت و پدر سرپرستى نفى. است گرفته قرار بنیاد سست هاى اندیشه هجوم آماج اخیر

 و کند مى سلب والدین از را نظارت انگیزۀ و امکان دهد، مى قرار سطح یک در را اعضا تمام که افقى خانوادۀ

 آنان توانمندی تواند می والدین جایگاه تحقیر. نماید می تضعیف مسئوالنه نقش ایفاى در را والدین شخصیت

 در را آن توان مى که دهد سوق سخیف هاى گیرى موضع سمت به را آنان حتی و دهد قرار تأثیر تحت را

 که است این جالب .کرد مشاهده مباالتى بى و قیدى بى تا همسرآزارى و آزارى کودک از مختلفى هاى قالب

 خشونت عامل را اقتدار چون ، خانگى هاى خشونت کردن کم به اهتمام وجود با غربى، ى کشورها

 مى صورتى در تنها. عاجزند خانگى هاى خشونت مهار از کنند، مى کمرنگ خود فرهنگ در را آن و معرفى

 زندگى هاى مهارت و اقتدار اخالقى، مسئولیت بتوان که داشت انتظار را روشن افقى خانواده آیندۀ برای توان

 نظام و داد؛ افزایش خانه در را مادر و پدر ثمربخش حضور هاى زمینه آورد؛ گرد خانواده سرپرست در را

 قرار والدین، از فرزندان کردن بیگانه برای عاملی نه و خانوادگى، همبستگى و پیوند خدمت در را آموزشى

 .داد

 آن از اجتماعى علوم ادبیات در هرچند است؛ خانواده کارکردهاى ترین مهم از نیز دینى و معنوى پرورش

 مى خانواده اجتماعى عملکرد به صرفاً شناسى، جامعه علم که دلیل این به شاید آید؛ نمى میان به نامى
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 حیات نیز شناسى روان علم و کند، مى تحلیل پذیرى جامعه ۀ محدود در صرفاً را معنوى پرورش و پردازد

 نه مدرن، انسانى علوم اصوالً که دلیل این به هم شاید و شناسد؛ مى آن روانى ر آثا دریچۀ از صرفاً را معنوى

 اى گونه به کودک پرورش روی، هر به. بشناسند هست، که گونه آن را دین واقعیت اند توانسته نه و خواسته

 نهال دارد؛ پاس را محرمات و واجبات کند؛ مقدم خویش هواى بر را الهى تدبیر گیرد؛ انس خداوند با که

 معنوى پرورش از مصادیقى بنگرد، آخرت کشتزار منزلۀ به را دنیا و دهد؛ پرورش خویش درون در را اخالص

 .است

 چون هایى ارزش به تمایل و شده افول دچار نیز خانواده دینى و معنوى کارکرد که کرد اذعان باید تأسف با

 ترغیب به را خود جاى معنوى، و اخالقى هاى اسوه و وحیانى معارف با آشنایى و شرعى احکام رعایت

 توجهی بی ای گونه و است، داده گرایى مصرف و طلبى افزون و دنیایى عناوین سر بر رقابت به فرزندان

 توجه کانون را دنیاگرایى که توسعه فرهنگ رسد مى نظر به. کرد مشاهده توان مى را معنوى امور به والدین

 .نیست تأثیر بى معضل این در دهد، مى قرار اهتمام و

 کارآمدی خانواده

 :که به برخی از آنها اشاره می کنیم روش های کلی کارآمدی خانواده بر چند اصل استوار هستند

 سفارش به انتخاب همسری شایسته -1

زیدن افرادی است که شایستگی ایفای چنین مسئولیتی را داشته گگام نخست در افزایش کارایی هر مجموعه، بر

جمال، زن را به خاطر مال، : می فرمایند( ص)پیامبر اکرم . باشند و خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست

هر کسی زنی را به خاطر دارایی . جایگاه خانوادگی و یا دین به ازدواج در می آورند اما تو در پی زن دیندار باش

اش تزویج کند، خداوند او را به خود وا می گذارد، و کسی که زنی را به خاطر زیبایی اش تزویج کند، در وی 

نی را به خاطر دینداریش تزویج کند، خداوند آنها را نیز چیزی مشاهده خواهد کرد که ناپسندش دارد، و هر که ز

 .برایش گرد می آورد

 تمایل به توانمند سازی خانواده و حل مشکالت درون خانواده -2

ونه ای زمینه سازی کند که به جای وابستگی به اعانه های مردمی و گبه نظر می رسد دین می کوشد تا به 

باید سازو کارهای حمایتی خانواده، . در حل مشکالت داخلی توانمند شوددولتی، خانواده در حد امکان، خود 

فقر در نظام ارزشی ای که بر . حتی المکان به سمت تقویت خانواده، در انجام وظایف خود جهت گیری شوند

حاکمیت توجه به دنیا استوار است، ورفاه مادی، در آن غایت توسعۀ اجتماعی به شمار می آید، تحقیر را به 

 .همراه دارد و آسیب زا است

سیاست دین آن است که خانواده را به تکاپوی اقتصادی سوق دهد و سرپرست خانواده را به تولید ثروت و 

کنترل سبد هزینه ها به ویژه توسط زن، دعوت کند؛ ضمن آن که فرهنگ اجتماعی را با محور قرار دادن زهد و 

 .حساس فقر نیانجامدقناعت به کونه ای جهت دهد که بینوایی به ا
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 :تقویت جایگاه والدین و انجام مسئولیت -3

توضیحات   در این خصوص، در بخش  .هرکسی باید در خانواده نقش خود را پذیرفته و به درستی انجام دهد

 .بیشتری ارائه داده می شود

 توجه به نیازها و تمایالت اهل خانه -2

که به دلیل برخورداری از اقتدار، بیشتر در معرض آفت خود محوری  به این نکته به ویژه دربارۀ سرپرست خانواده

 .قرار دارد

توصیه های بسیاری که در اصالح روابط جنسی زن و شوهر در قالب نفی ریاضت جنسی، رعایت آداب آمیزش 

به به ویژه توجه به ویژگی های طبیعی هر یک از دو جنس در برقراری ارتباط وارد شده است، در کنار توجه 

رفتار عفیفانه در ارتباط با نامحرم، پرهیز از خودآرایی و خود نمایی زنان نزد بیگانگان و لزوم غیرت ورزی 

 .مردان در حفظ حریم خانوادگی، از نکاتی است که اهتمام دین را به کارآمدی خانواده نشان می دهد

 نقش اعضاء خانواده -5بخش 

 این در. دارند نقش دو هر مرد و زن آن، کارکردهای به رسیدن برای و است، پارچه یک واحدی خانواده

 به خانواده در که نیز هایی نقش یکدیگرند، مکمل مرد و زن شناسی، وجود نظر از آنکه بر افزون صورت

 خانواده دهی سازمان مکمل های نقش این از هدف .باشند هم کنندۀ کامل ستبای می گیرند، می عهده

 خانوادۀ معقولیت به اعتقاد آن و نیازمندیم موضوعی اصل یک به مقام این در نکته، این به توجه با .است

نقش های متمایز می اعتقاد به ضرورت و دوام خانوادۀ طبیعی، به ضرورت بقای . است آن و هدفمندی طبیعی

 همان رساند؛ خواهد زیان خانواده این دوام و وحدت به ها نقش ایفای در عرضی هم و تقارن ایجاد .انجامد

 آورده پدید متمایز های نقش بردن میان از اثر بر که وضعیت، بهترین در خواه برابری های نظریه که گونه

 .اند شده مجدد ازدواج طالق، ازدواج، چرخۀ پیدایش باعث اند،

دچأار  هر کس باید به نقش های محولأۀ خأود در خأانواده عمأل کنأد تأا خأانواده        اما به طور کلی باید گفت که 

 .تنها با انجام این وظایف متقابل است که کانون خانواده همواره گرم و سالم خواهد ماند. تضعیف و انحالل نگردد

دین اسالم ریاست منزل را بر عهدۀ مرد گذاشته است و مرد است که حق قیومیت و سرپرسأتی زن را بأر عهأده    

ایأن وظیفأۀ   . زل از نظر مادی و معنوی بر عهدۀ مأرد اسأت  به عبارت دیگر، در واقع ادارۀ امور و تدبیر در من .دارد

به دست آوردن دل دیگر اعضای خانواده و اطاعت آنان از روی دوسأت  )سنگین تنها با حکومت بر دل میسر است 

 .و تسلط بر جسم، به تنهایی مؤثر نمی افتد؛ زیرا زور گویی و رفتار قهرآمیز پایدار نیست( داشتن مرد

همسر داری و تربیت فرزندان به عاطفۀ قوی نیأاز دارد و از مسأئولیت هأا و وظأایف سأنگین       وظایف خانه داری،

 .این وظایف بر اساس فطرت و آفرینش زن وضع شده اند و کامال با استعداد و توانایی او متناسب است. است
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و زحمأت در   مرد وجودی تعقلی دارد که برای کارهای سنگین در اجتماع مناسأب اسأت و مأی توانأد بأا تأالش      

اجتماع، تن و جسم خود را در تند باد حوادث قرار داده و وظیفۀ نان آوری و تأأمین معأاش خأانواده را بأه دوش     

 .بلعکس مرد نیز نمی تواند وظایف زن را بر عهده بگیرد. کشد که این خارج از توان وجود عاطفی زن است

پیأروی از دسأتورات آنأان    . و بأه آنهأا احتأرام بگذارنأد    بر فرزندان نیز واجب است که والدین خود را آزار ندهنأد  

دین اسالم توصیه های مؤکأدی در ایأن خصأوص    . بر فرزندان واجب است باشد( چنانچه در چارچوب امور دینی)

 .به فرزندان می نماید

  جابجایی نقش ها

 بر و نیست، شریعت مطلوب هاست، نقش ریختگی هم به آن اصلی محورهای از یکی که ها، نقش دگرگونی

 .است شده توصیه شریعت در قبیل این از ای جنسیتی مرزهای حفظ اساس، این

 می خود ها نقش جابجایی .اند گفته سخن یکدیگر به زنان و مردان تشبه از آن، مشابه روایات و روایت، این

 اگر زیرا است؛ روشن نیز امر این دلیل .شود زنانه و مردانه های هویت در بحران استمرار و ایجاد سبب تواند

 این عکس همچنین و زنان، برای مردانه نقش ایفای باشد، برقرار تکوینی و طبیعی رابطۀ نقش و جنس بین

 آنها خودپندارۀ بر نیز این و کنند، حرکت خود طبیعی امیال جهت خالف در آنان که شود می موجب حالت،

  .شود می نیز جنسی روابط و اخالق گیر دامن بحران، این .است اثرگذار جنس یک منزلۀ به

 .هاست نقش تمایز بحث از آوری نان کلمۀ بر تأکید از هدف است گفتنی چند، مواردی ساختن جدا

 بر حالل طلب :اند فرموده  خدا رسول روایات، برخی در .نیست مردانه صرفاً نقشی خود، اشتغال، :اول مورد

 .است واجب مسلمان زن و مرد

 در باید می کسب، صورت در مسلمان زن و مرد که معنا این به دارد؛ تأکید حالل طلب بر روایت این البته

 .شمارد می مجاز را زنان اشتغال تلویحاً روایت این لیکن. باشند حالل روزی پی

 به نیز مردان این از ای دسته. است خانواده در مردان کافی حضور عدم خانواده معضالت از یکی اکنون هم

 براساس زنان اشتغال وضعیت، این در. دارند خانواده در تری ضعیف نقش خود اقتصادی حریصانۀ تالش دلیل

 بر ناپذیری جبران های زیان که انجامید خواهد مادران حضور از خانواده محرومیت به دنیا مال بر حرص

 .آورد خواهد وارد خانواده

 او مخأارج  کسأی  و است نیازمند که زنی برای جمله از رواست؛ کامالً زنان برای اشتغال مواردی در: دوم مورد

 اجتمأاعی  امأور  انجام و مالی ادارۀ از آنها سرپرست که زنانی یا سرپرست فاقد زنان بنابراین .کند نمی تأمین را

 .گیرند عهده بر را آوری نان نقش توانند می خود است ناتوان آنان
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 تعارض نقش ها

هر کس به نقش خود، به عنوان زن یا مرد بپردازد تا مانع از بروز تعارض که بهتر است باید خاطر نشان کنیم 

این تعارض ها می تواند باعث بروز بحران هویت جنسی، بحران ایفای نقش والد گری و . نقش در زوجین شود

 .تضاد و رقابت نقش ها و فشار بر همسران شود

 و برداشت . گیرد می عهده بر فرد که است نقشی زاییدۀ هویت، از مهمی بخش: بحران هویت جنسی

 تنگاتنگ ارتباط مرد یا زن منزلۀ به آنان از دیگران انتظار با داشت خواهند خود از مرد یا زن که شناختی

 روان صحیح های پنداره خوداکر فرد متناسب با انتظارات فرهنگی از نقش جنسیتی او رفتار کند، . دارد

 در فرد رفتار که معنا این به شود، ضمیمه وضعیت این به نیز اجتماعی مقبولیت اگر .آید می پدید شناختی،

 می صورت کامل موفقیت با نقش ایفای شود، تلقی ارزشمند و شناخته رسمیت به مردانگی یا زنانگی راستای

 مسیر غیر در که بخواهد شخص از اجتماعی ریزی برنامه نظام و فرهنگی وضعیت که صورتی در لیکن .گیرد

 . شود می هویت بحران دچار فرد کند حرکت جنسیتی های نقش

 مأؤثر،  ای گونأه  به آنان، خود برای فراوان های زیان بر افزون زنان، برای نقش دو ایفای: بحران نقش والد گری

 جامعه انتظارهای تنظیم به یکی که نقش دو در مادر حضور .دارد دامنی دراز های پیامد نیز آنان فرزندان برای

 ایأن  در مأادر . اسأت  تأدبیر  نأوع  دو مسأتلزم  خأانوادگی،  و درونی انتظارهای به دیگری و پردازد می کودک از

 مسأتلزم  خأود  کأه  باشأد  کودک های انگیزه و تمایالت و شخصیت پردازش فکر به باید سوی، یک از وضعیت،

 تنأاقض  بأا  را او رود، مأی  انتظأار  مادر از که واحد، آن در نقش دو ایفای .مدتی است طوالنی زمانی انداز چشم

 اعمال به نفر یک سوی از انتظار دو هر زمینۀ در کودک کنترل شناسان جامعه برخی نظر از .سازد می رو روبه

 این باید نمی باشد، روشن اقتدار نظام در والدین از یک هر سهم است الزم اگرچه مجموع در. انجامد می سلطه

 قأوانین  مجموعأه  رسأد  مأی  نظأر  بأه  .شأوند  اعمأال  طرفأه  یک کامالً صورتی به یا یگر یکد عرض در ها سهم

 خأود  کأه  تربیأت  لأزوم  حتی و خانواده، نه و خانه امور مدیریت حضانت، والیت، قوامیت، مانند اسالم، مدیریتی

 .باشد مراتبی سلسله نظارت و اقتدار تقسیم از خاص نوع این به ناظر است، اقتدار و نظارت مستلزم

 رخ بسیار دارند، طبیعی خاستگاهی ها نقش این از برخی که زمانی: تضاد و رقابت نقش ها و فشار بر همسران

 خود برای نقشی هر زیرا شوند؛ روانی فشار متحمل رقیب و متضاد های نقش ایفای برای افراد که دهد می

 می پیچیده ها نقش صحیح ایفای و خاطر رضایت به رسیدن برای را موقعیت گاه که دارد مشخصی تقاضای

 .این خود می تواند به یک مشکل در زندگی زناشویی بدل شود .برد می بین از یا سازد
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 تعالی خانواده: فصل سوم

 ایرانی خانواده-اصول و مبانی الگوی اسالمی -1بخش 

 قواعد و اصول حاکم بر خانواده -1

نه این . مراتب طولی، و مرد عهده دار سرپرستی خانواده استساختار خانواده در این نگاه مبتنی بر سلسله 

ساختار در بستر زمان بدیل پذیر است و نه سرپرست خانواده می تواند مسئولیت خود را واگذارد یا در قبال آن 

و اقتدار، پیش نیاز اعمال سرپرستی  رین ابزار مدیریت خانواده، سخاوت، غیرت و گذشت استمهم ت. تسامح ورزد

تأکید کرده اند که بیش از هر چیز از روش های تربیتی و فرهنگی کنترل کننده بهره گرفته شود چنان که . است

یا . برای مقابله با خشونت های خانوادگی، دو طرف به حسن خلق و مدارا، صبر و مهار خشم فرا خوانده شده اند

ست که نباید با ایجاد فشار روانی و عدم تمکین در برابر موقعیت و جایگاه طرف مقابل به این موضوع توجه شده ا

کم کردن زمینه های . و سهل انگاری در انجام مسئولیت ها، زمینه های خشونت با خویش را فراهم ساخت

ربیتی اسالمی بدبینی، تعدیل انتظارات از یکدیگر، تقبیح خشونت و سفارش به مهار آن نیز از دیگر روش های ت

از مجموع نکاتی که دربارۀ خشونت و طالق در منابع روایی آمده است، می توان نتیجه گرفت که اسالم .. است

ساز و کار فشار روانی اجتماعی بر فرد خطاکار را یکی از شیوه های کارامد مهار دانسته است، به گوته ای که 

ر برابر افکار عمومی تحقیر شده می بیند و برخی شخص در صورت اقدام به روش های جاهالنه، خود را د

 .موقعیت های خود را از دست می دهد

از آنجا که ازدواج کردن از نگاه اسالم، آمیزه ای از تعهد و اختیار آزاد است که پس از تشکیل خانواده بعد 

عملی هوس آمیز تلقی  متعهدانۀ آن تقویت می شود، عمل طالق که بدون وجود انگیزه ای موجه، فرار از تعهد و

سیاست های دینی . و سبب بروز مشکالتی برای همسر و فرزندان می گردد، عملی مغبوض به شمار می آید

معطوف به تقویت روش های پیشگیری از طالق اند؛ مانند پیشنهاد انتخاب داوران خانوادگی یا ایجاد شرایطی 

ق می کنند یا زمینه هایی را فراهم می سازند که طرف سنگین برای کسانی که به اندک بهانه ای اقدام به طال

چنان که تسامح و مدارا، کم کردن توقعات، صبر، گذشت، هدیه دادن به یکدیگر، . مقابل، متمایل به طالق شود

 .سخنان نیکو و نگاه های مهرآمیز از زمینه های افزایش استحکام خانواده برشمرده شده است

روش آموزش در ادبیات دینی، برخالف . و کارآمدی خانواده کمک می کندآموزش حقوق نیز به استحکام 

گفتمان مدرن، بر آموزش حقوق متقابل که به آموزش مسئولیت ها و تکالیف نیز از آن یاد می شود و بر تلطیف 

وق حقوق به کمک اخالق تکیه دارد، استوار است؛ به این معنا که به مرد حقوق زن آمزش داده شود و به زن حق
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مرد؛ یا آنگاه که به مرد حقوق زوج و به زن، حقوق زوجه آموزش داده می شود، با سفارش های اخالقی از میل 

 .سوء استفاده از حقوق کاسته می شود

بنا بر متون دینی، انتظار آن است که خانواده، مشکالت داخلی را تا حد امکان بر پایۀ توانمندی های خود حل 

سیاست ها به سمت وابستگی خانواده به کمک های بیرونی جهت یابد؛ البته آن گاه که بنابر این نباید . کند

خانواده در حل مشکالت خود ناتوان بنماید، مسئولیت حمایت و کمک بر عهدۀ دیگران از جمله نهادها قرار 

 .خواهد گرفت و الزم است همواره حس تعاون و یاری در جامعۀ اسالمی جریان داشته باشد

تقویت حمایت ها و . پیوند های خانوادگی بسیار مهم و قطع پیوند ها گناهی بزرگ شناخته شده استتقویت 

مراقبت ها و در نتیجه، کاهش ترس از مشکالت ناشی از طالق، مرگ همسر و از کارافتادگی، افزایش بعد نظارتی 

در این میان بر نقش . خانوادگی استو هدایتی، افزایش روحیۀ تعاون اجتماعی و نشاط، از آثار تقویت پیوند های 

وند به رضای آن پیوند خورده پدر و مادر و تقویت جایگاه آن تأکید ویژهای شده است؛ تا آنجا که رضای خدا

 .است

آموزه های دینی، توجه به نیاز ها و تمایالت اهل خانه را از مسئولیت های سرپرست می دانند و افزون بر تشویق 

انتخاب نام های نیکو، ترحم . رست جسمی و روحی آنان را نیز کانون توجه قرار می دهندفرزند آوری، پرورش د

سالگی، تحت آموزش درآوردن آنان تا چهارده سالگی و همکار قرار   به کودکان، آزاد گذاشتن نسبی آنان تا 

 .سالگی، از مراحل تربیتی توصیه شده است  1دادن آنان در فعالیت ها و تصمیم ها تا 

بیت جنسی فرزندان حول محوریت عفاف و تقوا، کم کردن زمینه های تحریک جنسی آنان، از جمله با تر

. جداسازی بستر آنان از ده سالگی و پرهیز والدین از ارتباط جنسی در کنار فرزندان نیز اهمیت بسزایی دارد

بیت، آنان را در زمینه های مهارت آموزی و سوادآموزی و آشنا سازی فرزندان با قرآن مجید و احادیث اهل 

 .شخصی و اجتماعی توانمند می سازد

 :حقوق و تکالیف اعضاء خانواده -2

 شناخت حقوق 

   .ضد باطل، امر حتمى، عدل، مال، ملک و موجود ثابت مى باشد: حقوق جمع حق است که از جمله معانى آن

و این تقصیر به آن جهل باز مى گردد  در بسیارى مواقع، نشناختن حق و وظیفه، ریشه عدم انجام وظیفه است

 . ها و تخلفات گرفته مى شود و اگر آگاهى از وظیفه وجود داشته باشد، تا حدى جلوى کوتاهی

                                                             
1 
 . 3  ، ص  محمد معین، فرهنگ فارسى، ج 
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گام نخست آن  از افراد، وظایفى بر دوش دارند، که از آحاد تشکیل مى شود و هر کدام پس در یک مجموعه

بروز اختالل در امور، گاهى ریشه در مشخص نبودن حد  .است که وظیفه را بشناسند، سپس به آن عمل کنند

و حریم تکالیف و وظایف اشخاص و هر کس کار را به دیگرى محول مى کند، یا انتظار انجام کارهایى را از 

الزم است اشخاص، هم . نابجا و غیر منطقى است آنهادیگران دارد که شرعا و قانونا بر عهده آنان نیست و توقع 

 .را بشناسند ند و هم محدوده وظایف خویش را در قبال آنحق را بشناس

  حقوق و تکالیف مشترک

وقتى زن و شوهر، همچنین اولیا و . در یک خانواده، دو طرفى که زندگى مشترک دارند، حقوق متقابل نیز دارند

فرزندان هر کدام وظیفه اى نسبت به طرف مقابل دارند، اگر آن را بشناسند و به آن عمل کنند، على القاعده 

 . نباید در خانه مشکل و اختالفى پدید آید

 : ه حقوق و وظایف در خانواده سه مرحله وجود دارددر سامان یافتن مسال

 شناخت این حقوق و وظایف : اول

 عمل به آن وظیفه و تکلیف : دوم

 مراعات دو جانبه این حقوق : سوم

اگر این سه با هم در رفتار و معاشرت خانوادگى وجود داشته باشد، کار به بروز مشاجره و دعوا و شکایت و 

 . کشیده نمى شود و محلى براى نزاع نخواهد بود... و دادگاه و زندان و جدایى

باید هم زن در برابر شوهرش مطیع، صبور، متحمل ، قدردان و وفادار باشد، هم شوهر نسبت به همسرش 

 . مین کننده نیازهاى معیشتى و آسایش باشدأبردبار، نیکوکار، قدر شناس ، احترام گذار و ت

اش و بددهنى و بى احترامى خوب است، باید از هر دو سو باشد، نه آنکه اگر صبورى و قناعت و پرهیز از پرخ

یکى به خود حق بدهد هر چه خواست بگوید و هر چه خواست انجام دهد، ولى از طرف مقابل انتظار داشته 

هاى  ها و بى حرمتی باشد که جز تسلیم و سکوت و تحمل و ادب ، برخوردى نداشته باشد و در مقابل هتاکی

این . نکته مهم، پذیرش در سویه این حقوق و مراعات آنها از دو طرف است! ى پاسخى معمولى هم ندهداو حت

 .هاى تربیتى و اخالقى و حدیثى فراوان و متعدد است حقوق، در کتاب

، در حد (تأمین نیازهای مادی) بر عهده مرد است که لوازم زندگى و خوراک و پوشاک و مسکن را تهیه کند

 .نواده اش وسعت و گشایش دهدتوان بر خا

احترام زن را نگه دارد و از آزار و ضرب و شتم او بپرهیزد، خود را براى همسرش آراسته و مرتب سازد، مرد باید 

بخشى از وقت خود را صرف رسیدگى به کارهاى خانه و انس با خانواده کند، با مدارا و خوش زبانى برخورد 

  .شوهر، هر دو به این وظایف عمل کنند، خانه و خانواده اى خواهند داشتطبیعى است که اگر زن و ... کند و
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 (تأمین نیاز عاطفی) با صفا، آرام، گرم و با محبتمحبت برای انسان غذای روح است و فراهم آوردن محیطی 

به  کرد، از وظایف والدین نسبتکه زمینه رشد اخالقى و تعالى فرهنگى خود و فرزندانشان نیز فراهم خواهد 

  .یکدیگر و فرزند خود است

تأمین نیازهای جنسی نیز وظیفۀ دیگری است که هم زن و هم مرد باید نسبت به تأمین یکدیگر بی توجهی 

 .نکنند زیرا از منظر اسالم بی توجهی به این مسئله دارای گناه بسیاری است

فراهم کردن شرایط آن برای تأمین نیازهای معنوی وظیفۀ متقابل دیگری است که زوجین باید نسبت به 

انسان ( طبق مطالعات بسیار)بعد معنوی انسان نیاز به غذا دارد و اگر این تغذیه فراهم نشود . یکدیگر بکوشند

نماز، روزه، دعا، بیداری در دل شب و دعا و مناجات با خدا و خواندن . دچار مشکالت روحی و روانی خواهد شد

 .قرآن، از جمله غذاهای روح هستند

زن هرگز حق خدا را ادا نمى کند مگر آنکه حق همسرش را ادا کرده : از سوى دیگر آن حضرت فرموده است

گزارى نسبت به خداوند نیز وابسته به رعایت حقوق شوهر است و اگر در این زمینه قصور و  یعنى حق. باشد

 . ردها و حقوق الهى هم چندان ارزش و اعتبارى ندا خالف باشد، نمازها و عبادت

به سفارش قرآن کریم، به زندگى با قناعت و زاهدانه آن حضرت ( صلى اهلل علیه و آله )اگر همسران پیامبر خدا 

مى ساختند، آن حضرت نیز در کارهاى خانه کمک مى کرد، از هر چه مى خوردند مى خورد و هرگز از هیچ 

مراعات دو جانبه نسبت به . و خانوادگىاین است مفهوم عدل و انصاف در زندگى مشترک . غذایى بد نمى گفت

 .حقوق متقابل زن و شوهر، رمز دوام و استحکام بنیان خانواده و تقویت انس و الفت در میان همسران است

از یک دیدگاه حقوق زن و شوهر را می توان به دو دسته، حقوق و وجایب مالی زوجین و حقوق و وجایب غیر 

مهریه، نفقه، اجرت المثل، متعه براى مطلقه، تنصیف دارایى که به  :ه اولدست. مالی زوجین تقسیم بندی نمود

در ردیف حقوق مالى زوجه قرار مى  ،اى زوج مى رسد و نیز بخشش اجبارىصورت شرط ضمن عقد به امض

از حقوق مالى بین زن و شوهر، به روابط مالى نیز یاد مى شود و حقوق دانان، روابط بین زوجین را به  .گیرد

نکته قابل توجه در این خصوص آن است که در روابط بین زن و شوهر، . مالى و غیر مالى تقسیم مى کنند

حقوق مالى غالباً از آنِ زن است و حقوق غیرمالى غالباً به شوهر تعلق دارد و به جز ارث مرد بر همسر خود، 

 . دیگرى ندارد حق مالى

زن بدون  - : وان مثال می توان گفت حقوق خاص شوهر شاملبه عنالبته مردان نیز دارای حقوقی می باشند 

تعیین  - برای نذر کردن از شوهر اجازه بگیرد  -1از منزل خارج نشود ( مگر در موارد خاص)اجازۀ شوهر 

  .محل سکونت با مرد است که توضیحاتی در خصوص آن ارائه خواهیم داد

انند حسن معاشرت بین زوجین و تالش آنان در تحکیم و دسته دوم که جنبه غیر مالی دارد شامل مباحثی هم

های خانواده بر پایه هم اندیشی و همکاری متقابل و مساوی و تکلیف آنان در قبال تربیت فرزندان می  بنیان

  .باشد
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 حقوق و مسئولیت های مالی زوجین در خانواده

 مهریه  

شود و عند المطالبه است و در  مهریه نوعی حق شخصی است که به محض وقوع عقد، زن مالک آن می

مهریه نوعی هدیه از سوی  .مهریه پس از مرگ زن به وراث او می رسد. رأس بدهی های مرد قرار می گیرد

امروزه روان شناسان دادن بدان باورند که هدیه از سوی مرد به زن، در ایجاد انرژی عاطفی . مرد به زن است

 . شدو تقویت عشق و بسیار مفید و مؤثر می با

 اقسام مهریه 

 .مهریه ای است که در زمان عقد با توافق طرفین انجام می شود: مهر المسمی(  

هرگاه در زمان عقد مهر المسمی تعیین نشده باشد، و بعدها با توافق هم یا با توافق دادگاه مهر : مهر المثل( 1

 .المسمی تعیین شود به آن مهر المثل می گویند

 .که مرد به زن بر اساس وضعیت فقر و غنای خود می دهدمهری : مهر المتعه(  

 :در مورد مهریه ذکر موارد زیر الزامی است

اگر مهریه، مال غیر منقول مانند خانه، آپارتمان، زمین و باغ باشد، افزون بر تنظیم سند ازدواج و  . 

 .ثبت در دفتر ازدواج، باید مفاد سند نیز در دفتر معامالت ثبت شود

، منافع مال متعلق به زن است؛ یعنی از نظر قانونی، اگر مثال از نوع خانه و زمین باشداگر مهریه  .1

 .خانه در اجاره است، زن می تواند کرایۀ آن را دریافت کند

 .چنانچه مهریه منقول باشد، مشخصات آن باید در سند ازدواج درج گردد . 

و نباید دارای ابهام باشد مثال بال مگس داشته باشد ( قابلیت اندازه گیری به مال)مهریه باید مالیت  . 

همچنین نمی توان یک دانگ خانۀ نامعلوم را مهریه قرار داد، . زیرا قابل ارزیابی به مال نیست..و 

 .بلکه باید مشخصات کامل آن نوشته شود

 .مهریه باید متعلق به شئوهر بوده یا مالک از آن رضایت داشته باشد . 

 .داشته باشد مرد باید قصد پرداخت مهریه را .3

طبق قانون اگر برای مهریه زمان تعیین شود، در این صورت تا رسیدن زمان مقرر، زن نمی تواند  . 

مهریه را طلب کند؛ مگر این که شوهر فوت کند که در این صورت مهریه حال می شود و از ارث 

 .شوهر اول باید مهریه پرداخت شود، سپس ارث افراد دیگر تقسیم می شود

 .ز عقد و قبل از نزدیکی، طالق صورت گرفت، زن مستحق نصف مهریه استاگر قبل ا .4
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که  مطالبۀ حق قانونی زن نباید به عنوان عدم وفاداری او تلقی گردد پس جوانان باید به این نکته توجه کنند

میزان مهریه نباید از حد عرف، عقل و شرع خارج شود و هرچه این هدیه منطقی تر تعیین شود، مشکالت 

 .تبط با آن نیز کمتر استمر

 نفقه 

فصلی، لباس، مسکن،  ۀنفقه عبارت است از نیازمندی های روزمرّه از قبیل نان، برنج، گوشت، قند و چای، میو

فرش و سایر لوازم و ضروریات زندگی و مقدار آن منوط به حال و شأن و شخصیت و موقعیت طرف می باشد و 

  .دباید مناسب حال و شأن و زمان و مکان واجب النفقه باشد و از حدّ کفاف او کمتر نباش

( عمل زناشویی)روط به اطاعت زن در البته باید توجه داشت که وجوب پرداخت نفقه به زن در کالم فقها مش

ضمنا باید توجه داشت که اگر زن متعلق به یک خانوادۀ ثروتمند باشد و حاضر به ازدواج با این مرد  .شده است

وظیفۀ شوهر است که لوازم  .شده، نمی تواند از مردی که توان اقتصادی ضعیف تری دارد زیاده خواهی کند

 .نمایدزندگی را برای زندگی تأمین 

 متعه 

براى زنان »: قرآن مى فرماید. متعه طالق از حقوقى است که زوجه مطلّقه استحقاق آن را پیدا مى کند

به  3 .است، حق مطالبه آن را ندارد ولى زمانى که زن در علقه زوجیت« مطّلقه هدیه مناسبى الزم است

در استقرار این حق نیز زوجیت سابق اثر . یک حق مالى است که ویژه مطلقه است( هدیه)عبارت دیگر، متعه 

 .حقیقت، چون مطلقه مدتى در عقد یک مرد بوده، پس از جدایى از همسر سابق، مستحق مى شود در. دارد

هرش مطلقه شود، مستحق زنى که بدون تعیین مهر به عقد مردى در آید و پیش از آمیزش، از سوى شو

  .متعه طالق مى شود

 اختیار تعیین منزل مشترک 

البته این امکان وجود . کند سکنی کند تا از حق نفقه برخوردار گردد زن باید در منزلی که شوهر تعیین می

یار قابل توجه است از حق اخت. دارد که طرفین هنگام عقد یا بعد از آن، اختیار تعیین منزل را به زن بدهند

محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای . تعیین محل سکونت مشترک، نباید سوء استفاده شود

در غیر این صورت، دادگاه تصمیم الزم را در حل اختالف . خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد

                                                             

 .  14، ص 1امام خمینى، تحریرالوسیله، ج   1
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ای  در یک محل رندگی کنند مگر اینکه چارهتواند زن را وادار کند که با خویشاوندان او  شوهر نمی. گیرد می

 .نباشد و ضرورت مالی یا اخالقی آن را ایجاب کند

 جهیزیه 

جهیزیه ای را که بر حسب عادت و آداب و رسوم به منزل شوهر می برند ،به منزله انصراف از مالکیت 

 .تبدیل اثاثیه را نداردمحسوب نمی شود و تماماً متعلق به زن است و مرد حق هیچ گونه دخل و تصرف یا 

قانون مدنی،  4   مرد فقط می تواند در حد عرف معمول و رایج از وسایل استفاده بکند، زیرا طبق ماده 

استقالل مالی زن به رسمیت شناخته شده و جهیزیه جزو اموال زن است و زن اختیار دارد که با جهیزیه 

 . خود هر کاری را که می پسندد انجام دهد

 : ات مالکیت زن بر جهیزیه بایدبرای اثب

به خانواده ها توصیه می . معروف است "سیاهه جهیزیه"در زمان عقد، فهرستی را تهیه کنند که به نام  - 

شود این فهرست را به امضای زوج، زوجه، دو نفر از بستگان زوج و دو نفر از بستگان زوجه برسانند و اگر 

کنند تا  د و همانند سند ازدواج از این سیاهه جهیزیه، مراقبتشهود هم دارند به امضای شهود نیز برسانن

 .نشوند در روز مبادا دچار اختالف

 شهادت شهود  -1

 مراجعه به عرف  - 

مورد  اگر زن برگه خرید ارایه بدهد دادگاه می تواند با بررسی های الزم در: ارایه برگه خرید از سوی زن - 

 .استرداد جهیزیه اقدام کند

 اجازۀ شوهر در اموال او تصرف کندزن نباید بدون  

اما زکات واجب، . در روایات آمده است که زن نباید بدون اجازۀ شوهر نذر دهد، صدقه دهد یا چیزی ببخشد

 .صلۀ رحم و احسان نیاز به اجازه ندارد

 حقوق و مسئولیت های غیر مالی زوجین در خانواده

حقوق و تکالیفی که  - . دسته متفاوت تقسیم بندی نمودرا از جهتی می توان به دو  روابط غیر مالی زوجین

حقوق و تکالیفی که زن و شوهر هر دو در قبال تحکیم مبانی خانواده و  -1. زن و شوهر در برابر یکدیگر دارند

 .عهده دارنده فرزندان ب

اردی مثل حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر را می توان در قالب حسن معاشرت و وفاداری، شامل مو

 خویشاوندانبا والدین و  پسندیده، احترام، مودت، شفقت و مهربانی متقابل، روابط شایستهارتباط زناشویی 
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همچنین زوجین هر دو حقوق و تکالیفی  .با آنها طبق عرف، دانست نزدیک هردو جانب و احترام به آنها، دیدار

 .عهده دارنده در قبال تحکیم مبانی خانواده و فرزندان ب

نیز در خانواده از اهمیت  زیر ، مسئولیت های غیر مالی(که قبال توضیح داده شد) مالیعالوه بر مسئولیت های 

 :خاصی برخوردار هستند که به آنها اشاره می کنیم

 خانه داری 

 از بسیاری دنیا تمام در .است زنان دست به منزل کارهای انجام بوده، رایج ملل فرهنگ در آنچه مجموع در

 و کمی نظر از مختلف، مناطق در رایج های عرف بنابر که شود می انجام زنان دست به خانگی های فعالیت

 .است متفاوت کیفی

 :دارد توجهی قابل های نکته زنان خانگی های نقش دربارۀ دینی رویکرد

  مادری، خانه در زنان .، باید به تفکیک بیان شوندشود می انجام منزل در خانگی نقش عنوان با که اموری

  .کنند می داری خانه و مسریه

 شفاف باره این در دینی رویکرد و است شده نهاده رایج های عرف عهدۀ بر غالبا ً میان، این در داری، خانه

 یابی، ارزش مقام در زنان، داری خانه پرشماری، روایات در. آید نمی شمار به زنانه نقشی منحصراً و. نیست

  .است شده دانسته خدا، راه در جهاد همچون مردان، کمرشکن و مهم وظایف پایۀ هم

 با همواره داری خانه نقش پایگاه و منزلت که شود می سبب کار این برای شمار بی های ثواب دادن قرار

  .باشد بلند و اهمیت

 شریعت در .باشد مؤثر ها نقش اجتماعی شأن در تواند می که است مسائلی جمله از منزلت و نقش رابطۀ

 خدمتکار و کار کمک گرفتن و اخالقی، مهم ارزش یک خانگی کارهای در زنان با مردان مشارکت اسالم،

 چه گر دینی رویکرد در بنابراین .است فقهی واجب یک مواردی در منزل کارهای انجام در زنان برای

 صورت پرستی دنیا هدف به امر این اگر بلکه و شود نمی تشویق خانواده معاش تأمین در زنان مشارکت

این  است شده تشویق خانگی کارهای در زن به کمک و خانه امور در مردان مشارکت است، نکوهیده گیرد

 رویکرد این در .امر حتی باعث افزایش مهر و محبت بین زوجین و روحیۀ ایثار و فداکاری در آنها می شود

 مانند منزل داخلی امور در آنان با مشارکت و دخو همسران از گذاری سپاس به الهی های انگیزه با مردان

 دست تاریخ، گذر در زنان دست به خانگی های فعالیت انجام شوند؛ می تشویق خانه امور انجام و والدگری

 با خانگی محیط سازگاری یا امور این انجام برای زنان طبیعی آمادگی بر دلیلی تواند می نشانه، حد در کم

 . باشد آنان روحیات

 حضانت و تربیت فرزندان 
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 ازوظیفۀ خطیر مادری و مراقبت  زنان .گیرد می صورت خانه در ها خانواده اغلب در نیز کودکان از مراقبت

 را وظیفه این از گیری چشم بخش .دارند عهده بر اوست، عاطفی و روانی جسمی، رشد مسیر در کودک

 .است نهاده مادران عهدۀ بر طبیعت

 در .نیست والدگری زمینۀ در پدران مسئولیت سلب معنای به سخن این که داشت توجه باید میان این در

 جمله از چند، محورهایی در کودکان تربیت .هستند خود فرزندان حضانت به موظف نیز پدران زمان، همین

  .است پدران عهدۀ بر دینی، مناسک و آداب تعلیم

 می حکم این .دارند عهده بر را آنان حضانت فرزندان، بلوغ زمان تا والدین حقوقی لحاظ به دیگر، سوی از

 فرزندان تا آورند بار خویشتن به متکی را آنان فرزندان تربیت در باید می والدین که باشد آن از حاکی تواند

 نگرانیو  مسئولیت کردن کم به امر این .آیند در به آن های ناپختگی و صباوت و کودکی از بتوانند تدریج به

 .کاهد می آنان خانگی های نقش شدت از و کند می کمک کودکانشان دربارۀ والدین

 است؛ شده خواسته دو هر زنان و مردان از که است نقشی کودک تولد از پس مادری وظایف انجام یا مراقبت

 :است متفاوت مردان و زنان برای کمیتش، و کیفیت یعنی آن، گسترۀ و مراقبت این نوع لیکن

 در طفل مزمان ه نیازهای با متناسب که واحد آنِ در سویه چند کارهای انجام در مادران مغزی توان  . 

  است؛ کوتاه زمانی های فاصله

 کارهای انجام برای را ایشان فیزیکی توان تواند می روانی قدرت یک منزلۀ به که آنان، عاطفی قدرت  .1

 پیروی منظم قواعد از آغازین های سال در که طفلی و شیرخوار کودک نوزاد یک غیرزمانمند و گوناگون

 کند؛ برابر چند کند نمی

 تجربه و بیرونی دنیای با پیوسته های گفتن سخن طریق از را کودک تواند می که زنان، تکلم قدرت  . 

 های تجربه که دیگر عامل دهها و باشد، او نامحدود های پرسش پاسخگوی و کند آشنا ترها بزرگ های

 به طبیعی طور به  زندگی نخست های سال در کودکان شود می سبب ،است آن شاهد بهترین مادران

 زنان زندگی در هنجار یک را نشینی خانه که فرهنگی مسائل و محیطی عوامل اگر حتی .آورند روی مادران

 در مراقبت به ناظر رفتارهای در تفاوت این گفت توان می هم باز باشند، مؤثر باره این در اند کرده معرفی

 کارهای میان تناقض است شده موجب امر این .خورد می چشم به روشنی به نیز شاغل زنان زندگی

 نقشی را داری خانه که اجتماعی های نظام در مزبور تناقض .نشود حل مادرانه های فعالیت و زنان اجتماعی

 از غفلت و مراقبت به ناظر زنانۀ رفتارهای تغییر با کنند می قلمداد ارجمند نقشی را اشتغال و منزلت، کم

 و آداب انتقال و تربیت بر فاحش اثری خود دگرگونی، این .است شده برطرف کودکان رفتاری جزئیات

 انسان یک به شدن تبدیل برای کودکان نیازهای از مهمی بخش واقع در .است داشته جدید نسل به فرهنگ

 . است مانده معطل فرض این در بالغ

 مدیریت خانواده و منع اشتغال زن در موارد خاص 
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مرد موظف است دربارۀ مسائل مهم زندگی و . در اسالم، مدیریت زندگی و ادارۀ زندگی بر عهدۀ مردان است

البته در مواردی شوهر . خانوادگی تصمیم گیری نماید، بی آنکه بخواهد خودکامگی کند و مستبدانه رفتار کند

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی . زن، در موارد خاص ممانعت کندمی تواند از اشتغال 

 .با مسائل خانوادگی، یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند

 تمکین 

تمکین دارای دو معنای . هم زوجه و هم زوج تکلیف به تمکین دارند. توان به تمکین اشاره کرد از آثار نکاح، می

ه تمکین خاص ناظر به پذیرش برقراری رابطه جنسی در حد متعارف است اما معنای عام خاص و عام است ک

تمکین اشاره به حالتی دارد که زن وظایف خود را به طور کلی نسبت به شوهر انجام می دهد و با پذیرش 

ی شامل بنابراین چنین الزام. ریاست وی بر خانواده در حدود مقرر در قانون و عرف از وی اطاعت می کند

تواند به بهانه هر نافرمانی و عدم اطاعتی  شود و مرد نمی توقعات نامشروع و غیرمتعارف مرد از همسرش نمی

توان از مصادیق سوءرفتار  زن را مستنکف از تمکین بداند چه بسا بسیاری از مواقع توقعات نامتعارف مرد را می

 .دانست

 حسن معاشرت 

های  زند و زمانی که تفاهم جای خود را از دست داد و کشمکش ا میدر کانون خانواده اخالق حرف اول ر

باید پذیرفت که خانواده عرصه کشمکش برای . گیرد قانونی به میان آمد بحران در کانون خانواده باال می

دستیابی به حقوق نیست بلکه پایگاهی برای تالش مشترک زوجین است تا همگام با یکدیگر بر اهداف 

برای تحکیم هر چه بیشتر بنیان خانواده قانونگذار به بیان برخی از . ه جامه عمل پوشانندمتعالی خانواد

تکالیف مشترک زوجین پرداخته است از جمله مهمترین این تکالیف، تکلیف حسن معاشرت است منظور از 

مقابل  آمیز، انجام تکالیف زناشویی و رعایت حقوق طرف خوشرویی احترام، رفتار مسالمت: حسن معاشرت

 .است

زن نیز مظف به خوش رفتاری با شوهر است و از . ضرب و شتم زوجه از مصادیق بارز سوء معاشرت است

بینی  هایی را نیز پیش اجرا قانونگذار برای این تکلیف ضمانت .رفتاری که موجب آزار شوهر می شود، بپرهیزد

تواند با مراجعه به مراجع قضایی از مرد مرتکب سوءمعاشرت شکایت کند و وی را مجبور  زن می. کرده است

به حسن معاشرت کند و در صورت غیرقابل تحمل بودن زندگی زناشویی بواسطه سوءمعاشرت مرد، زن حق 

 .ددرخواست طالق دار

 وفاداری  



56 
 

ترک زوج یا زوجه از منزل به منزله . هر تشکیالتی برای بقای خود نیازمند حداقل وفاداری و صمیمیت است

وفاداری زن و شوهر به یکدیگر و تخصیص  .فراموشی تعهداتی است که در آغاز ازدواج به یکدیگر سپرده اند

بی تردید مقررات جزایی و تعیین . واده استروابط جنسی به حریم خانواده از مهم ترین عوامل تحکیم خان

مجازات برای روابط جنسی خارج از حریم زوجیت، حاکی از وجود اصل وفاداری زوجین در حقوق جمهوری 

 .اسالمی ایران است

 حق همبستری 

چنانچه مرد زندگی مشترک یا سایر . یکی از حقوق زن بر مرد آن است که مرد با وی ترک همبستری نکند

را ترک نماید و زن دچار سختی شود، حق زن خواهد بود که به دادگاه ( مانند همبستری)زوجیت حقوق 

 .رجوع نماید

 حقوق فرزند

هأای جدیأد نیأز از راه     مقدمۀ تشکیل خانواده است و به مرور زمان و با تولد فرزندان، مسئولیت، همسرگزینی

 والدین با انگیزه و عالقأه منأدی مأی بیننأد کأه مایأل      می رسد و همسران جوان، خود را در جایگاه و منزلت 

شرط الزم برای موفقیأت در ایأن مرحلأه،    . های الزم را برای این مرحله از زندگی کسب نمایند ند آگاهیهست

به عبارت دیگر معرفت نسبت به وظایفی که در قبال فرزند دارند، موجب احسأاس  . آگاهی از حقوق فرزند است

هأای   در مرحلۀ دوم، عمل به وظایف و تالش برای هماهنگ ساختن فعالیأت . ه می شودمسئولیت در این زمین

ند و یکأی  هسأت  این دو مرحله مکمل یکأدیگر . تربیتی والدین با یکدیگر، سبب تضمین موفقیت آنان می شود

ینأک  ا. است معرفت فاقد عمل، عقیم است و عمل فاقد معرفت، آسیب زا. بدون دیگری نمی تواند کارآمد باشد

 .به بررسی وظایف والدین و یا حقوق فرزند می پردازیم

ابتدا وظایف والأدین  : ، با دو دسته از وظایف والدین و یا حقوق فرزند آشنا می شویمدر نگاه کلی در این قسمت

 .قبل از تولد و دوم، وظایف آنان پس از تولد

 وظایف زوجین قبل از تولد( الف 

ها، کمتر مورد توجأه قأرار گرفتأه اسأت و غالبأاً در       مقایسه با سایر مسئولیتاین بخش از وظایف والدین، در 

تربیت فرزندان، توجه والدین به مرحله پس از تولد معطوف می شود، در صورتی که اهمیت این مرحلأه، کمتأر   

قبتهای مهمترین مالحظاتی که در این مرحله باید مورد توجه والدین قرار گیرد شامل مرا. از مرحله دوم نیست

چنانچه زوجین قبل از فرزنددار شدن، شرایط روحی، اخالقأی  . مربوط به انعقاد نطفه و نیز دوران بارداری است

و معنوی مناسبی را کسب کنند و با استفاده از روزی حالل، مقدمات پاکیزگی روح را فراهم نمایند و در زمأان  

ت جسأمی و روحأی، اندیشأه ای پأاک، انگیأزه الهأی       انعقاد نطفه دارای ویژگیهایی نظیر آرامش روانی ، طهار
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داشتنِ فرزندی صالح، متذکر به یاد و نام خدا و ملتزم به خواندن نماز زفاف باشند، بأه طأور یقأین، بخشأی از     

پاره ای از تحقیقات بیأانگر اهمیأت خأاص نقأش مأادر در تکأوین       . وظایف والدین قبل از تولد تحقق می یابد

مان انعقاد نطفه، نقش زوجین از حیث تأثیرگذاری بر فرزند ، از اهمیتی تقریباً یکسان تا ز. روحیات فرزند است

 .برخوردار است ولی پس از این مرحله و شروع دوره بارداری، مادر، نقشی تعیین کننده دارد

حاً در ایأن دوره کأه اصأطال   . در دوران بارداری نیز رعایت مسائل دقیق و متنوعی از جانب مادر ، ضأرورت دارد 

نامیده می شود، فرزند، بی دفاع ترین مراحل زندگی را سپری می کند و به همأین جهأت در   « محیط جنینی»

لذا اهتمام زنان باردار به شناخت ضرورتهای این مرحله از . آسیب پذیرترین بخش حیات خویش به سر می برد

مهمتأرین  . حی نوزاد خواهد داشأت رشد و عمل به وظایف ویژه خویش، تأثیر به سزایی در سالمت جسمی و رو

 :مواردی که رعایت آن در دوران بارداری توصیه می شود، عبارتند از 

 حمایت عاطفی و پشتیبانی روحی و فکری مرد از زن؛ . 

 ایجاد محیطی امن و آرام از حیث فیزیکی و روانی در خانواده؛ .1

 استرس زا؛مراقبت زن ازجهات روحی و روانی از خویشتن و پرهیز از موقعیتهای  . 

 های غم، اندوه و افسردگی؛ تأمین و ارتقاء روحیه شادکامی زن و پرهیز از موقعیت . 

 تأمین و ارتقاء روحیه معنوی زن از طریق ارتباط با خدا؛ . 

 تأمین و تقویت سالمت جسمی زن از طریق برنامه های متنوع ورزشی ، بهداشتی و غذایی مطلوب؛ .3

 .ماهنگی احساسی و عاطفی با زن در دوران انتظار تولد نوزادابراز عالقه مرد به داشتن فرزند و ه . 

بررسی موارد بیانگر آن است که در دوران بارداری، زن مستقیماً عهده دار وظایف خاصی می باشد و نحأوۀ   .4

مرد نیز در این مرحله به طأور غیرمسأتقیم ، وظأایفی بأر     . انجام وظایف ، بر روحیات جنین اثرگذار است 

مهمترین آنها ، ایجاد محیطی گرم و صمیمی و فضایی سرشأار از حمایأت و عالقأه بأه زن     عهده دارد که 

 .وفرزند است

 وظایف والدین پس از تولد( ب 

همزمان با تولد فرزند، حقوق خاصی به او تعلق می گیرد و والدین هر یک به سهم خود عهده دار تأمین 

اده ها، نوعی تقسیم وظایف میان والدین به چشم اگر چه در برخی از خانو. بخشی از این حقوق می شوند

ری، همبستگی و می خورد ولی با این حال، با وجود شرح وظایف هریک از والدین، وجود نوعی همفک

گستردگی وظایف . ، موجب سهولت بیشتر و کیفیت برتر کارها و اقدامات تربیتی می شودهمکاری میان آنان

زندگی، امری غیرقابل انتظار نیست ولیکن ضرورت دارد به موازات تنوع والدین با توجه به تغییرات پرشتاب 

و پیچیدگی روز افزون زندگی، شناخت و آگاهی والدین نیز از رشد قابل توجهی برخوردار باشد تا بتوانند با 
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تسلط یافتن بر زندگی، وظایف خویش را در زمینه های مختلف به ویژه تربیت فرزندان به نحو مطلوبی به 

  .نجام رسانندا

 :موارد زیر را می توان برشمرد است که فرزند بر پدر و مادر حقوق معنویاولین مورد 

به معنای آشنا نمودن فرزند با احکام اسالم، از اصول و فروع و اخالق و مفید نمودن او به ظواهر  :تربیت دینی - 

اگر پدر و مادر در . شرع از جمله اهمیت دادن به واجبات و اجتناب از گناهان، خصوصا گناهان بزرگ است

 .این وظیفه کوتاهی کنند، شریک جرم فرزندانشان هستند

موظف هستند فرزند را با آداب و رسوم اجتماعی که عرف معقوالنۀ جامعه آن را می  والدین :تربیت اجتماعی -1

 .پذیرد، آشنا کنند

 .آموختن دانش و رشد و شکوفا کردن استعدادهای یادگیری در او :یحق علم آموز - 

 .والدین باید نامی نیکو برای فرزند خود انتخاب کنند تا مایۀ خجالت او نباشد :حق نام گذاری - 

 :فرزند است که موارد زیر را شامل می شود حقوق مادیدومین مورد 

والدین موظفند وقتی . والدین باید زمینه را برای تسهیل و تسریع در ازدواج آنها است :حق ازدواج - 

 .فرزندانشان تمایل به ازدواج داشتند آنها را همسر دهند

ک زندگی متوسطی را برای پسرش تهیه کند؛ پدر باییستی در صورت توانایی، ی :حق تأمین آتیۀ فرزندان -1

 .چنانچه راجع به جهیزیۀ دختر نیز پدر و مادر مسئول هستند

 

 رشد فضایل و کرامات اخالقی و معنوی -3

این معنویت، جنبۀ خاصی را شامل نمی . انسان موجودی معنوی است که در جهانی معنوی زندگی می کند

 .او را در بر می گیردگردد و کار و خانواده و تمامی زندگی 

همۀ ما دارای بعد معنوی . معنویت روح و روان آدمی را در بر می گیرد. معنویت چیزی فراتر از ذهن و عقل است

بیداری بعد معنوی . هستیم، اما این بعد و طریقۀ انتقال دادن آن، از شخصی به شخص دیگر کامال متفاوت است

« بزرگان دین و علم»ر است و یان را می توان در داستان زندگی انسان، همواره منادی آینده ای درخشان ت

این بزرگان که بیداری روح معنویت را در وجود خویش احساس می کردند، همگی بر این باور . مشاهده کرد

 .بودند که تحت هدایت قدرت الیتنهاهی، به موفقیت های بزرگ خویش دست یافته اند

 اعتقادات مذهبی
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ها است که پیوندی عمیق میان آنان  ایمان به خداوند، از انگیزه های مهرآفرین بین زوج اعتقادات مذهبی و

ایجاد می کند زیرا تمام ادیان الهی مرد و زن را به مهرورزی و دوستی زناشویی، تشویق کرده و کانون خانواده را 

 .استوار ساخته اندبر مبنای گذشت و مهربانی 

، مایۀ قرب به پروردگار می داند و آن را نوعی عبادت و موجب پاداش الهی، دین اسالم نیز فروغ زناشویی را

خداوند با مکتب وحی خود، سبب شده است که عفو و دوستی و فداکاری همسران نسبت به . معرفی نموده است

 .یکدیگر، بر ایمان آنها بیافزاید و پیوندشان با خدا و پیامبران، محکم تر شود

خداوند اصل محبت و عاطفۀ همسری . یی را، مایۀ فزونی ایمان و دوستی همسران می دانداسالم، اوج مهر زناشو

را در همۀ انسان ها به ودیعه گذاشته است اما این ودیعه، بایستی رشد پیدا کند تا ثمرات ارزنده ای را موجب 

سیار سودمند و مؤثری در از نظر خانواده های مفق و پایدار، اعتقادات قوی مذهبی و معنوی، وسیله ای ب .گردد

در این خانواده ها، . جهت ارتقاء توجه، بهرۀ مشترک و احساس همدردی و محبت میان اعضای خانواده است

 .مذهب و معنویت، به صورت عشق و محبت به یکدیگر و ارتقاء اخالقی تجلی پیدا می کند

در آن هر گونه عیب و نارسایی را به مانند همسر شما بیش از هر دوست و آشنایی، باید مانند آیینه ای باشد که 

شما خود باید همسر خود را بسازید و از نظر اخالقی یکدیگر . هر گونه محاسن و مکارم اخالقی، به شما بنمایاند

بسیاری از . را کامل کنید و این سازندگی باید بر پایۀ شناختی که از همسر خود پیدا می کنید استوار گردد

ی ها به این خاطر است که طرفین، به اصول و ضوابط اخالقی و حقوق دینی خود و همسرشان اختالفات و درگیر

 .، بدون آنکه از آن بهراسندآشنایی ندارند و هر گونه خالف و ناشایستی را مرتکب می شوند

 نماز و دعا

دانشمندان، اعتقاد دارند امروزه بسیاری از . نماز، طراوت بخش روح و روان آدمی است و نیاز پیوستۀ انسان است

. که نیاز به دعا و نیایش، مانند نیاز به اکسیژن و آب است و بحث در مورد ضرورت آن، مورد توجه جدی است

اگر . بایسته است که انسان در غم و شادی به نماز و دعا برخیزد چرا که این دو آرامش بخش دل مؤمنین هستند

مش بخش باشند باید از سالمت روحی و روانی برخوردار باشند و نماز زن و شوهری می خواهند برای یکدیگر آرا

م منکر بود که اما نی توان این امر را ه. هانندودعا، دل را آرام می بخشند و انسان را از دغدغه های دنیوی می ر

حی، و انسان ها بر اثر فشار رو (بیماری های سایکوسوماتیک)برخی بیماری های جسمی، منشأ روحی دارند 

روان شناسان معتقدند یکی از راههای رهایی از بیماری های روحی و روانی، . جسمی آسیب پذیر پیدا می کنند

 .اتکال به یک قدرت بی نهایت است که این امر در نماز و نیایش می تواند تجلی پیدا کند
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 ایرانی در خانواده - داب و سبک زندگی اسالمیآ -2بخش 

ک زندگی اسالمی أ ایرانی و ارائه الگویی جامع و کامل از آن یکی از مهم ترین تدوین و بررسی ابعاد سب

از آنجایی . های جدید می باشد  عوامل حفظ فرهنگ و استمرار سنن ایرانی و اسالمی در جامعه و بین نسل

که سنت و آداب و رسوم کهن به جامعه معنا و محتوا می بخشد، تدوین چنین سبک زندگی موجب زنده 

های مفید و مثبت وافی، در بین نسل  ن باورها و اعتقادات سنتی و تاریخی می گردد که با وجود جنبه شد

ارائه الگویی از سبک زندگی ایرانی أ اسالمی نتایج و پیامدهای مثبت فراوانی  .های جوان فراموش شده است 

های دیگر   عرصهو اعتقادات تاریخی، در ابعاد و  در جامعه دارد که عالوه بر حفظ سنتها و آداب و باورها

های اسالم لزوم تدوین  در جهان امروزی با وجود تهدیدهای فرهنگی و اعتقادی دشمن. جامعه نیز تاثیر دارد

آنچه که موجب تداوم استکبار جهانی در جوامع شرقی . و ارائه چنین طرحی بیش از پیش احساس می گردد

زندگی غربی در این کشورها و تقلید برخی از اقشار مردم از این شیوه زندگی  می شود، نفوذ سبک و نوع

 .غربی می باشد

یکی از مهمترین دالیل نیاز به ارائه الگوی سبک زندگی اسالمی أ ایرانی تهاجم گسترده دشمن و تحمیل 

در این جوامع،  زیرا نفوذ نوع و شیوه زندگی غربی. سبک زندگی غربی در جوامع شرقی و اسالمی می باشد

چنانکه تحمیل سبک زندگی . مهمترین عامل حفظ نظام سلطه غرب بر کشورهای در حال توسعه می باشد

 .آمریکایی، نافذترین عامل در حفظ امنیت ملی آمریکا قلمداد می گردد

می  های نوین استعمار، تهاجم سبک و شیوه زندگی در دیگر جوامع بنابراین در جهان کنونی یکی از شیوه 

مان  باشد، از این رهیافت، بررسی و ارائه شیوه زندگی بومی و اعتقادی یکی از مسائل مهم و لزومات جامعه

ارائه الگوی . های دشمنان اسالم می باشد  دسیسهها و  اری مهم در مبارزه با نقشهمی شود، زیرا ابزاحساس 

مراکز حوزوی و دانشگاهی در باب موضوع  شیوه زندگی ایرانی أ اسالمی نیازمند ارتباط و تبادل اطالعات

 .است

 اجزای شکل دهنده الگوی سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی

مهمترین اصل که زندگی اجتماعی جوامع اسالمی را از کشورهای غربی متمایز می کند، : مداری  خانواده

 ترین نهاد در جامعه ما تلقی  نهاد خانواده مهم ترین و مقدس . می باشد  مداری و تشکیل ازدواج اصل خانواده 

کیفیت و استحکام خانواده به . گر بسیاری از اصول اخالقی و اعتقادی به فرزندان می باشد می گردد که انتقال

 .دیگر اجزای جامعه معنا و محتوا می بخشد
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و احترام های دینی و سنتی کشورمان، ارزش و اهمیت زیادی دارند   والدین در آموزه :احترام به پدر و مادر

ارتباط . به آنان یکی از واجبات دینی می باشد، رضایت پدر و مادر یکی از شروط ورود به بهشت می باشد

 .های اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد عرصه انه فرزندان با والدین خود دیگر مناسب و محترم

جامعه ما، دستگیری از  های  یکی از مهم ترین ارزش :صله رحم و دستگیری از همنوعان و محرومان

آنچه که ارزش و اهمیت انسانی را نشان می دهد، دستگیری از همنوعان و کمک . محرومان و فقرا می باشد

صله رحم و کمک به مستضعفان هم در احکام دینی و . شان می باشد به آنان برای تامین احتیاجات زندگی

 .شود هم در باورهای سنتی کشورمان، مهم ترین ارزش تلقی می

یکی از مهم ترین الگوی سبک و شیوه زندگی به نوع پوشش  :داشتن پوشش بومی و دینی در جامعه

داشتن پوشش محلی برای مردان و حجاب و پوشش شرعی مناسب برای زنان . اعضای جامعه بر می گردد

 .بسیار مهم می باشد

از جوامع شرقی متمایز می کند،  ایران را  یکی از اصول مهمی که جامعه :ارتباط مناسب با همسایگان

 .ارتباط مناسب با همسایگان و آگاهی از اوضاع اقتصادی و کمک به آنان در مواقع ضروری است

افراد کهنسال و سالخورده در جامعه سنتی ما،  :خانواده عیادت از بیماران و دستگیری از سالخوردگان

م به افراد پیر یکی از اجزای سبک زندگی ما را نشان عیادت از بیماران و احترا. ارزش و اهمیت زیادی دارند

 .می دهد

احترام به همدیگر و حفظ کرامت همسر، حفظ حقوق متقابل، حفظ : برقراری ارتباط مناسب با همسر

به  حریم های یکدیگر در مشاجرات خانوادگی، پرهیز از شکاکیت های خانمان سوز، نسبت دادن القاب زیبا

 .در برقراری ارتباط مناسب با همسر بسیار مؤثرند... یکدیگر، برآورده ساختن نیازها و 

از دیگر اجزای چنین سبک زندگی می توان به برپایی باشکوه مراسم مذهبی و اعیاد محلی، مهمان نوازی، 

ارتباط  و صنایع دستی، حفظ( اشعار، ادبیات و داستانهای سنتی)های محلی   رازداری، حفظ لهجه

 .ها اشاره نمود خویشاوندی و فامیلی از طریق بازدیدها و مهمانی
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 ایمن سازی خانواده: فصل چهارم

 موضوع شناسی مسائل و مشکالت خانواده -1بخش 

 بوده مهم هایی دگرگونی معرض در دیگر، جوامع از بسیارى همچون اخیر، هاى دهه در ایرانى خانوادۀ

 دست تا ازدواج و شده کاسته حدى تا خانواده تشکیل به تمایل از اخیر های سال در رسد مى نظر به .است

 گرایى مدرک فرهنگ و موجود تحصیلى نظام افتد، مى تأخیر به مناسب مالى و اجتماعى موقعیت به یابى

 اگر که شود مى مطرح پرسش این گاه ازدواج، سن رفتن باال با .آیند مى شمار به ازدواج موانع از خود نیز

 را ازدواج تعهدات مقطع این در که است نیازى چه انداخت، تأخیر به باال سنین تا را ازدواج است ممکن

 پذیرفت؟

 به طالق اخیر های سال در. است شده کاسته رفته رفته طالق قبح از شود مى احساس مقابل، نقطۀ در

 دیگر انواع از بیش زندگى به رجوع امکان آن در که رجعى طالق آمار و است افزایش به رو زنان درخواست

 پرداخت از زوج ترس خلع، طالق افزایش علل از یکى رسد مى نظر به .است یافته کاهش است، طالق

 فراهم را هایى زمینه روی، این از و است؛ طالق به اقدام صورت در ها دارایى تنصیف و روز نرخ به مهریه

 یا خانواده سرپرست که است آن ایرانى خانوادۀ معضالت دیگر از .نماید طالق درخواست زوجه که کند مى

 یا و گیرد، عهده بر را آورى نان چون هایى نقش همسر دارد انتظار و نیست آشنا خود هاى مسئولیت با

 براى را الزم اقتدار سوی، یک از یعنى شود؛ نمى برخوردار کافى حمایت از خود، هاى نقش ایفاى در آنکه

 دانسته، زن ذلت از نشانى را تمکین مسلط، فرهنگ آنکه دلیل به کند، احساس نمى سرپرستى نقش ایفاى

 دیگر، سوى از و دهد، مى قرار والدین برابر در را فرزندان ، فردى آزادى و طلبى استقالل یۀ روح با ترویج

 افراد خاص موقعیت گرفتن نادیده و جنسیتی تشابه بر مبتنی که اشتغال، بر حاکم قوانین و ها سیاست

 .است کرده کم خانوار، سرپرست شخص جذب براى را کارفرمایان انگیزۀ است، خانوار سرپرست

 سنتى، هاى شیوه در آنکه نخست : است چیز چند پیامد نیز ها خشونت و خانگى های تخاصم افزایش

 کم بسیار آنان میان اجتماعى و فرهنگى های اختالف که شد مى انتخاب محله یا طایفه از لباً غا همسر

 آنکه دوم گیرد؛ مى قرار گزینش مالک کمتر اجتماعى و فرهنگى های تناسب جدید، هاى شیوه در اما بود،

 رسمى نهادهاى نه و آموزد مى خانواده تشکیل براى ا ر ارتباطى هاى مهارت خود فرزندان به خانواده نه

 .انجامدمی  خانه درون در تخاصم و بندى صف به نیز اخالق به توجهى کم و حقوق بر تأکید آموزشى؛

 مشکالت حل در و گذاشته تنها پیش، از بیش را خانواده ، اخیر هاى دهه در خانوادگى پیوندهاى کاهش

 از فرار و طلبى استقالل حس در چیز هر از بیش فردگرایى فرهنگ غلبۀ .است ساخته تر نناتوا خود

 را گروهى پیوندهاى و اجتماعى تعاون حس شدن کم هاى زمینه فرهنگ، همین .است بوده مؤثر تعهدات

 .است کرده فراهم
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 : به طور کلی می توان گفت سه عامل در بروز مسائل و مشکالت خانواده در کشور ما به جشم می خورد

 افزایش سن ازدواج و مجرد زیستی: اول

 تزلزل خانواده و باال رفتن آمار طالق: دوم

 ضعف کارآمدی خانواده: سوم

 بر افزون مقصرند دیگران از بیش تبلیغى و فرهنگى نهادهاى آن، تحقق در که والدین جایگاه ضعیفت

 کاهش به نیز و فرزندان به آنان اهتمام شدن کم به جدید، نسل پرورش روند بر آنان کیفى نظارت کاهش

 خانواده آیندۀ فراروى تیره هایی افق دهندۀ نشان دیگر مسئلۀ ها ده و ها این .انجامدی م خانوادگى پیوند

 .ستا ها

 عوامل تضعیف خانواده -2بخش 

عوامل و مسائل متعددی، در این امر دخالت دارند و . حیات خانوادگی زن و شوهر، به یک باره از میان نمی رود

مراحلی در پی هم پدید می آیند که فرجام آن، در هم ریختن ارکان خانواده و تزلزل جنبه های مربوط به این 

 :در زیر برخی از این عوامل معرفی شده اند. ندگی استز

 و اخالقی ضعف باور های دینی -1

خانواده را با تزلزل مواجه می  بنیانخداوند اصولی را برای سعادت خانواده ها تعیین کرده که بی توجهی به این 

اعمالی چون . زن و شوهر بایستی هر دو به این اصول پایبند باشند و در زندگی خود از آنها بهره گیرند. سازد

می تواند در کاهش این پیامد مؤثر ... حضور در مساجد و اماکن متبرکه، معرفت افزایی، بزرگنمایی اعمال نیک و 

و اخالقی که عدم پایبندی به آنها باعث تضعیف خانواده می شوند، می توان به موارد  از دیگر عوامل دینی. باشد

 : زیر اشاره کرد

 شیطان نفس 

سر به دامان زیبایی های افراد گوناگونی دارند و می خواهند ذوق و . چه بسیارند افرادی که دیوانۀ هوس خویشند

بی حساب، تن چشم و گوش زبان و اعضایی آلوده دارند و با معاشرت های . تمایل تنوع طلبی خود را ارضاء کننند

 .به بیهودگی و هرزگی می زنند و خود را سخت می بازند

نکته قابل ذکر است که در اغلب موارد این مردان هستند که فریب می خورند و البته در مقابل مردانی هم این 

این موضوع که در اسالم . هستند که از سادگی و عاطفۀ زنان سوء استفاده می کنند و او را به آلودگی می کشانند

خواهند که در حیات زناشویی، مطیع شوهر  این همه توصیه نسبت به پاکی چشم و اعضاء می شود و یا از زن می

باشد، به خاطر جلوگیری از وقع چنین اتفاقات ناخوشایندی است که می تواند پایه های ستون خانواده را با تزلزل 
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می تواند تأثیر بسیار عمیقی بر روابط بین  (از طرف هر یک از زوجین) ،خیانت در زندگی زناشویی. مواجه سازد

 .کانون خانواده را به ورطۀ نابودی بکشاند به راحتی ه و حتی می تواندزن و شوهر گذاشت

 بد زبانی و بد رفتاری 

؛ چه رسد به این که آن فرد را نهی می کند( حتی برای دشمن خود)دین مبین اسالم بدزبانی و ناسزاگویی 

خداوند هدایت آنهایی  مسلمان باید حتی دشمنان خود را دعای خیر کند و از. همسر و شریک زندگی شما باشد

 .را که قابل هدایت هستند را طلب کند

 کوچک شمردن گناه 

زن یا شوهری . این باعث می شود ابهت گناه در نزد شما کم شود و با توجیه کردن آن را از سر خود رفع نمایید

 .که چنین باشد هیچ وقت خود را مقصر ندانسته و از همسر خود عذر خواهی نخواهد کرد

 و تهمت ءظنوجود سو 

سوء ظن ها را به کرم هایی شبیه دانسته اند، که ریشۀ زندگی را می خورد و موجبات سستی بنیان خانواده را 

چه بسیارند مواردی که در آن زن یا شوهر، با روش غلط خود، موجبات تحرک و سوء ظن . فراهم می سازد

. اند دلی پاک و مطمئن، دربارۀ او داشته باشدهمسر خود را فراهم می آورند و باعث می شوند که همسرشان نتو

خداوند در قرآن کریم می  .اگر با زنی ازدواج کردید، در او شک نکنید و اگر به او شک بردید، با او ازدواج نکنید

بپرهیزید که بعضی از گمان ها گناه است و ( ظن بد)از بسیاری گمان ها  ،ای کسانی که ایمان آوردید: فرمایند

  .  از عیب های مردم تجسس نکنید

هم تعبیر می شوند ولی در حقیقت  ورزی در برخی موارد هم این سوء ظن ها بسیار شدید هستند و گاه به غیرت

واجه سازد و موجبات از هم پاشیدگی را با تهدید م( بخصوص زنان)سوءظن های نابجا می تواند آسایش روانی 

 .کانون خانواده را مهیا سازد

تهمت یکی از بدترین مشکالت اخالقی است و یعنی صفت بدی که در یک نفر نباشد و فردی آن را به او منتسب 

در غیبت فرد عیب او را پشت سرش می گوید ولی در تهمت صفت بدی را که در فرد نیست می گوید پس . کند

 .یار بزرگی به شمار می رودگناه بس

 غیبت و تمسخر 

                                                             
17
 1 آیۀ سورۀ حجرات،  
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تمسخر زمینه را برای پیشرفت انسان . وای بر آن کسی که در رو عیب جویی کند: در این زمینه قرآن می فرماید

سعی کنیم اگر همسرمان کار اشتباهی انجام داد او را مورد تمسخر نکنیم و به دور از چشم . مسدود می نماید

؛ یعنی پوشانندۀ عیب ها اما متأسفانه خداوند ستارالعیوب است. رست را به او نشان دهیمدیگران راه و رفتار د

گاهی برخی انسان ها به جای این که فرد را راهنمایی و هدایت کنند، از روی حسادت عیب های او را برای 

و شوهر نسبت به  اگر این فرد همسر انسان باشد به طور حتم باعث عدم اطمینان زن. دیگران بازگو می کنند

 .زن و شوهر تکیه گاه یکدیگر هستند و باید با دوری از این دو صفت خانمان سوز دوری کنند. یکدیگر می شود

 محکوم کردن ها 

ممکن است با تصور خطایی که از او . در مواردی از زندگی، با بی توجهی عاطفی همسر خویش، مواجه می شویم

افراد مورد اتهام، در . گشوده، شرف و حیثیت او را به طور علنی زیر سؤال ببریمدارید، باب اتهام را به سوی او 

 :برابر چنین وضعی اغلب دو گونه موضع می گیرند

برخی می کوشند خود را از اتهام مبرا دانسته و تبرئه نمایند و به همسر خویش ثابت کنند که تصور او خطا است 

که ! بگذار گناهی انجام شده داشته باشم و تن به خطا می دهد و برخی دیگر می گویند حال که چنین است،

در اصل این نکته قابل ذکر است که متهم کردن اگر به ظاهر . البته گناه عمدی چنین فردی نابخشودنی است

از نظر اسالم، مادامی که فسادی علنی نشده و . آسان است اما تهمت یکی از بزرگترین گناهان نزد خداوند است

طرف ثابت نگردیده است و یا شاهدان عالی بدان گواهی نداده اند، حق نداریم فردی را متهم کنیم خصوصا برای 

 .این که آن فرد همسر ما باشد

 بدحجابی 

برخی اوقات بدحجابی گناهی بدتر از زنا دارد به خاطر این که . اما یک مسئلۀ مهم در این بحث، بد حجابی است

در روایات آمده است که زنان بد حجاب مخلد در جهنم هستند و باید . ی گرددموجب ترویج فساد در جامعه م

به طور مسلم بدحجابی می تواند در روابط خانوادگی مشکل به وجود آورد و زمینه . همیشه در جهنم باقی بمانند

 .را برای بدبینی، تهمت، سوء ظن و شک و تردید مساعد نماید

 حسادت ها 

مراقب هستند که . ا پاسدار شرف و عفت خانواده می دانند و سعی دارند غیرتمند باشندمردان از نظر کلی، خود ر

 .مبادا لکۀ ننگی بر دامن همسر بنشیند و شرف خانوادگی و حیثیت مردانگی او را در خطر اندازد
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دراز از سوی دیگر زنان نیز، شوهران خود را ملک ثابت خود دانسته و دوست ندارند دست غیری به سوی آنها 

شود و یا زنی دیگر در قلب شوهر جای داشته باشد و با دیدن اندک انحرافی، حاکمیت و موجودیت خود را به 

این حسادت ها در صورتی که از ضوابط . خطر می اندازد و برای رفع آن تن به هر سختی و نامالیماتی می دهند

خود بگیرند، محیط زندگی را تیره می  شرعی تجاوز نکنند بد نیست ولی زمانی که رنگ و سلیقۀ شخصی به

 .طرفین را نسبت به هم بیگانه کرده و مانند دو دشمن در کنار هم قرار می دهد. کنند

 دروغ  

دروغ گویی زن و شوهر به همدیگر و مهم . کسی که دروغ می گوید بوی گندی از دهان او به آسمان ها می رود

متأسفانه قبح . نید حتی از روی شوخی نیز به یکدیگر دروغ نگوییدسعی ک. تر از همه به بچه ها گناه بزرگی است

به یاد داشته باشید که دروغ در قرآن، در . دروغ در جامعه رو به کاهش است و ممکن است با زرنگی تعبیر شود

 .و از همین روی بزرگی گناه آن به روشنی مشخص می شود کنار بت پرستی آورده شده است

  تأثیر رسانه ها -2

 .پیشرفت تکنولوژی دسترسی به رسانه ها و ارتباطات انسانی بیشتر و بیشتر می شود و راه گریزی از آن نیستبا 

متأسفانه در سال های اخیر و با پیدایش جنگ نرم، رسانه های دشمن بنیان خانواده را هدف قرار داده اند و با 

هدف بیشتر . ی و اسالمی ما را تخریب نمایندپخش برنامه ها و سریال های مبتذل قصد دارند ریشۀ اصیل فرهنگ

این . می باشدکه مهمترین عامل تحکیم جامعه و انتقال عناصر فرهنگی  ،این رسانه ها کیان مقدس خانواده است

. بدحجابی را در جامعه گسترش دهند برنامه ها قصد دارند روابط با نامحرم را بسیار عادی جلوه داده و فرهنگ

 . ماست که بیدار باشند و ساده لوحانه اسیر نسخه پیچی های فرهنگی دشمنان نشوندپس وظیفۀ جوانان 

 سایر عوامل -3

، مصرف گرایی و فشار ، دخالت های بی مورد دیگرانفقر ،اعتیادعالوه بر موارد مذکور، علل دیگری از جمله البته 

نیز  ...و  خانه، روابط افراطی با دوستان، مشکل در برقراری ارتباط با یکدیگر، عدم حضور در اقتصادی به همسر

 .ندد بر زندگی مشترک سایه افکننمی توان

. توصیه های فراوانی شده است( اما نه با مال حرام)و گریز از فقر  بر سخت کوشی ،اسالم دین مبین از طرفی در

 تحصیل سایش طلبی وپر واضح است که در صورتی که مرد برای تأمین رفاه خانوادۀ خود تالش نکند و در پی آ

کارهای راحت باشد، آرام آرام می تواند کیفیت زندگی خانوادۀ خود را تحت تأثیر قرار داده و موجبات ناراحتی 

البته در سال های اخیر زنان نیز پا به . های روانی و ایجاد تشنج و عقب ماندگی در خانوادۀ خود را فراهم سازد
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که این خود الیق  دیگر در جهت رفاه حال خانوادۀ خود تالش می کنندپای مردان کار کرده و دست در دست یک

 .تحسین است

دخالت های نابجای خانوادۀ داماد یا عروس نیز می تواند به اختالفات بین زوجین دامن زند و این وظیفۀ زن و 

 .شوهر است که با تدبیر و رعایت احترام هر دو طرف به این مسائل پایان بخشند

 انحالل خانواده -3بخش 

   طالق ( الف

 طالق اصطالح، در و 4 است؛ زناشویی از رهایی و نکاح قید از شدن رها مرد، از زن شدن جدا لغت، در طالق

(Divorce) دو هر که زمانی در قانونی و رسمی زناشویی رابطۀ یک انحالل بر غربی، حقوقی های نظام در 

 9 .دارد داللت کنند، ازدواج دیگر بار توانند می آن وقوع از پس و اند حیات قید در هنوز طرف،

نبود ناگهانی همسر ممکن است احساس اضطراب یا هراس ایجاد کند، هرچند برخی نیز ممکن است پس از 

 . طالق احساس خوشحالی داشته باشند

یرد، طالق به عنوان یک پدیدۀ اجتماعی مطرح است؛ زمانی که جامعه در معرض آسیب های بنیادی قرار گ

عالوه بر این طالق می تواند . اجتماعی نیز بیمار بوده و فساد گوشه به گوشۀ جامعه را در بر گرفته استروابط 

 .نیز در افراد شود... باعث بروز مشکالت روانی، اقتصادی و 

 .متأسفانه آمار اختالفات و دعاوی خانوادگی به ویژه طالق، در کشور ما رو به افزایش است

 اسالمطالق در 

 مورد ضروری، اجتماعی و فردی متعدد های کارکرد دارای و مقدس پیوند یک عنوان به را ازدواج اسالم،

 معرفی (شدید بسیار کراهت دارای) ناپسند و منفور امری نفسه فی را طالق و است داده قرار فراوان تأکید

 عین در ولی بندد، می کار به طالق از ها خانواده پرهیز جهت در را خود کوشش و تالش تمام و کند می

 در مبنا، همین بر است؛ نشده قائل طالق برای ممنوعیتی کند، ایجاب تر مهم مصالح که مواردی در حال

 دیگر دستۀ که حالی در اند؛ کرده معرفی منفور بسیار را طالق پدیدۀ روایات، از ای دسته نیز ما روایی کتب

منفورترین چیزهای : می فرمایند( ص)پیامبر اسالم  .اند دانسته الزم احیاناً و مجاز خاصی شرایط در را طالق

 .حالل نزد خداوند طالق است

                                                             
1 
 «طالق»فرهنگ عمید؛ ذیل مدخل  
19
 .119؛ اسالم و جامعه شناسی خانواده، ص (نجفی)حسین بستان  
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 کردن منصرف جهت در و شمارد می مبغوض خود خودی به را طالق اسالم، گفت توان می کلی طور به

 با خانواده مطلوب های کارکرد که مواردی در این وجود با گیرد؛ می کار به را خود تالش تمام آن، از افراد

 آورد، بار به طالق، منفی های آمد پی از بیش مفاسدی مشترک، زندگی ادامۀ و شود رو روبه جدی اختالالت

 .است کرده طالق لزوم احیاناً و رجحان یا جواز به حکم اسالم

 گذشت و بردباری مورد در اسالم فراوان های توصیه: گفت باید اسالم، در خانواده بنای اهمیت خصوص در

 که دارد حکایت آن از زناشویی، مشکالت دیگر و اقتصادی های نارسایی تحمل و یکدیگر به نسبت همسران

 از کوشد می امکان حد تا و شمارد می مبغوض را طالق نیز تحمل قابل مشکالت وجود صورت در اسالم

 بر عمدتاً هدف این تحقق برای اسالم که است آن مهم ولی کند؛ جلوگیری خانواده مقدس بنای فروپاشی

 تا امر، این دلیل .است جسته توسل قانونی ممنوعیت به کمتر و کرده تأکید تربیتی و اخالقی های راهبرد

 روابط تحکیم به چندانی کمک طالق، برای قانونی شدید های محدودیت ایجاد ؛است روشن حدودی

 جایگزین معموالً طالق، قانونی منع با گردیده، اختالل دچار ازدواج که فرضی در زیرا کند؛ نمی زناشویی

 و روابط حد از بیش سردی از ناشی عاطفی طالق رسمی، غیر جدایی یا متارکه همچون نامطلوبی های

 .خشونت خانگی در انتظار زوجین خواهد بود

 :عوامل طالق

 :علل طالق می پردازیمطالق دارای ریشه های مختلفی است که در زیر به برخی از مهمترین 

توقعات نامحدود زن یا مرد یکی از مهمترین عوامل جدایی است، و اگر هر کدام دامنۀ توقعات خویش را ( الف

محدود سازند و از عالم رویاها و پندارها بیرون آیند و طرف مقابل خود را به خوبی درک کنند، جلوی بسیاری از 

ب ازدواج باید نسبت به این مسئله آگاه باشند که زندگی مشترک دو فرد داوطل .طالق ها گرفته خواهد شد

ت با فراز و نشیب های بسیاری همراه باشد و این موضوع نباید بر روابط بین زن و شوهر و انتظارات ممکن اس

ی به یاد داشته باشید که زن و مرد ممکن است نتوانند به تمام نیازها. آنها از یکدیگر تأثیر نامطلوبی بگذارد

یکدیگر پاسخ دهند و از این رو باید از تعدادی خواسته های خود صرف نظر کنند و چیزی را از یکدیگر توقع 

به یاد داشته باشید زمانی که به خاطر همسرتان از خواسته ای  .داشته باشند که از عهدۀ طرف مقابل بر آید

 .گذشتید به او نشان داده اید که چقدر او را دوست دارید

م شدن روح تجمل پرستی و اسراف و تبذیر بر خانواده ها عامل مهم دیگری است که مخصوصا زنان را حاک( ب

 .در یک حالت نارضایی دائم نگه می دارد و با انواع بهانه گیری ها راه طالق و جدایی را صاف می کنند

ر اختالفات آنها، عامل آشنایان در زندگی خصوصی زوجین و مخصوصا دبستگان و  ،دخالت های بیجای اقوام( ج

تجربه نشان داده است که اگر هنگام بروز اختالفات میان دو همسر آنها را رها . مهم دیگری محسوب می شود
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. کنند و با جانبداری از این یا از آن دامن به آتش این اختالفات نزنند، چیزی نمی گذرد که فروکش می کند

می تواند  مانند مشاورین خانوادگی بزرگان و افراد با تجربه البته در اختالفات شدید، وساطت و راهنمایی

به هر حال وجود یک داور بی طرف که به مسائل و مشکالت دو طرف گوش داده و نهایتا  .کارگشای مشکل باشد

 .بدون هیچ گونه جانبداری طرز صحیح رفتار به هر یک از طرفین را می آموزد، الزم و ضروری است

. ، خصوصا آنچه به مسائل عاطفی و جنسی یکدیگر مربوط می شودو مرد به خواست یکدیگربی اعتنایی زن ( د

پس نباید . هر مردی انتظار دارد که همسر پاکیزه و جذابی داشته باشد همچنین هر زنی نیز چنین انتظار دارد

اره شده است چنان در روایات نیز به این موضوع اش. نسبت به آراستگی ظاهر برای همسر خود بی اعتنا باشیم

 :چه امام صادق می فرمایند

  12.سزاوار نیست که زن بدون زینت و آرایش برای شوهرش بماند

 :در حدیث دیگری از همان امام بزرگوار آمده است که

  1.زنانی که از جادۀ عفت خارج شدند و علتی جز این نداشتند که مردان آنها به خودشان نمی رسیدند

زن و مرد با یکدیگر نیز یکی از عوامل مهم طالق است و این مسأله  خانوادگی و روحیاتعدم تناسب فرهنگ ( ه

ای است که باید قبل از اختیار همسر دقیقا مورد توجه قرار گیرد؛ این امر در ازدواج های دانشجویی بسیار حائز 

  .اهمیت است

فرد را نیز از بین می برد و راه های پیشرفت اعتیاد عامل دیگری است که عالوه بر از بین بردن فرد، خانوادۀ ( و

اما اگر  .اعتیاد در حال حاضر یکی از مهم ترین عوامل طالق در جامعۀ ماست .را بر خانواده مسدود می سازد

کسی گرفتار این بالی خانمان سوز شد، طالق اولین راهکار نیست، بهتر است او را دوباره احیا کرد و به زندگی 

کته را در نظر داشته باشید که در اینجا طالق می تواند به دو مشکل دامن بزند؛ یکی باعث این ن. برگرداند

پیدایش یک زن مطلقه و یا فرزندان طالق در جامعه شود و دیگری ممکن است به خاطر سرخوردگی که برای 

. گریبانگیر وی گرددهمسر معتاد فرد به وجود می آید، آن فرد نه تنها درمان نشود، بلکه اعتیاد تا آخر عمر 

همسرانی که در لحظات بیماری و سختی همسر خود را رها نمی کنند و او را عاشقانه دوست می دارند، همسران 

 .واقعی هستند

 مسائل و مشکالت مالی،: شاملق زن و شوهر می توانند نقش داشته باشند که الطافزایش عوامل دیگری نیز در 

، از بین رفتن قباحت طالق در وجود همسر جدید، خشونت و بد رفتاری مردان خیانت یا ،قوانین مربوط به طالق

                                                             
21
  9و   2 مکارم الخالق صفحۀ  
21
  9و   2 مکارم الخالق صفحۀ  
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، ابتال به اختالالت عاصفی روانی، عدم بلوغ روانی و اجتماعی، ازدواج (طالق به عنوان اولین راه حل)جامعه 

 .می باشند... و  ، مردساالری، عقیم بودن یکی از زوجین، عدم شناخت کامل داوطلبین ازدواج از همدیگراجباری

 پیامدهای طالق و راهکارهای کاهش طالق

طالق و از هم پاشیدگی کانون خانواده معضل اجتماعی است که پیامدهای آن از مشکالت بزرگ جوامع کنونی 

  .حل یک ازدواج ناموفق درآمده است ترین راه رود ولی در شرایط حاضر به صورت متداول به شمار می

 آثار طالق بر همسران

احساس عذاب : یک از دو زوج ممکن است واکنش های عاطفی متفاوتی را بعد از طالق بروز دهند مانند هر

 .وجدان، احساس فریب خوردگی، خشم، یأس، غم تباه کردن جوانی، افسردگی و دلتنگی

را  قهزنان مطل مردان داوطلب ازدواج بیشترجامعه ما نسبت به زنان مطلقه پیشداوری منفی دارد و متأسفانه 

همچنین زنانی که از حمایت کافی برخوردار . با طالق امنیت زنان در جامعه رو به افول می رود .پذیرند نمی

نیستند و بر ایمان خود استوار نبوده و سست بنیان باشند، ممکن است در معرض بسیاری از ناهنجاری های 

متحمل مشکالت و چالش های بیشتری می  ،شایان ذکر است، زنان مطلقه نسب به مردان .اجتماعی قرار گیرند

از جملۀ این مشکالت می توان به مشکل مسکن، تأمین مایحتاج زندگی، یافتن شغل و تأمین هزینه های  .شوند

  .فرزند، اشاره نمود

نسبت به ازدواج مجدد  کهبرخی مردان مطلقه نیز طالق رابطۀ منظم جنسی را بر هم می زند و ممکن است 

  .تمایالت خود را از راه های نامشروع ارضاء کنندکرده اند، دا نگرش منفی پی

عدم تأثیر پذیری و الگو گیری از شخصیت . سرپرستس کودکان نیز مشکل های خاصی را به همراه خواهد داشت

پدر یا مادر و شناخت ویژگی های جنس مخالف ممکن است الگو برداری کودک را با اختال مواجه سازد و باعث 

 .شکالت شخصیتی در وی گرددبروز م

 آثار طالق بر فرزندان

ند به زندگی در کنار یکی از والدین بسنده کنند و هست های طالق که ناچار در خانواده مشکل وجود فرزندان

ممکن است نامالیمات بسیاری را متحمل روزگار را زیر سایه ناپدری یا نامادری بگذرانند، مسأله دیگری است که 

 .در ازدواج مجدد معموال ناپدری یا نامادری نمی توانند ارتباط عاطفی مناسبی با فرزند پیدا کنند .شوند

  .فرزندانی که تحت سرپرستی مادران قرار می گیرند، معموال با مشکالت مالی و معیشتی روبرو می شوند
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و چون دیگر نیازهای  شوندکودکان طالق ممکن است به دالیل مختلف دچار ناهنجاری های اخالقی و اجتماعی 

 فرزندان. روانی آنها از طرف والدین تأمین نمی شود، مشکالت روانی نیز بر مشکالت آنها اضافه می گردد

که در دوران حساس نوجوانی به سر می برند مرحله ای سرشار از احساسات را پشت سر می  بخصوص آنهایی

باعث بروز افسردگی و اضطراب در  و اگر والدین آنها در این برهۀ زندگی دچار درگیری و تنش باشند، گذارند

هنگام  ،باشند این فرزندان به دلیل این که ممکن است از تربیت صحیح محروم .فرزندان این خانواده ها می شود

یتی نتوانند سنگ بنای یل نواقص تربداشته باشند و به دلازدواج ممکن است معیار درستی برای تعیین همسر ن

  .یک خانوادۀ سالم را بنا نهند

پدید آمدن احساس تعارض و کشمکش درونی در شرایطی که کودک باید یکی از والدین را انتخاب کند، و ترس 

 .برای جدا شدن از والد دیگر، باعث بروز مشکالت عاطفی در کودک می شود

ن، محیط آموشی و مشکالت انطباق پذیری مسألۀ دیگری است که کودک تغییر محل سکونت، تغییر گروه دوستا

 .از لحاظ روانی با آن دست و پنجه نرم می کند

 آثار طالق بر جامعه

با فروپاشی خانواده بوسیله طالق انسجام و نظارت اعضای . تأثیر طالق بر کل جامعه هم قابل اغماض نیست

بسیاری از موارد مرد خود را از مسؤولیت اعضای خانواده رها می کند و زن خانواده از یکدیگر از بین می رود در 

ست که خانواده های تک سرپرست یا بدون سرپرست در درون ا د در اینجانوفرزندان را بدون حمایت رها می کن

  .شوند می وفرهنگی تربیتی،اجتماعی و اقتصادی روبر جامعه با مشکالت متعدد

همچنین می  .بر هم می زند و موجب کاهش انسجام و یکپارچگی اجتماعی می شود طالق تعادل انسان ها را

تنها واحد مشروع تولید مثل خانواده است که با طالق از . تواند بره لحاظ کمی و کیفی بر ساخت جمعیت اثر نهد

 .هم می پاشد

بدین صورت که . ه می شودمشکالت این نوع خانواده ها و افراد به درون جامعه پس زد ،در بسیاری از موارد

 شوند در مرحله بعد جامعه را با مشکالتی روبرو می که در مرحله اول خود با مشکالتی روبرو مین عالوه برای

بسیاری از انحرافات رفتاری و اخالقی در درون جامعه توسط کسانی انجام می شود که دارای خانواده های  .کنند

بسیاری از بچه های طالق به بزهکاری کشانده می شوند و از این  .شکل می گیرندطالق  در اثرگسسته شده 

طریق زمینه انحراف آنها در زمان بزرگسالی فراهم می شود و از این طریق نه تنها باری از دوش جامعه بر نمی 

طالق ست که فروپاشی خانواده بوسیله ا از اینجا .شوند می جامعه انگلی بر جان و پیکرۀخود نیز  بلکه دارند

 .هزینه های فرهنگی اجتماعی و مالی را برای جامعه به همراه دارد
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این واقعیت را هر فردی  .این مسایل و پیامدها یک ذهنیت تاریخی منفی نسبت به طالق را شکل داده است

 .به حساب آورده شودتواند دریابد که سابقه طالق در زندگی هر فردی به عنوان یک نقطه منفی و ضعف  می

 .خودکشی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل شود: اجتماعی چونق می تواند آثار و عوارض نامطلوب طال

  راه کارهایی برای برون رفت از طالق

سبب طالق زوجین می ( مثال به لحاظ سنی و یا تحصیلی)های ناهمسان به دلیل اینکه بسیاری از ازدواج *

در جامعه به گونه ای باشد که افراد به دنبال گزینه  از این رو پیشنهاد می شود که فرهنگ سازی. گردند

 .مراکز مشاوره قبل از ازدواج می توانند در این زمینه تاثیر گذار باشند .های همسان برای ازدواج باشند

بسیاری از کسانی که زندگی شان به طالق منجر شده است شناخت درست و آگاهانه ای از یکدیگر در 

ا که در آینده ممکن است ه از این رو شناخت افراد از یکدیگر از بسیاری از طالق موقع ازدواج نداشته اند

 .کند فتد جلوگیری میاتفاق بی

پس به این . عشق بین زن و مرد، مانند نهالی است که اگر از آن مراقبت به عمل نیاید، خشک خواهد شد *

انسان موجودی سرشار از احساسات و . که یک بار ابراز عالقه برای همیشه کافی استمسئله اکتفا نکنید 

نسبت به همسر خود، نگرشی مثبت و مطلوب داشته باشید و همواره به او  .پیوسته نیازمند عاطفه است

 .احترام بگذارید

اگر زن و مرد با خصوصیات روان شناسی همدیگر آشنا باشند و به تفاوت های رفتاری و اخالقی هم به طور  *

سعی کنید حاالت، . صورت هیچ گاه از رفتار طرف مقابل سوء تعبیر نخواهند داشتکامل واقف باشند، در این 

 یادگیری و بکار بردن. روحیات، نیازها و توقعات همسرتان را به خوبی بشناسید و در تأمین آنها بکوشید

ۀ مهارت های گفتگوی سالم و پرهیز از مشاجره باعث می شود که رنجش ها روی یکدیگر انبار نشود و هم

 .دلخوری ها، جای خود را به محبت و صمیمیت بدهد

یادگیری و بکار بردن گفتکوی سالم در حل مشکالت خانوادگی، باعث می شود رنجش ها در دل انباشته  *

حل مشکل خانوادگی توسط خود . نشود و همۀ دلخوری ها، جای خود را به محبت و صمیمیت بدهد

چرا که آنها ابزار کارآمد و مفیدی چون . مؤثرتر به نتیجه می انجامدزوجین و یا حتی خانوادۀ آنان بهتر و 

گاهی خیال پروری و است؛  مشاجره، آفت بنیان خانواده .اخالق و سنت های مذهبی در اختیار دارند

رؤیاپردازی های پیش از ازدواج و انتظارات نابجا و از پیش تعیین شده، بعدها موجب بروز بهانه های واهی و 

در این صورت، عشق و همدلی از خانه ها رخت برمی بندد و . ه در زندگی خانوادگی می شودمشاجر

 .صمیمیت جای خود را به کینه توزی می دهد و روابط میان زوجین سرد و بی روح می شود
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 زمانی را برای گفت و گو و ابراز محبت و تبادل نظر با همسرتان اختصاص دهید و این امر را در اولویت امور *

 .سعی کنید حرف های شما معطوف به گزارش کاری روزمره و بیان مشکالت تکراری نباشد. قرار دهید

سعی کنید هنگام صحبت، ابتدا به نکات مثبت همسرتان اشاره کنید، خشمگین نشوید و قبل از هر چیز  *

در  .شکالت دامن زندالبته عذر خواهی و تکرار اشتباه می تواند بر م. سعی کنید ابتدا شما عذر خواهی کنید

 .ضمن مانع حرف زدن همسرتان نشوید

 .هرگز صحبت های خود را با طعنه، کنایه، زخم زبان و پایین آوردن شخصیت و حرمت همسرتان بیان نکنید *

سعی کنید همیشه شما پیش قدم باشید . با همسرتان مقابله به مثل نکنید و اشتباه را با اشتباه پاسخ ندهید *

 .ت آمیز، مهربانی را به او آموزش دهیدو با رفتار محب

 .زوجین باید بیاموزند که توقعات و نیازهای خود را بدون نکوهش دیگری بیان کنند *

 .از پیش داوری و تصمیم گیری بر اساس تصورات خود، پرهیز نمایید *

است که در  او همان کسی. باور داشته باشید که همسرتان انسانی منحصر به فرد و یک امانت الهی می باشد *

 .دوران نامزدی، آرزوی با او بودن را داشتید

تصور نکنید یک زندگی ایده آل، زندگی است که در آن هیچ اختالف نظری نباشد و آرامش کامل بر آن  *

 .حاکم باشد بلکه اختالف نظر همیشه وجود خواهد داشت

است، به طرز صحیحی با همسر اگر رنجشی قابل چشم پوشی است از آن در گذرید ولی اگر برای شما مهم  *

 .خود در میان بگذارید

 .همسرانی که بر سر هر مسألۀ جزئی با هم مجادله دارند، به تدریج باید شاهد مرگ عواطف شان باشند *

زوج های شاد و با نشاط نسبت به زوج های ناسازگار و ناراضی، عملکرد بهتری در ابراز عالقه و عواطف  *

 .ت جسم و روح خود و همسرتان، وقت و انرژی صرف کنیدخواهند داشت؛ پس برای سالم

 .در آخر بدانید اگر هدف، عشق و حفاظت از آن است، باید بهای این حفاظت را با گذشت و ایثار بپردازید *

 

 سایر عوامل انحالل( ب

 دیگر، اسباب از. است آن اسباب زناشویی از یکی تنها طالق که است وسیعی مفهوم  (Dissolution)انحالل

از دیگر موارد انحالل خانواده می توان به موارد زیر  .برد نام را ازدواج فسخ یا همسر دو از یکی مرگ توان می

 :اشاره کرد

مردی که مبادرت به ازدواج دوم می کند، محبت را تقسیم می نماید و زن اول : ازدواج مجدد توسط زوج

ردی بهانه گیر می شود ، این بهانه گیری، منجر به بد چنین م. نیز حاضر نیست محبت را تقسیم شده بداند
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شدن شرایط زندگی برای زن اول می شود و به تدریج به سوی طالق می رود و خود را بین طالق و زندگی 

 . معلق و سر در گم می بیند و این حالت تعلیق، عدم ثبات در زندگی را برای وی به ارمغان می آورد

که  بسیاری در آغاز ازدواج خود را واجد صفات و خصوصیاتی معرفی می کنند،افراد : تدلیس در ازدواج

  .دارای آن خصوصیات نمی باشند

. انسان در مقابل تحمیل، موضع گیری می کند. بدترین نوع ازدواج، ازدواج تحمیلی است :ازدواج تحمیلی

 .به ظاهر فردی مطیع و در باطن عصیانگر است

قانون می گوید اگر مردی خواستار  .فلسفه زندگی مشترک منافات دارد که با: ترک زوج یا زوجه از منزل

در بسیاری از موارد . این است که زن دیگری اختیار کند، یا باید با اجازه همسر اول باشد و یا با اجازه دادگاه

دادگاه مراجعه کند اگر مرد برای ازدواج مجدد دالیل قانونی داشته باشد و همسر اول اجازه ندهد، مرد باید به 

را  البته دادگاه به او تکلیف می کند که عدالت. و با اعالم دالیل خود از دادگاه برای ازدواج مجدد اجازه بگیرد

  .در مورد همسر اول رعایت کند

نقطه ثابت زندگی مشترک، وفاق است که با این گونه . شکل گیری هر فرایندی نیازمند یک نقطه ثابت است

 . از بین می رود( اختیار کردن زوجه دیگری ) مسائل 
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 فرزندآوری و جمعیت: پنجم فصل 

  فرزندآوری و تربیت فرزند -1بخش 

 اهمیت و فواید فرزندآوری

از  را این مزایادر اینجا برخی دیگر از  ؛از مزایای فرزندآوری در قسمت تداوم نسل عنوان گردیددر فصل اول برخی 

 :قرار می دهیمبررسی اسالم، مورد دیدگاه 

همسران دل آرام آنانی هستند که با اعتقاد به ارزشمندی وجود فرزند، ضمن احراز شایستگی ها و کفایت های 

آمادگی ها و قابلیت های مادری و پدری و پذیرش مسئولیت ها، با باور همسری و رضامندی متقابل زوجیت و 

مشترک، همدلی و تفاهم کامل به اندیشۀ فرزند آوری جامۀ عمل می پوشانند در جهان بینی الهی، فرزند به مثابه 

واقع هبه  در. می شود« هبه»امانت هدیه گونه و هدیۀ امانت گونه ای است که از لطف و کرم خداوندی به والدین 

به بیان دیگر فرزند هدیه و امانتی است و چون گل که زینت خانه است و نگهداری و . آمیزه ای از هدیه و امانت است

مالکیت و حاکمیت آسمان : خداوند در قرآن کریم می فرماید. پرورش آن، پدران و مادران شایسته و امین را می طلبد

فریند، به هرر کس اراده کند دختر می بخشد و به هرکس که بخواهد پسر و زمین از آن خداست، هر چه بخواهد می آ

را برای آنان جمع می کند، و هر کس را بخواهد عقیم می گذارد،  -هر دو-پسر و دختر( اگر بخواهد)هبه می کند، یا 

 .زیرا او دانا و قادر است

   . عمر و زنجیرۀ پیوند دنیا و آخرت انسان است از بارزترین مصادیق برکت« فرزند»همسران برتر به نیکی می دانند که 

می  و همچنین در جایی دیگر« .در خانه ای که فرزندانی در آن نباشد، برکتی نیست»: پیامبر اکرم می فرمایند

به چه دلیل است؟ گفته می شود به دلیل آن که فرزندت : می گوید. مقام شخص در بهشت باال می رود»: فرمایند

 .برایت استغفار کرد

 :مزایای فرزندآوری را می توان چنین برشمرد

 برآورده شدن انتظارات والدین و تقویت عزت نفس آنان *

پدر و . شوند و در موارد بسیاری این امر خود انگیزه ازدواج استزند فر زن و مرد انتظار دارند که پس از ازدواج صاحب

مادر عروس و داماد و خویشان و آشنایان نیز به گونه ای عمل می کنند که بیانگر چنین انتظاری است و انتظاراتی از 

منفی و عزت این دست، در صورتی که به موقع رفع نشود موجب ارزشیابی منفی دیگران و در نتیجه خود پنداره 

در این صورت تصویری که آنها از خویشتن دارند، به طور ضمنی در همه واکنش . نفس پایین در زوجین می شود
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رنج می برند و مبتال به بحران عزت نفس  فرزنددرصد افرادی که در جهان از نداشتن . های ارزشی آنان تجلی می کند

تحمل تنهایی را ندارند، دائما احساس یک نیاز توأم با فشار برای  این افراد کسانی هستند که. هستند قابل توجه است

از « دیگران درباره آنها چه فکر می کنند»دارند، اعتماد به نفس خود را در مقابل این وسوسه ذهنی که فرزند  داشتن

از لذتِ داشتن  دست می دهند، و گاه و بیگاه احساس غم و اندوه و ناکامی و حیرت می کنند که دلیل محرومیت آنان

 چیست؟فرزند 

برای آن که زوجین انتظارات خود و دیگران را برآورده کنند و به ارزش ها و هدف هایی که الزمه زندگی سعادتمند 

. دارند، و این به نوبه خود باعث تقویت عزت نفس در زوجین می شودفرزند است نایل آیند، نیاز به تالش برای داشتن 

در خانواده، برآورده ساختن انتظارات والدین و دیگران و ایجاد و تقویت عزت نفس  فرزندبت پس یکی از نقش های مث

 .ستا آنها

( 939 )تحقیقاتی در مورد قبول مسئولیت زوج های جوان جهت پدر و مادر شدن، توسط ماکسول و مونت گمری 

زنانی که پانزده سال از ازدواج آن ها گذشته بود، معتقد بودند بهترین سن . ساله انجام شد  1تا  4 زوج  93درباره 

در سالهای اول باعث تقویت عزت نفس والدین فرزند د دارشدن یکی از دو سال اول زندگی است؛ زیرا تولفرزند برای 

این پژوهش نشان داد نه تنها زوج های جوان از سوی والدین خود تشویق می شدند که بچه دار شوند بلکه . می شود

 بستگان، دوستان و همسایگان اصرار می ورزیدند و به آن ها فشار وارد می ساختند که اقدام به ازدواج کنند و بچه دار

ان در زندگی خانوادگی ضروری به فرزندبنابراین، برای تحقق انتظارات افراد جامعه و بستگان و دوستان حضور . شوند

با وجود این، سنت ها و آداب و رسوم اجتماعی تأثیر بسزایی در زمینه انتظارات والدین و دیگران از زوج . نظر می رسد

 .های جوان دارد

. است فرزندبیش از خانواده های بدون  فرزنداس عزت نفس در خانواده های دارای بر اساس آموزه های دینی، احس

 فرزنداین تعبیر، به صراحت، نقش « ما ولد فی اهل بیت غالم اال اصبح فیهم عزّ لم یکن»: می فرماید( ص)رسول خدا 

ست که کودکان به میزان تحقیقات تجربی نیز حاکی از آن ا. در ایجاد و تقویت عزت نفس والدین را نشان می دهد

 .قابل توجهی عزت نفس والدین شان را تحت تأثیر قرار می دهند

 توسعۀ ارتباطات انسانیجامعه پذیری و  *

منظور از اجتماعی شدن یا جامعه پذیری فرآیندی است که طی آن فرد به تدریج به شخصی خود آگاه، دانا و با تجربه 

 فرزندتولد یک . اجتماعی شدن، نسل های مختلف را به هم پیوند می دهد. در شیوه های فرهنگی تبدیل می شود

زندگی والدین را که مسئول پرورش او هستند تغییر می دهد و در نتیجه آن ها فرآیندهای یادگیری جدیدی را تجربه 

بر فرآیند  فرزندانجام داد و نتیجه گرفت که  فرزندتحقیقی درباره خانواده های دارای (   9 )هافمن . می کنند
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دار شدن ارائه کرده  فرزندافمن موارد زیر را در خصوص ه. اجتماعی شدن و جامعه پذیری والدین تأثیر می گذارد

 :است

 .کودکان با حضور خود، وضعیت بزرگساالن به خصوص زنان را تأیید نموده و به آن ها هویت اجتماعی می دهند 

کودکان از طریق فعالیت های خود در مدرسه و مراکز تفریحات سالم و محیط همسایگی، والدین خود را با جامعه  

 .د می دهندپیون

ان بر اساس شعایر مذهبیِ والدین شان رشد می کنند؛ زیرا والدین آنها بر اساس آن مفاهیم رفاه و آسایش فرزند 

 .دیگران را مقدم داشته و به اجتماعی شدن گروه تداوم می بخشند

 .کودکان به آنها اعتبار بخشیده و آنها را از تنهایی نجات می دهند 

 .گی نشاط و سرور بخشیده و آن را لذت بخش می کنندکودکان به زندگی خانواد 

کودکان با توجه به اصول اجتماعی شدن، شایستگی و صالحیت والدین را رشد داده و حتی آنان را به مرز خود  

 .کفایی می رسانند

 ند، کودکان عالوه بر کسب شخصیت برهستن از تأیید اجتماعی بهره مند فرزندچون والدین بیش از افراد بی  

. این یک جنبه کلیدی اجتماعی شدن برای اکثریت مردم در هر فرهنگی است. اعمال نفوذ والدین نیز می افزایند

 .آن از نظر فرهنگی فرق می کنند« نتایج»دقیق و « ماهیت»اگر چه 

 .یدنیز در تحقیقات خود نشان داد که کودک می تواند در جامعه پذیری والدین عنصری مهم به شمار آ( 934 )بل 

قبل از بچه دار شدن ارتباطات زوجین در چارچوب میان خودشان است اما بعد از بچه دار شدن ارتباطات وسیع تر 

مثال با فروشندگان بیشتری مراوده خواهید داشت، با نگهبان پارک آشنا خواهید شد و یا در هنگام ازدواج او  می شود

 .با خانوادۀ همسر او ارتباط پیدا خواهید کرد

 اس مثمر ثمر بودناحس *

مردان و زنان قاطع و هدفمند با توجه به . ان در محیط خانه احساس مفید بودن را برای والدین در پی داردفرزندتولد 

هدف تشکیل . توانایی هایی که دارند برای خود هدف هایی در نظر می گیرند و برای دستیابی به آن تالش می کنند

زندگی هدفمند . می برد و به ما انرژی می دهداین هدف ما را به جلو . خانواده آرامش روانی و تولید نسل است

داشتن با احساس شایستگی و مثمر ثمر بودن در فرزند . باید شایستگی خود را ثابت کنیم. مستلزم پر بار بودن است

( ع)امام سجاد . به ثمره وجود والدین تعبیر شده استفرزند به همین دلیل است که در روایات، داشتن . ارتباط است

 .باید بدانی که او از تو و ثمره وجود توست: فرمایدمی 
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صالح گلی از گل های بهشت  فرزند »: شنیدنی است، آن جا که می فرماید( ص)به راستی که تشبیه زیبای پیامبر 

بدیهی است که . ان به گل های زیبای آن تشبیه شده اندفرزند، در این تعبیر نمادین، خانواده به گلستان و «است

ثمرات نیکو عامل دلگرمی والدین و تداوم حیات مشترک آن ها بوده و احساس مثمر ثمر بودن و اعتماد به داشتن 

 .نفس را در آن ها به وجود می آورد

 افزایش عشق و محبت *

ابراز و دریافت عشق و مجبت یکی از نیازهای اساسی انسان است که با وجود فرزند این حالت تقویت می گردد و 

 .ر نشستن ثمرۀ عشق زن و شوهر، عشق و عالقۀ آنها به یکدیگر افزایش می یابدحتی با به با

 رشد و تعالی شخصیت والدین *

دانش، تجربه، گذر زمان و حتی پیمان ازدواج و شروع زندگی مشترک، وضعیت ها و نقش های بزرگسالی را به وجود 

هن، میلیسپ و هارتکا . مشخص می سازدنمی آورند، بلکه دوره پدر و مادری است که نقش های بزرگسالی را 

از مطالعات شخصیت به این نتیجه رسیدند که سازمان روانی انسان با پذیرفتن نقش پدر و مادری به کمال ( 943 )

معموالً این گونه تصور می شود که تغییرات عمده سازمان شخصیت در طول »: آنها در این باره می گویند. می رسد

اما این یافته ها نشان می دهند که تغییرات بسیار مشخص نه در طول نوجوانی بلکه در  نوجوانی روی می دهند،

ژرفی می شوند و به اشتغال به « تغییرات نقش»انتهای آن روی می دهد؛ یعنی زمانی که اکثر مردم در نهایت دچار 

در فراهم « پدر و مادری»تجربه بنابراین، به نظر می رسد که « کار تمام وقت و ایفای نقش والدینی مشغول می شوند

وجود همین تجربه ها مجموعه کاملی از ارزش ها را به . کردن تعالی و رشد شخصیت افراد دارای اهمیت ویژه باشد

. از این رو والدین در آموزه های دینی با قرار گرفتن در کنار خدا تقدیس شده اند. ساختار شخصیت والدین می افزاید

والدین بدون هیچ استثنایی . انسانی، سالمت روانی و شکوفایی فطرت انسانی به شمار می روند این ها همگی از کمال

آن ها شیفته اند؛ شیفته به . سرگرم آرمانی هستند که خارج از وجود خودشان و در چیزی بیرون از آنها وجود دارد

آن را تا حدودی تقدیر برایشان مقدر آن ها به کاری مشغولند که (. فرزند)چیزی که برایشان بسیار گرانقدر است 

 (.فرزندتربیت )کرده و کاری که ضمن انجامش به آن عشق می ورزند 

 طلوع امید و آرزوهای جدید *

با رشد مراحل تکوین و مشاهدۀ موفقیت های . در دل پدر و مادر شکفته می شود با تولد فرزند امید و آرزوهای جدید

حتی پدر و مادر ممکن است با . کودک امید و آرزوی سعادت و خوشبختی در دل پدر و مادر تجلی پیدا می کند

موجود در وجود ناکامی های خود در گذشته و با کسب موفقیت از جانب فرزند خود، از احساس کمبود و خد های 
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 .زندگی خود رهایی یابند

 عامل نشاط و سالمت روانی والدین فرزندنگاه به  *

پژوهش ها نشان داده است که یکی از بزرگ . می تواند موجب نشاط والدین و سالمت روانی آن ها شود فرزندنگاه به 

هم زمان با . س از تولد بوده استان سالم خویش پفرزند ترین عوامل شادی آفرین برای والدین اولین مالقات آن ها با 

و لذا آنها زندگی خود را معنا دارتر از . شده اند، پدر و مادر خطاب می شود فرزند، زن و شوهری که صاحب فرزند تولد

تولد . از زبان کودک برای آن ها لذّت بخش است« بابا»و « مامان»و بعدها نیز شنیدن الفاظ . گذشته می یابند

زوجین از دیدن فعالیت های شیرین و دل انگیز آنها و نگاه به . ه موجب نشاط والدین می شودان هم فی نفسفرزند

ان می تواند فرزندبنابراین، همان گونه که تولد . ان احساس شادمانی می کنندفرزندچهره های بشاش و تبسم آفرین 

شاط وصف ناشدنی برای والدین به نیز می تواند ن فرزندموجب نشاط و سالمت روانی والدین شود، نگاه به چهره 

از بهترین چیزها : سؤال می کنند که( ع)لذا وقتی که از امام صادق . ارمغان آورد و موجب سالمت روانی آنان شود

 .«جوانی که در حضور والدین استفرزند  نگاه کردن به»: برای آدمی چیست؟ می فرماید

 تداوم زندگی *

ادامه دهندۀ نسل خود می دانند و در حقیقت این فرزند است که نمود جاودانگی بیشتر والدین فرزند را به عنوان 

 .والدین است

 توسعه اقتصادی و برکت در خانواده *

ان فرزندتأمین مخارج زندگی مشترک و هزینه . وضعیت معیشتی و رفاه اقتصادی در خانواده دارای نقش مهمی است

که عده ای زیر بار مسئولیت زندگی زناشویی و والدینی در سنین از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن موجب شده است 

 .جوانی نروند

را نه تنها باعث مشکالت معیشتی در خانواده نمی داند بلکه توسعه معیشتی را  فرزنداسالم و قرآن تشکیل خانواده و 

اساس آموزه های دینی،  بر. شدن به واسطه تالش و برکت همراه آن، تضمین کرده است فرزندپس از ازدواج و صاحب 

برکت و  فرزندنیست؛ زیرا خداوند در پرتو ازدواج و  فرزندآوریفقر و ناداری مانعی در جهت تشکیل خانواده و اندیشه 

موجب برکت در  فرزندیکی از آموزه هایی که در روایات بر آن تأکید شده این است که . بی نیازی عطا می کند

در این تعریف برکت شامل مجموعه . ز فراوانی، رونق، فزونی، سعادت و نیک بختیبرکت عبارت است ا. خانواده است

ای از هیجان ها، اندیشه ها، رفتارها و احساس هایی است که به طور وسیع با سالمت و بهداشت روانی خانواده در 
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 .ارتباط هستند

 شور و نشاط زندگی *

بخند فرزند به والدین می تواند تمام خستگی های روزمره یک ل. با وجود فرزند شور و نشاط به زندگی روی می آورد

، شور و نشاط خاصی فرزند خود را خواهند دید و فعالیت والدین به این که بعد از کارامید . را از تن و روان آنان بزداید

 .را به آنها القا می کند

 دستگیری از والدین به هنگام پیری *

زیرا والدین . ، تحقق بخشیدن به امیدهای والدین در دوران سالمندی و پیری آنها استفرزند داشتن مزایای  از دیگر

می تواند  فرزندبه تعبیر دیگر داشتن . انشان در هنگام پیری و کهولت از آنان دستگیری کنندفرزندعالقمندند که 

، معموالً امید به فرزند ه های فاقد در خانواد. هستند، افزایش دهدفرزند  را در والدینی که دارای« امید به زندگانی»

ان خود را به گونه ای تربیت نکرده اند فرزندزندگی در زن و شوهر چندان چشمگیر نیست، و یا هنگامی که والدین 

بنابراین، اگر والدین بخواهند که . که در آینده یار و یاور آنان باشند نیز میزان امید آنان به زندگی چندان زیاد نیست

ان خویش توجه فرزند شان در آینده از ایشان دستگیری کنند و با آنان مهربان باشند، باید به تربیت اخالقی انفرزند

انی می توانند در زندگی آینده والدین نقش آفرین فرزندچنین . بیشتری نمایند و با آنان مهربان و صمیمی باشند

هستند، معموالً دوران پیری را با حمایت  فرزندان که فاقد آن. باشند و در دوران کهولت و ناتوانی از آنان حمایت کنند

کم تری پشت سر می گذارند و از احساس تنهایی، بیشتر رنج می برند و گاه از تصمیم قبلی خود مبنی بر نخواستن 

البته در برخی موارد به خاطر فراهم نبودن شرایط الزم، والدین از . دستخوش احساس پشیمانی می شوندفرزند 

 .محروم می شوند که در این صورت نیز در دوران کهولت احساس تنهایی خواهند کردفرزند شتن دا

اندوهگین بود؛ در ایام کهولت، فرزند از نداشتن ( ع)ابراهیم . کرد فرزندبه هنگام پیری از خداوند درخواست ( ع)زکریا 

که . دار شدن به حمد و ستایش حق پرداختد فرزنبه خاطر ( ع)ابراهیم . خداوند اسماعیل و اسحاق را بدو عطا کرد

 .دار شدن به راستی اقتضای حمد می کند فرزند

انش چشم دوخته و از خداوند می خواهد که آن ها را در یاری وی فرزندنیز به حمایت و دستگیری ( ع)امام سجاد 

 .کمک نماید

و خوار و نگون بخت از نظر او کسی است که  را بهترین یار و مددکار انسان معرفی کرده فرزند( ع)امام حسن عسکری 

 .ی نداشته باشدفرزند
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در طرح بین المللی اقدام برای سالمندان، خانواده بهترین مأمن برای حمایت از سالمندان تلقی شده و تالش برای 

اگر چه . ستحمایت و پشتیبانی از تحکیم خانواده و پاسخ به نیازهای اعضای سالخورده آن مورد تأکید قرار گرفته ا

روابط درونی خانواده ها از نظر شکل و محتوا، از جامعه ای به جامعه دیگر بر حسب زمینه های فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی فرق می کند و در بطن هر جامعه نیز پیوسته در حال دگرگونی است لیکن باید سعی شود احترام به 

ان از نگهداری و مراقبت مدام فرزندگاهی . وش غرب زدگی نشودبزرگترها و مساعدت به والدین در دوران پیری دستخ

والدین خسته شده و شکیبایی خود را از دست می دهند و قبول مسئولیت بیشتر برای آنها دشوار می شود و با 

تحویل و سپردن فرد سالمند به مراکز نگهداری سالمندان، خود را از مسئولیت و زحمت نگهداری سالمند خالص می 

 .ندساز

ان فرد سالمند را حل می کند، لیکن اقامت افراد پیر در فرزنداین اقدام اگر چه تا حدود زیادی مسئله اطرافیان و 

سرای سالمندان موجب می شود که آنان از خانواده خود دور گردند و نظام روابط عاطفی و خانوادگی شان سست 

جدید، خود را به مراتب تنهاتر و اندوهناک تر بیابند که این شده و تدریجا از هم گسسته شود و در نتیجه در محیط 

 .امر خود زمینه ساز عوارض و ناراحتی های فیزیکی و روانی متعددی در آنان می شود

و این الفت . گاه قطع نمی کنند ان خویش را هیچفرزندبر اساس آموزه های دینی، والدین رشته الفت و دلبستگی به 

انشان ادامه می یابد، این گونه دلبستگی والدین به فرزند و مودّت، حتی پس از بزرگسالی و تشکیل خانواده برای 

 .ان برای موفقیت آن ها در اجرای وظایف رشدی خانواده ضروری استفرزند

ن به امیدهای والدین در دوران سالمندی و پیری ان، برای تحقق بخشیدفرزند به هر حال دلبستگی متقابل والدین و 

انشان از دوره نوجوانی به بزرگسالی فرزندچنانچه والدین پیش بینی های الزم را جهت انتقال . تعیین کننده است

در غیر این صورت، . کنند و به تدریج از کنترل و حمایت خود نسبت به نوجوانان بکاهند، تضادی به وجود نمی آید

نوجوانان برنامه جدایی از خانواده و تشکیل زندگی مستقل را طرح ریزی می کنند، از لحاظ عاطفی، خانواده  زمانی که

دچار بحران هایی می شود که نه تنها باعث سست شدن رشته دلبستگی می شود، بلکه به گسستن آن ها و احتماالً 

 .ان می انجامدفرزندپیدایش تضاد میان والدین و 

 یی خانوادهاستحکام و پویا *

همان طور که قبال گفته شد، با تولد فرزند، عشق و مودت بین زوجین افزایش یافته و این به نوبۀ خود یکی از عوامل 

وجود دل مشغولی نسبت به فرزند والدین را به این نتیجه می رساند که مرکز ثقل آنها . استحکام خانواده می باشد

 .مشترک باعث استحکام خانواده خواهد شد فرزند است و فرزند به عنوان نقطۀ عطفی
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 کاهش درد سرها و مزاحمت ها برای مادران *

راسل . از عوامل مؤثر در کاهش مزاحمت های خیابانی برای مادران جوان است فرزندآوریشواهد نشان می دهد که 

دردسرها و مزاحمت ها دار شدن موجب کاستی فرزند در این زمینه تحقیقاتی انجام داده و نتیجه گرفته است که 

 .برای مادران است

 و کارآمدی خانواده فرزند *

ممکن است « ساخت»این . هر خانواده ای برای آن که بتواند وظایفش را انجام دهد، ساختی را به وجود می آورد

ین که تا چه ناکارآمدی در خانواده عبارت است از ا/ کارآمدی . خانواده را به واحدی کارآمد یا ناکارآمد مبدّل سازد

در فرهنگ اسالمی هسته اولیه خانواده . اندازه الگوهای خانواده در کسب هدف های آن مؤثر و سودمند واقع شده اند

در کارآمدی خانواده به حدّی  فرزندنقش . ان، آن را کارآمد می سازدفرزندرا مرد و زن تشکیل می دهند و وجود 

 .تعبیر شده است« هالک»اژه ان در خانواده با وفرزنداست که عدم وجود 

 تأمین نیازهای روحی *

با ازدواج بسیاری از نیازهای روحی انسان برطرف می گردد اما با وجود فرزند، دسته ای دیگر از این نیازها برآورده می 

تآمین نیاز . شوند، مثال والدین نیاز دارند کسی را مورد حمایت قرار دهند که با وجود فرزند این امر محقق می شود

با وجود فرزند انس و الفت در با توجه به مطالبی که قبال ذکر شد، . کودک منجر به رضای خاطر والدین می شود

 .افزایش می یابد که این در تأمین نیاز روحی والدین نقشی کارآمد داردخانواده 

 دریافت حمایت معنوی پس از مرگ *

می بخشد، بلکه عامل مؤثری در رشد و تعالی معنوی والدین  استحکام ان نه تنها شالوده زندگی دنیوی رافرزندوجود 

 .بعد از مرگ نیز خواهد بود

حمایت معنوی از . شواهد نشان می دهد که افراد بهره مند از حمایت اجتماعی از سالمت روانی بهتری برخوردارند

مثل پول قرض )سوی دوستان، بستگان، همسایگان، همکاران و آشنایان به صورت های حمایت ملموس یا مادی 

اعمال می ( همدردی، همدلی، محبت)اطفی و حمایت ع( ارائه پیشنهادهای مفید و سودمند)، حمایت اطاعتی (دادن

تعالیم اسالم در این قسمت بسیار گسترده و قابل . حمایت اجتماعی نقش بسزایی در بهداشت روانی افراد دارد. گردد

. از توصیه های مؤکد در آموزه های دینی؛ احسان، محبت، انفاق، صله رحم و دعا در حق همدیگر است. توجه است

ان می توانند در تقویت بهداشت روانی والدین نقش داشته باشند، حمایت معنوی از والدین فرزندیکی از مواردی که 



   
 

 .است

می ( ص)رسول خدا . ان شان بهره می برندفرزند( خیر)پدران و مادران از دنیا رفته، از عبادت و مناجات و کار خوب 

کسی که درختی کاشته، : یم به آنان ثواب می رسدپنج نفر از دنیا رفته ولی پرونده آنان بسته نشده و دا»: فرماید

ی شایسته ای از او به فرزند چاهی آبی برای بهره برداری مردم حفر کرده، مسجدی ساخته، قرآنی نوشته و کسی که 

 .«جای مانده باشد

در . ندارد انسانی را تصور کنید با کوله باری از گناه و معصیت از دنیا رفته و هیچ گونه احساس لذّت و دل خوشی

ی داشته باشد که مدام در فرزند حال اگر این شخص . چنین وضعی احساس یک بیگانه متافزیکی را خواهد داشت

این یک الگو و انگاره . حق او دعا کند و خیری برساند، بدون شک برای او اتفاقی لذت بخش و اشتیاق آور خواهد بود

ن را به این جا و اکنون محدود نمی کند بلکه به زمان پس از مرگ دینی در رابطه با بهداشت روانی است که گستره آ

 .نیز گسترش می دهد

 اخالق و آداب بارداری و فرزندآوری

. از بارزترین مصادیق برکت عمر و زنجیرۀ پیوند دنیا و آخرت انسان است« فرزند»همسران برتر به نیکی می دانند که 

و شایسته که طبعا در نتیجۀ دور اندیشی، تربیت صحیح و صبوری تردیدی نیست که برخورداری از فرزند صالح 

حقیقت این . والدین امکان پذیر می گردد، نعمت ارزشمندی است که همواره باید قدر دان آن و شاکر خداوند بود

ین از واالترین و ارزشمند ترین جایگاه برخوردار است و فرزند آوری از خطیر تر« فرزند»است که در قانون الهی 

مسئولیت ها و رسالت ها است، چرا که در نظام اسالمی، از همان روزهای آغازین حیات، صاحب حقوق حقه ای در 

 .ابعاد زیستی و روانی هستند که توجه به آن از وظایف و مسئولیت های در خور توجه والدین است

به . از اندیشۀ تربیتی و کمال طلبی استفرزندآوری در تفکر اسالمی متضمن دعا و نیایش، برنامه ریزی و برخورداری 

همین دلیل، همواره بندگان ناب خدا، با ایمان به این مهم، در تربیت و پرورش فرزندانی صالح و با کمال هستند، 

فرزندآوری یک تمایل، خواست و ارادۀ زن ها  .فرزندانی که وجودشان روشنی بخش حیات دنیوی و اخروی آنان است

ه با فرایند احراز قابلیت های همسری و عالقمندی و محبت روز افزون متقابل باور می یابند که و شوهر هایی است ک

 .شایستگی الزم برای فرزندآوری یافته اند

در  هنوز بنابراین زن و شوهر هایی که بعد از چند سال ازدواج. فرزندآوری همیشه متضمن مسئولیت های خطیر است

این سخن . کشاکش های زناشویی به سر می برند و نتوانسته اند زندگی آرامی داشته باشند، بهتر است بچه دار نشوند

عامیانه که بچه نور خانه است و وقتی بچه بیاید زندگی شیرین می شود، یک اصل کلی و قابل تعمیم در همۀ شرایط 
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زی ها و بعضا طالق و جدایی هنگامی رخ می دهد که زن و متأسفانه درصد قابل توجهی از همسر ستی. نمی باشد

شوهر قبل از آمادگی روانی الزم صاحب فرزند شده اند، در واقع وقتی همدیگر را نمی توانند دوست بدارند و تحمل 

 !کنند آیا می توانند با نفر سومی چنین باشند؟

آرامشگری متقابل بهره ای ندارند و غالب با زبان در حقیقت در شرایطی که زن و شوهر از دل آرامی الزم و قابلیت 

عموما  .تهدید، تنبیه، پرخاش، گله، غیبت، تهمت و منت با هم صحبت می کنند بچه ها دچار بد سرپرستی می شوند

. کودکان و نوجوانانی که دچار بد سرپرستی می شوند از بیشترین آسیب پذیری های فردی و اجتماعی رنج می برند

رد فرزند مهم، اساسی و قابل توجه بوده و می تواند پر ثواب باشد همانا اصل فرزند پروری است و نه آنچه در مو

پروردگارا از همسران و خاندان ما فرزندانی به ما مرحمت »: دعای همۀ نیکان و برگزیدگان این است که .فرزندآوری

 11«.بفرما که مایۀ روشنی چشم ما باشند

ترت، امانتی باالتر و واالتر از فرزند نیست از این رو همسران برتر، بیش از هر چیز اندیشه در حقیقت بعد از قرآن و ع

، در تشکیل نطفه نیز های تربیتی و اهداف آرمانی خویش را در امر فرزندآوری مد نظر قرار می دهند و به دور از غفلت

یت آرامش روان به یاد حق هستند و از همان با وضو ساختن و آمادگی روانی کامل، عاری از اندیشه اغیار و در نها

روزهای نخستین تشکیل نطفه، در اندیشۀ ایجاد مناسب ترین شرایط و بهترین بستر برای شکل گیری نطفه و تکوین 

 .جنین می باشند

همسران برتر با تفاهم و عالقمندی متقابل، آمادگی و سالمت جسمانی، بهداشت روانی، آرامش و سکینۀ خاطر و به 

دور از حرام خواری، پرخوری و خودمداری و رها از خشم و عصبانیت، اضطراب و نگرانی، با مطهر ساختن وجود به 

وضو، اقامۀ نماز و نیایش به درگاه خالق مهربان و طلب نور چشم و فرزند صالح از درگاه بی مثالش، نقش آگاهانۀ خود 

 .فا می نمایندرا در شکل گیری نطفه و سالمت و تکوین شخصیت جنین ای

( برای داشتن بچه های سالم تر و باهوش تر) طبق تحقیقات انجام شده بهترین زمان برای تشکیل نطفه و بارداری 

 :فصل بهار می باشد به دلیل اینکه

در تابستان نور آفتاب بیشتر است میزان آلودگی هوا کمتر و درصد اکسیژن دریافتی مادر به دلیل خروج از  *

 .فصل بیشتر استدر این ... منزل و عدم وجود بخاری، شوفاژ و 

 .میوه ها و غذاهای تازه در این فصول بیشتر است *

 .تر استدر تابستان بیماری های ویروسی مثل سرماخوردگی و آنفوالنزا کم *

                                                             
22
   آیۀ  ،سورۀ فرقان 
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در فرهنگ قرآنی شمار فرزندان چندان مطرح نیست، آنچه از دیدگاه مکتب تربیتی اسالم حائز اهمیت است، نحوۀ 

بدیهی است که اولین گام در . تربیت صحیح فرزند یا فرزندان است که پشتوانۀ حیات دنیوی و اخروی والدین هستند

الزم برای ایفای مسئولیت پدری و مادری، برنامه ریزی و دعا  توجه به فرایند صحیح تربیت فرزند، کسب آمادگی های

دقت در شرایط مطلوب روانی و . و باغبانی غنچۀ وجود کودک استبرای فرزندآوری و پذیرش مسئولیت امانت داری 

تا )طفل زیستی مادر در دوران بارداری، تغذیۀ نوزاد با شیر مادر، پرهیز از بارداری های مجدد در دوران شیر خوارگی 

سال بین فرزندان و دقت کافی و ضرورت در پیشگیری از بارداری های   و رعایت فواصل مناسب حد اقل ( سالگی 1

باید توجه داشت که احتمال به . ناخواسته، از جمله تدابیر و تالش های همسران برتر برای تربیت فرزند مطلوب است

و حرکتی در نوزادان ناخواسته و  وانی و معلولیت های ذهنیدنیا آمدن فرزندان مبتال به آسیب های جسمانی، ر

 .خانواده هایی با تعداد فرزند زیاد، بیشتر است

همسران برتر ضمن آن که در امر فرزند آوری تدبر و انیشه می کنند و این کار را با برنامه ریزی دقیق پیش می برند، 

و سرنوشت ساز حیات جنینی فرزند، هرگز از اندیشه های لحظه ای از تکوین جنین غافل نمانده و در دوران حساس 

بسیاری از عوامل تعیین کننده . تربیتی غافل نمانده و همواره با نماز، دعا و نیایش روح فرزند خود را جال می بخشند

ی در سعادت، هوشمندی، سالمت یا معلولیت و عقب ماندگی و سازش نایافتگی های فرزند به دوران بارداری و زندگ

بنا بر این هر گونه آسیب پذیری جنین می تواند ناشی از عوامل گوناگون باشد که بعضا . جنینی فرزند مربوط می شود

است، یا عواملی که تا کنون از حیطۀ شناخت و معرفت مادر یا ( به طور مشترک)مسئولیت آن بر عهدۀ والدین 

 .دمحققان و متخصصان دور مانده است، در این امر دخالت دار

در دوران بارداری بهتر است برای تکامل بهتر مغز کودک با او سخن گفت؛ چرا که در این دوران توانایی به یاد سپاری 

در جنین وجود دارد و بررسی ها روی مادران حافظان قرآن نشان می دهد که این مادران در دوران بارداری یا به 

 .ن گوش فرا می دادندنوای بلند قرآن می خواندند یا به نوای دلنشین آ

تاریخ حیات انسان ها به این حقیقت گواه است که سالمت، سعادت، پویایی، مصونیت فرهنگی و نیک فرجامی هر 

به بیان دیگر، رشد و شکوفایی و شکل . جامعه عمدتا در گرو وجود پربرکت مادران بصیر، دلسوز، فهیم و متعهد است

 .مادر آغاز می گردد و در دامان پرمهرش تداوم می یابدگیری شخصیت کودکان و نوجوانان در رحم 

مادران، این باغبانان فداکار شکوفه های زندگی و ترسیم گران طریقت بهشت، بیشترین مسئولیت را در تربیت 

رسالت اصلی پدران به عنوان سنگربانان دژ استوار، مطوئن و . اخالقی، فکری و اجتماعی فرزندان عهده دار هستند

وجود مادران، این نقش آفرینان پربرکت کانون خانواده در امر تربیت، به ویژه در دوران بارداری، مراحل اولیۀ مستعد 

رشد و پی ریزی شالودۀ ماندگار شخصیت، بذل توجه به نیازهای همسری و تالش در تأمین نیازهای زیستی، روانی و 
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 .عاطفی ایشان است

 :زیر توجه خاصی را مبذول دارند القی و روش های فرزند پروریاخ شایسته است که زوجین نسبت به مسائل

همۀ بانوان باردار، دوران بارداری را سال اول حیات پر فراز و نشیب فرزند خود محسوب کنند و لحظه ای از  

 .به یاد داشته باشید تعلیم و تربیت از بدو تولد آغاز می شود .اندیشه و رفتارهای تربیتی غافل نباشند

 .مادر با تربیت خود در سرنوشت کودک نقش مهمی دارند پس باید به این دخالت اهمیت بدهند پدر و 

مقام و منزلت مادران باردار همانند مجاهدین فی سبیل اله است، ( ص)از آن جا که به فرمودۀ رسول خدا  

، روشنی بخش دل، وضو به عنوان یک عمل زیستس، حرکتی، روانی و معنوی. شایسته است همواره با وضو باشند

 .تمرکز دهندۀ ذهن استو  آرامش گر قلب، راحتی بخش روان

 .خانه و خانواده باید اولین کالس درس انسان سازی برای فرزندان باشد 

عامل محیط نیز در رشد مادی و روحی جنین تأثیر گذار است، همچنین زمان و مکان و شرایط انعقاد نطفه نیز  

  .یار مؤثر استدر رشد بدنی و روحی کودک بس

 .در پرورش فرزند باید هم به بعد معنوی او توجه شود و هم بعد جسمی وی را در نظر گرفت 

برخورداری از نگرش مثبت، سازنده و مولد و انگیزۀ قوی در جهت احراز قابلیت های مادری، برای مادران باردار  

 .امری ضروری است

حفظ بهداشت جسمی و روانی، بهره مندی از نشاط و سرزندگی در مادران باردار و همسران فهیم ایشان باید به  

طول مدت بارداری، دور بودن از محیط های متشنج و فضاهای گناه آلود، اجتناب از معاشرت با اهل دروغ و 

بدزبانی، غیبت و کژاندیشی و عدم مراوده با افراد مضطرب، ترسو، حسود و تنگ نظر، توجه مداوم داشته باشند، 

 .ه حاالت روانی معاشران نامطلوب، عواطف جنین را آزرده می سازدچرا ک

و تحت مراقبت بودن در تمام دوران بارداری امری  مراجعۀ مادر به پزشک به طور منظم، تشکیل پروندۀ پزشکی 

الزامی است؛ زیرا به هنگام زایمان، تدابیر پیش بینی شدۀ پزشکی می تواند از بسیاری از مشکالت و پیچیدگی 

بدیهی است که بهره گیری از مشاوره های . های زایمان، نارسائی ها و ضایعات احتمالی زمان تولد پیشگیری کنند

ژنتیکی قبل از تصمیم برای بچه دار شدن، بخصوص در شرایطی که زوجین نسبت خویشاوندی نزدیک دارند، 

 .امری بسیار حساس است

ابتال به بیماری های عفونی و مسری مانند سرخجه، و بیماری مادران باید برای حفظ سالمت عمومی خود و عدم  

این بیماری ها می . به خصوص در ماه های اول تالش کنند( مدفوع گربه سانان)های انگلی مثل توکسوپالسموز 

 .توانند باعث نارسایی های جسمی و ذهنی در جنین شوند

که مادران باردار از مصرف بیهودۀ داروها و مواد با توجه به عوارض جبران ناپذیر اغلب داروها، شایسته است  



 7 
 

الزم است که . مایندشیمیایی خودداری کنند و در صورت ضرورت، صرفا با نظر و مجوز پزشکان متخصص عمل ن

مادرانی که بعضی از افراد خانواده شان سیگار می کشند . از استعمال دخانیات، مواد مخدر و الکل بر حذر باشند

دود سیگار به هر اندازه ای که باشد، آفت سالمت عمومدیگران، به خصوص جنین در حال رشد  باید بدانند که

 . این مواد می توانند صدمات جبران ناپذیری به جنین وارد کنند. است

ماهۀ اول خودداری کنند و در   شایسته است مادران حتی المکان از عکس برداری با اشعۀ ایکس، بویژه در  

 .کار صرفا با تجویز و زیر نظر پزشک متخصص انجام گیرد صورت ضرورت، این

توجه به نظافت و بهداشت فردی و استفاده از لباس های تمیز و مناسب برای همۀ خانم ها، خصوصا مادران  

باردار، امری بسیار مهم و بایسته است و مادران باردار باید از پوشیدن لباس های تنگ و کفش ها پاشنه بلند که 

 .راحتی و کمر درد می شوند، اجتناب ورزندموجب نا

مادران باردار باید از برنامه های منظم و مطلوب در زندگی روزمره، فعالیت مناسب، استراحت و خواب کافی  

 .برخوردار باشند، چرا که این امور در سالمت و بهداشت روانی مادران باردار بسیار مؤثر است

مصرف غذاهای متنوعی که حاوی . غذایی مناسب، امری واجب و حیاتی استبرخورداری مادران باردار از برنامۀ  

تغذیۀ نامناسب یا ناکافی از . باشند برای رشد مطلوب جنین بسیار مهم است... پروتئین، ویتامین، مواد معدنی و 

 .عوامل نارسایی ذهنی و جسمی جنین است

کیلو کالری  22 نیاز های تغذیه ای مادر در دوران بارداری افزایش می یابد و یک زن باردار با جثۀ متوسط باید روزانه 

البته مصرف بیش از حد غذاها و دریافت کالری بیش از . انرژی اضافه، عالوه بر نیازهای روز مره قبلی خود دریافت کند

مادر باردار باید به اندازۀ »بخش باشد و این تفکر کلیشه ای و غلطی است که حد نیز برای مادر و جنین می تواند زیان 

 .«نفر غذا بخورد 1

نیاز زن باردار به آهن در دوران . نیاز خانم در دوران بارداری  به آهن، اسید فولیک و انواع ویتامین ها افزایش می یابد

میزان افزایش نیاز به آهن برای رشد جنین از طریق مصرف مواد این .بارداری تا دو برابر قبل از بارداری افزایش می یابد

میلی گرم آهن به خانم باردار توصیه  2 بارداری، مصرف روزانه  3 غذایی تامین نمی شود بنابراین بایستی از هفتۀ 

 .شود

از نقص مادرزادی  به دلیل نقش اسید فولیک در پیشگیری. نیاز به اسید فولیک نیز در دوران بارداری افزایش می یابد

لولۀ عصبی بهتر است مصرف این مکمل از سه ماه قبل از بارداری یا یک ماه قبل از آن شروع شود و برای خانم های 

میکروگرم از این مکمل  22 بارداری که از قبل تصمیم به بارداری نداشته اند به محض اطالع از بارداری مصرف روزانه 

 .توصیه می شود

 3 در کشور ما کلیۀ خانم های باردار از هفتۀ . ر به انواع ویتامین ها در دوران بارداری نیاز داردهمچنین زن باردا



   
 

 . بارداری باید روزانه یک کپسول مولتی ویتامین مصرف کنند

 .به مادر باردار در ماه های آخر خرما بخورانید تا فرزندش بردبار و پاکیزه باشد: فرمودند( ص)پیامبر اکرم 

دید رطب، به، کندر، خربزه و عسل از جمله مواد غذایی هستند که در رشد زیستی و روانی جنین، بخصوص بدون تر

 .عصبی مؤثرند-سلول های مغزی

مصرف داروهای آرام بخش در دوران بارداری آسیب های جبران ناپذیری را متوجه جنین می سازد؛ پس بهتر  

فرزندی سالم، دردهای طبیعی دوران بارداری را بدون مصرف این است خانم های باردار با صبر و اندیشیدن به 

 .داروها تحمل کنند

و باالخره در خانوادۀ همسران برتر، پدران نیز مسئولیت خطیری در دوران بارداری مادران عهده دار هستند، زیرا  

مادر و تالش در حسن ایجاد تسهیالت الزم از جهات مختلف، فراهم نمودن آرامش خاطر، سالمت روانی و عاطفی 

تأمین نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی مادر و سیراب ساختن وی از منبع محبت، از وظایف و مسئولیت های 

 .پدران فهیم و متعهد است

 نقش خانواده در تربیت فرزند     

از تولد و از مرحلۀ  زیرا این ارتباط، قبل. خانواده بیشترین ارتباط از نظر کمی را با فرزند دارد: از نظر کمی 

 .جنینی آغاز شده و حتی ممکن است تا پایان عمر ادامه یابد

فرزند و به ویژه مادر با فرزند از حیث شدت عشق و عالقۀ میان آن دو در هیچ  -روابط انسانی والد: از نظر کیفی

 .ی یافتارتباط دیگری قابل تصور نیست؛ بی تردید از این نظر نمی توان برای خانواده جایگزین

از ویژگی های برجستۀ خانواده، هماهنگی، انسجام و یکپارچگی میان اعضای آن برای رسیدن به : وحدت انسانی

اما بی گمان میزان برخورداری هر خانواده از وحدت انسانی، بسته به پایبندی آن به ارزش  .هدف مشترک است

 .پایبند تر هستند، وحدت و انسجام بیشتری دارندبنابراین جوامعی که به ارزش های اخالقی . های اخالقی است

وی نخستین عامل انس و الفت برای کودکش . مادر پل ارتباطی نوزاد و دنیای جدید است: نخستین پل ارتباطی

 .است

والدین به . انسان به دلیل داشتن غریزۀ حب ذات، به خود و هر آنچه متعلق به اوست، دلبستگی دارد :دلبستگی
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 .خود دلبستگی دارند و به همین رو خیلی سخت از او پشتیبانی و محافظت می کنند شدت به کودک

از دیگر ویژگی های خانواده، حضور دائم در عرصه های مختلف زندگی در کنار فرزند : تداوم و تنوع حضور

برای والدین نیز در فراز و نشیب های زندگی که فرزند قابلیت ها و توانایی هایش را می سنجد، این موقعیت . است

 .فراهم می شود تا بتوانند در مواجهه او با مشکالتش، نقاط قوت و ضعف او را بهتر بشناسند

 جمعیت شناسی -2بخش 

به طور مستمر به ( روستا، شهر یا کشور)تجمعی از افراد انسانی است که در منطقه ای معین  :تعریف جمعیت

 .شکل خانوار یا خانواده زندگی می کنند

 : انواع جمعیت

 .جمعیت کل یک جامعه یا کشور را جمعیت اصلی می گویند: جمعیت اصلی

مورد بررسی قرار می ... آن قسمت از جمعیت که به لحاظ ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و : جمعیت فرعی

 .گیرد

نطقه ای هستند تمام کسانی را شامل می شود که تابعیت کشوری را دارند و یا اهل م (:قانونی)جمعیت مقیم 

 .اعم از این که هنگام سرشماری در محل حضور داشته باشند یا حضور نداشته باشند

تمام کسانی را شامل می شود که هنگام سرشماری در محل حضور داشته و مورد  (:واقعی)جمعیت حاضر 

 .شمارش قرار می گیرند

ید و مرگ و میر، مهاجرت نیز تاثیر دارد و جمعیتی است که در افزایش یا کاهش آن عالوه بر موال :جمعیت باز

 .در آن مهاجرت آزادانه صورت می گیرد

جمعیتی است که در افزایش یا کاهش آن مهاجرت نقشی ندارد و تغییرات آن فقط از اختالف زاد  :جمعیت بسته

 .و ولد و مرگ و میر ناشی می شود

 (Demography) :جمعیت شناسی

به معنای  (Graphos) به معنای مردم و گرافوس (Demos) از دو ریشۀ دموس که. مترادف واژۀ دموگرافی است

 .نوشتار یا نگارش گرفته شده است
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مطالعۀ علمی، توصیفی و تحلیل آماری ساختار و : تعریف جمعیت شناسی به صورت جامع و کامل عبارت است از

متقابلی که میان پدیده های حرکات جمعیت های انسانی و همچنین بررسی سیاست های جمعیتی و روابط 

 .جمعیتی و عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیستی وجود دارد

جامعه شناسی، اقتصاد، : جمعیت شناسی علمی است میان رشته ای که در قلمرو موضوع خود با علومی چون

 .سیاست، تاریخ، روانشناسی، ژنتیک و زیست شناسی سر و کار دارد

 :های انسانی را از دو جهت مورد بررسی قرار می دهدبه طور کلی جمعیت شناسی جمعیت 

جمعیت که به واسطۀ آن جمعیت ها با توجه به عوامل تشکیل دهندۀ آن جمعیت مطالعه ( ترکیب)ساختار  - 

 .می شوند

 .حرکات جمعیتی که از طریق آن تغییر و تحوالت جمعیتی مورد پژوهش قرار می گیرد -1

مکانی، سنی، جنسی، فعالیت و اشتغال، سواد و آموزش و قومیت حجم جمعیت، شکل توزیع  :ساختار جمعیت

 .و نژاد از جمله عواملی هستند که در ساختار جمعیت مورد بررسی قرار می گیرند

 :حجم جمعیت -1

آگاهی از حجم جمعیت با توجه به . جم، تعداد جمعیتی است که در سرشماری به دست می آیدمنظور از ح

 .جامعه در برنامه ریزی های جمعیتی دارند بسیار با اهمیت استتاثیری که تعداد افراد هر 

در ساده ترین شکل تعداد بیشتر جمعیت به معنای قدرت بالقوۀ بیشتر از نظر نیروی انسانی است و این قدرت 

 .بالقوه می تواند تاثیراتی را بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها بگذارد

 :توزیع مکانی جمعیت -2

برای تشخیص توزیع مکانی جمعیت و تغییرات . را از لحاظ جغرافیایی مورد بررسی قرار می دهد توزیع جمعیت

 .ناحیه ای آن، تراکم جمعیت را در سطح معینی حساب می کنند

تراکم شاخصی است که که رابطه بین وسعت منطقه و تعداد جمعیت را معین می کند و به صورت تراکم 

 .ری و تراکم روستایی قابل محاسبه استحسابی، تراکم زیستی، تراکم شه

تراکم حسابی تمام . متوسط تعداد جمعیت را در یک کیلومتر مربع محاسبه می کند :تراکم حسابی جمعیت

زمین های قابل سکونت و غیر قابل سکونت را محاسبه می کند که به تنهایی نمی تواند معیار خوبی برای 

 .سنجش تراکم باشد
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 کل جمعیت 

مساحت کشور به کیلومتر مربع
 میزان تراکم حسابی = 

  :تراکم زیستی جمعیت

تراکم زیستی رابطۀ معقول . متوسط تعداد جمعیت بر حسب مساحت زمین های قابل کشت را محاسبه می کند

 .تری را بین جمعیت و زیستگاه آن نشان می دهد

کل جمعیت

مساحت زمین های زیر کشت به هکتار
 میزان تراکم زیستی= 

 توزیع جنسی جمعیت -3

موارد با یکدیگر متفاوت است و نحوۀ توزیع جمعیت در یک منطقه از ویژگی ها و عملکرد زن و مرد در برخی 

نظر جنس، تاثیرات قابل توجهی را بر سایر متغیر های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی آن منطقه بر جای می 

ش باروری و در نتیجه کاهش باروری می شود و یا به عنوان مثال کاهش زنان یک  منطقه باعث کاه. گذارد

لذا با توجه به مسئولیت ها و وظایفی که زنان و . کاهش مردان باعث کاهش فعالیت های اقتصادی خواهد شد

 .مردان هر جامعه ای بر عهده دارند توزیع متعادل آنها در سطح هر جامعه کامال ضروری و اجتناب ناپذیر است

تعداد مردان

دادتع زنان
 نسبت جنسی=     

تا   2 نوزاد دختر  22 است یعنی به ازای هر   2 تا   2 نسبت جنسی در بدو تولد برای کلیۀ جوامع بشری 

خصوصا در )نوزاد پسر متولد می شود اما در طول زندگی نسبت جنسی با توجه به میزان های مرگ و میر   2 

 .و مهاجرت تغییر پذیر است( جنس مذکر

 :جمعیتتوزیع سنی  -2

بررسی و طبقه بندی جمعیت یک جامعه به تفکیک سن را توزیع سنی جمعیت می گویند که یکی از ویژگی 

 .های اصلی ساختار جمعیت است

 . سال افراد تولید کننده و غیر از این سنین افراد وابسته یا مصرف کننده می باشند  3تا    سنین 

را  ز نظر اقتصادی به جمعیت فعال از نظر اقتصادینسبت جمعیت مصرف کنندۀ صرف ا :نسبت وابستگی

-تر باشد نشان دهنده شرایط بهتر جامعه از نظر اقتصادی نسبت وابستگی می نامند که هر چقدر کوچک

 .نسبت وابستگی در حال افزایش است( 91  با روند کنونی در سال )متأسفانه در کشور ما  .می باشد اجتماعی
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در تحلیل ساخت و توزیع جمعیت بوده و برای پیش بینی وضع آینده جمعیت  سن یکی از شاخص های اساسی

سن . در تحلیل های جمعیتی نقش اساسی را بازی می کند ...و برنامه ریزی های مختلف اجتماعی و اقتصادی و 

 :به دو روش قابل محاسبه است

 .سن درست و سن مداوم

سن مداوم که در . سالروز تولد شخص مصداق پیدا می کندسن درست هر سال فقط یک بار و آن هم در تاریخ 

جمعیت شناسی اغلب با آن سر و کار داریم سنی است که به طول زمان واقع بین دو سن سالروزی اطالق می 

 .شود و عنوان آن سالروز اولی است

های  در کشورهای در حال توسعه جمعیت جوان تر و در نتیجه هرم سنی مخروطی شکل است و در کشور

 .پیشرفته جمعیت پیرتر و هرم زنگوله ای شکل می باشد

  : جمعیت بودن جوان

 .باشد بیشتر یا درصد 2  سال،    از کمتر افراد درصد . 

 تر جوان دارد تری پایین میانه سن که جمعیتی(: کند می قسمت دو را جمعیت که سنی) میانه سن محاسبه .1

 .است

از شاخص های توسعه، جمعیت جوان و در سن فعالیت است کشور ما شایان ذکر است با توجه به این که یکی 

 .دارای یک فرصت تکرار ناپذیر برای رشد و توسعۀ اقتصادی است

 :هرم سنی

به همراه تفکیک )هرم سنی بهترین ابزار نمایش ساخت یا ترکیب سنی جمعیت است که توزیع سنی جمعیت 

هرم  .هندسی توزیع جمعیت بر حسب سن و جنس می باشدهرم سنی، ابزار نمایش . را نشان می دهد( جنس

سنی ضمن این که ساخت و ترکیب جمعیت را از نظر تعداد، سن و جنس، پیری و جوانی نشان می دهد، آینه ای 

از بین نمی رود و همچون زخمی بر بدنۀ هرم نقش  از تحوالت گذشتۀ جمعیت می باشد که اثرات آن به راحتی

صورت گرافیکی نشان داد که هرم جمعیتی را تشکیل می ه و جنسی جمعیت را می توان بترکیب سنی  .می بندد

 .دهد ستون افقی، تعداد افراد و ستون عمودی سن افراد را نشان می دهد

 رشد سریع جمعیتهرم های مثلثی که در آنها درصد باالیی از جمعیت در سنین پایین قرار دارند نماینگر  . 

دارند به شکل مثلثی  بیشتری جوان جمعیت باال که موالید با و توسعه حال در هرم سنی کشورهای. هستند

 .مخروطی است یا

 .هستند جمعیت کم رشد دهنده نشان است کم جوان سنی های گروه در جمعیت ها آن در که هایی هرم .1
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 منفی یا صفر رشد دهنده نشان هستند مساوی تقریبا سنین بیشتر در افراد درصد آنها در که هایی هرم . 

 .هستند
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یعنی جمعیتی که هر سال عدۀ  ؛است کاهندههرم سنی در کشور ما در سال های آینده از نوع هرم سنی 

هرم سنی این جمعیت دارای پایه یا قاعده ای باریک بوده و نظمی در آن دیده . متولدین آن رو به کاهش است

  .نمی شود

 : حرکات جمعیتی

 .عبارت است از دگرگونی هایی که در یک زمان معین در یک جمعیت رخ می دهد

این تحوالت و دگرگونی ها در چهار مقوله والدت و باروری، مرگ و میر، مهاجرت، ازدواج و طالق قابل مطالعه و 

 .بررسی است

در ، میان یک گروه اجتماعی طی یکسال والدت عبارت است از تعداد نوزادان متولد شده در :والدت و باروری

می شود که معموال این توان  گفتهحالی که باروری به توان بالقوه زاد و ولد یک زن یا یک گروه اجتماعی از زنان 

 .سالگی ادامه پیدا می کند 9 سالگی آغاز و تا    از 

 :عوامل مؤثر بر باروری

 .طبیعی است که تعداد فرزندان بیشتر می شودهر قدر سن ازدواج پایین تر باشد، : سن ازدواج - 

هر چه ازدواج در جامعه از مقبولیت بیشتری برخوردار باشد، میزان باروری افزایش : همگانی بودن ازدواج -1

 .خواهد یافت

 .که به صورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند بر فرزندآوری تأثیر گذار باشد: وضعیت اقتصادی - 

 .این دوره بیشتر باشد و کمتر به طالق بیانجامد، میزان والدت بیشتر خواهد بود هر چه: دورۀ زندگی مشترک - 

مادرانی که شیر می دهند ممکن است بارداری آنها به تأخیر افتد و همچنین فاصله : فاصلۀ بین زایمان ها - 

 .گذاری بین فرزندها می تواند بر بارداری تأثیر گذار باشد

دارای سطح سواد بیشتری هستند تعداد فرزندان کمتری دارند و از طبق مطالعات کسانی که : سطح سواد -3

 .یک طرف افزایش مدرک گرایی نیز باعث تأخیر در ازدواج و کاهش فرصت باروری می شود

در برخی فرهنگ ها زن زایمان کرده تا سه سال تابو قرار می گیرد یا زن بیوه به : آداب و سنت های اجتماعی - 

 .د آمد که این خود بر الگوی باروری می تواند تأثیر گذار باشدعقد برادر شوهر در خواه

در کشورهای اسالمی چند همسری امری رایج بوده و می تواند باعث باروری بیشتر در این : اعتقادات مذهبی -4

 .جوامع شود

تواند  بیشتر باشد، می هرچه این وسائل و اطالعات کاربرد آنها: در دسترس بودن وسایل پیشگیری از بارداری -9

 .بر پیشگیری از بارداری مؤثر باشد
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جایگاه زن در اجتماع، ارزش کودک در اجتماع، اشتغال زنان، تغذیه کودک با شیر مادر،  :و عوامل دیگر مثل

 ...وضعیت مسکن و 

 مرگ و میر

یک مرگ و میر نسبت به بررسی باروری پیچیده تر است به دلیل این که در باروری عموما یک گروه جنسی در 

مقطع سنی مورد مطالع قرار می گیرد در حالی که در مطالعۀ مرگ و میر هر دو جنس در تمام گروه های سنی 

 .مورد توجه می باشند

سازمان بهداشت جهانی مرگ را نابود شدن همیشگی کلیۀ نشانه های زندگی در هر زمانی بعد از والدت تعریف 

 .می کند

 :عوامل مؤثر بر مرگ و میر

 .طول عمر امری موروثی است و این مورد به تعداد زیادی از ژن ها مرتبط است:  نژادوراثت و 

 .باال بودن مرگ و میر در جنس مذکر با عوامل بیرونی مرتبط است و مهمترین آن حوادث شغلی می باشد: جنس

 .کمبود مواد غذایی و یا  نوع تغذیه در طول عمر موثر است: تغذیه

در زندگی شهری باپیشرفت تکنولوژی بیماری روان تنی بیشتر رخ می دهد و مقابله با مشکالت و برای مثال  :زندگی شیوۀ

 .استرس ها برطول عمر موثر است

 :مهاجرت

جمعیت ها در مکان نیز حرکاتی انجام می دهند که موجب نوساناتی در رقم کلی جمعیت منطقه می گردد که 

دو شکل درون مرزی و برون مرزی صورت می گیرد که  مهاجرت مهاجرت به . این را معموال مهاجرت می نامند

صورت می ( مهاجرت به داخل)و مهاجر پذیری ( مهاجرت به خارج از کشور)برون مرزی شامل مهاجر فرستی 

 .گیرد

 :علل مهاجرت

 مهاجرت ها ممکن است علل مذهبی، سیاسی یا اقتصادی داشته باشد اما در زمان ما یکی از علل مهم مهاجرت

 .آرزوی رفاه بیشتر است

 :نتایج مهاجرت

 :تأثیر مهاجرت در سرزمین های مهاجر فرست
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 :پیامدهای مثبت مهاجرت در سرزمین های مهاجر فرست( الف

 ایجاد بازار کار و درآمد بیشتر برای نیروهای انسانی باقیمانده . 

و بستگانش به کشور مبدأ می مهاجرین مقداری از درآمد خود را برای خانواده . کسب درآمد و بازگشت ارز .1

 .فرستد

 برقراری روابط فرهنگی بین کشورها . 

 پیامد های منفی مهاجرت در سرزمین های مهاجر فرست( ب

 .از دست دادن نیروهای اقتصادی فعال زیرا بیشتر مهاجران جوانان هستند . 

 .از بین رفتن سرمایه ای که صرف تربیت و آموزش افراد مهاجر شده است .1

 نیروهای متفکر از دست رفتن . 

 کاهش جمعیت جوان و کم شدن میزان ازدواج . 

 ایجاد تغییر در هرم سنی جمعیت . 

 تأثیر مهاجرت در سرزمین های مهاجر پذیر

 پیامد های مثبت مهاجرت در سرزمین های مهاجر پذیر( الف

 استفاده از نیروی فعال و جوان بدون هیچ گونه سرمایه گذاری قبلی . 

 ی برای فعالیت های سخت مانند کار در معدناستفاده از کارگران خارج .1

 استفاده از کارگران خارجی با دستمزد پایین تر از افراد داخلی . 

 پیامد های منفی مهاجرت در سرزمین های مهاجرپذیر( ب

 ایجاد بیکاری برای کارگران داخلی . 

 افزایش جمعیت .1

 نفوذ آداب و رسوم مغایر با فرهنگ و سنت های جامعه . 

 .یی که ممکن است مهاجران به آنها مبتال باشنداشاعۀ بیماری ها . 

 :ازدواج و طالق

ازدواج و طالق دو موردی هستند که با تأثیرات مثبت و منفی بر دورۀ زندگی مشترک زناشویی و موقعیت 

 .باروری بر میزان زاد و ولد و دگرگونی های جمعیتی مؤثر هستند
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در کشورهای توسعه یافته . تداوم بخش نسل های انسانی استپدیده ای است که به روش های قانونی : ازدواج

و لی در کشورهای در حال توسعه این امر بالعکس . سن ازدواج باال می باشد و این باعث کاهش باروری می شود

. آمارها نشان می دهد میانگین سن ازدواج برای مردان و زنان در کشور ما افزایش یافته است. می باشد

ترش شهر نشینی، تمایل به ادامۀ تحصیل، خدمت سربازی، بیکاری و افزایش هزینه های زندگی کارشناسان گس

 .را از جمله علل تأخیر در ازدواج جوانان در طی سال های اخیر می دانند

طالق مانند مرگ یکی از زوجین موجب ناقص شدن خانواده می شود و در صورت عدم ازدواج مجدد زن  :طالق

از سوی دیگر طالق باعث از هم پاشیدن خانواده شده و فرزندانی . واده از تولید ناتوان خواهد بودیا مرد، این خان

را از نعمت پدر و مادر محروم می کند که این افراد به احتمال زیاد فاقد شرایط الزم در راه احراز مقام شهروندی 

 .ق والدین استسال، طال 4 یکی از علل عمدۀ خود کشی جوانان زیر . یک جامعه هستند

از مهم ترین دالیل طالق در ایران می توان به فقر، بیکاری، اعتیاد یکی از زوجین، عدم شناخت کافی زوجین از 

 .یکدیگر، دخالت اطرافیان، ناباروری و مشکالت جنسی اشاره کرد

 تغییرات جمعیت در ایران

تا      جمعیت کشور که در دهۀ . است جمعیت ایران در طول یک قرن اخیر، تحوالت بی سابقه ای را داشته

درصد افزایش یافته بود، در دهۀ بعدی به دلیل اعمال برنامۀ تنظیم خانواده به نرخ رشد   / ، با نرخ رشد     

نرخ رشد به باالترین سطح خود در طول تاریخ تحوالت   3  تا      اما طی دهۀ . درصد کاهش یافت 1/ 

از آن به بعد و با اعمال برنامه های تنظیم خانواده جمعیت ایران رو به کاهش . درصد رسید  / جمعیتی یعنی 

طی سال  .درصد رسید  /3، به  4  تا      و در سال های  /3نرخ رشد      تا   3  در سال های  .رفت

طبق . نۀ جمعیت ایران، به دلیل کاهش میزان باروری همچنان رو به کاهش استهای اخیر درصد رشد ساال

  / نفر و نرخ رشد ایران در همین سال  21  93  جمعیت ایران حدود  92  رشماری انجام شده در سالس

رشد جمعیت کشور در  .مرد وجود دارد  2 زن،  22 در نسبت جنسی نیز به ازای هر . درصد برآورد گردید

پیش . کاهش یافته است  /3 درصد و تعداد خانوار ایرانی نیز به  / به   /3از  92  تا   4  فاصله سال های 

، در دورۀ زمانی (فرزند برای هر زوج 1/ )بینی می شود با تداوم روند کاهش باروری در حد زیر سطح جانشینی 

در حقیقت مراحل انتقالی جمعیت ایران از اواخر دهۀ . برسد  رشد ساالنه جمعیت ایران به  2   تا  92  

شواهد . وری در ایران، به پایان دورۀ گذار اول جمعیتی رسیده استبا توجه به افت اساسی بار  4  تا  32  

یکی از چالش . جمعیت شناختی نشان می دهد که هم اکنون ایران در آستانۀ ورود به گذار جمعیتی دوم است

های گذار جمعیتی دوم که اکنون نشانه های آن در جمعیت کشور دیده می شود، کاهش سطح باروری، به زیر 

کاهش سریع باروری همراه با بهبود شرایط زیست و افزایش امید به زندگی در ایران، در  .ینی استسطح جانش
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در حال حاضر جامعۀ . دهه های آینده، به تغییرات سریع ساختارهای سنی و سالخوردگی جمعیت می انجامد

معیت سالمندان در دهه فزونی سرعت رشد ج. ایران در مرحلۀ انتقال ساختار سنی از جوانی به سالخوردگی است

عواملی مانند باال رفتن سن . های آینده موجب افزایش بار تکفل و گسترش نیازهای سالمندان گردیده است

ازدواج، افزایش تجرد قطعی، افزایش سطح انتظارات اقتصادی، باال رفتن سطح اشتغال زنان، افزایش هزینۀ 

آمارها نشان می . هش باروری تأثیر بسزایی داشته استپرورش فرزندان و فشارهای اقتصادی و مهاجرت در کا

در بیشتر استان های کشور، میزان باروری کل در حد زیر سطح جانشینی بوده است؛  92  دهد که در سال 

 1/ حال آنکه سیاست های جمعیتی در صدد ثابت نگه داشتن جمعیت بود، می بایست به طور متوسط هر زن 

هش نرخ باروری ابا توجه به ک. رگ پدر و مادر، حداقل دو فرزند جانشین آنها گرددفرزند می داشت تا پس از م

کنونی، در چهار دهۀ آینده، ایران به کشوری سالخورده تبدیل شده و از درون دچار فروپاشی جمعیتی می گردد 

. ندی می شودبی شک تداوم نرخ باروری با سیر کنونی باعث کاهش جمعیت فعال و باال رفتن هزینه های سالم

، از بیشتر کشورهای آسیایی، 2 12الزم به ذکر است در مقایسه با سایر کشورها، نرخ باروری در ایران در سال 

 .اروپایی و آمریکای التین کمتر بوده است

 :جمعیت و توسعۀ پایدار

أثیر می گذارند و متغیر های جمعیتی بر متغیر های توسعه ت. جمعیت و توسعه ارتباط دو جانبه ای با هم دارند

جهت بهبود هر چه بیشتر کیفیت زندگی مردم در مناطق پر جمعیت، اتخاذ روش ها و . از آنها تأثیر می پذیرند

 . برنامه های متوازن یکپارچه در ارتباط با جمعیت، منابع و توسعه ضروری می نماید

 :کشور ما، به قرار زیر استاساسی در جمعیت  های چالش

ممکن است ساختار سنی جمعیت را در جهت  و افزایش امید به زندگی ع باروریکاهش بسیار سری . 

سالخوردگی تغییر دهد و به این ترتیب عالوه بر کاستن از نسبت جمعیت فعال و مولد، جامعه را با 

 .هزینه های مالی و بهداشتی و اجتماعی یک جمعیت سریعا رو به سالخوردگی مواجه سازد

طی سال های اخیر، در برخی استان ها شیوع تک فرزندی و عدم : تجدید نسلکاهش باروری و قدرت  .1

 .رو به افزایش بوده است( حداقل دو فرزند)جانشینی 

که بایستی مانند کشورهای با رشد منفی جمعیت، سیاست های مدبرانه ای در : کاهش حجم جمعیت . 

 .این خصوص اعمال شود

نژادی -اند بر هویت فرهنگی، اجتماعی و ترکیب قومیکه می تو: افزایش روزافزون مهاجران خارجی . 

 .کشور تأثیر گذار باشد
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 سیاست های جمعیتی

مجموعه اصول، تدابیر و تصمیمات مدون جمعیتی است که از سوی دولت ها اتخاذ می شود و حدود فعالیت 

به بیان  .تعیین می کند های دولت را در رابطه با مسائل جمعیتی و یا اموری که نتایج جمعیتی به دنبال دارند

دیگر برنامه های مدون و منطقی را که در یک جامعه برای پرورش نیروهای انسانی و استفادۀ بهینه از توان 

این سیاست ها می کوشد، بسترهای . جسمی و روحی آنها وضع می شود، سیاست های جمعیتی می گویند

هموار نموده و امکانات هر چه بیشتر برای رفاه افراد اجتماعی را  -ایجاد تعادل بین جمعیت و عوامل اقتصادی

 .فراهم نمایدجامعه را 

مسائل جمعیتی بر آن . اساسی ترین هدف سیاست های جمعیتی، بهروزی جمعیت و حل مسائل جمعیتی است

د، می شوند که از حالت تعادل و هماهنگی با سایر امور مجموعۀ خود، خارج شده انگفته دسته از امور جمعیتی 

مثال کشورهایی  .لذا برای حل آنها باید تدابیری اتخاذ گردد که این تدابیر، همان سیاست های جمعیتی هستند

 .مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه، با حمایت های مالی و غیر مالی، خانواده ها را تشویق به فرزندآوری می کنند

 انواع سیاست های جمعیتی

نخست از طریق اجرای یک . دولت ها می توانند به دو طریق بر تحوالت جمعیتی یک کشور مؤثر واقع شوند

سیاست های مستقیم به صورت بی . سیاست مستقیم و آشکار، دوم از راه اتخاذ سیاست غیر مستقیم و با واسطه

مبارزه با مرگ و میر، پیشگیری از  واسطه، به منظور تغییر ساختار جمعیت انجام می گیرد مانند تشویق موالید،

در حالی که سیاست های غیر مستقیم، ... باروری، پذیرش کارگران خارجی، تسهیل مهاجرت به خارج از کشور و 

اقتصادی و سوق کشور در جهت تحوالتی در ساخت و حرکات جمعیت  –همان سیاست های عمومی اجتماعی 

 .شودمی باشد که در سطح کشور اتخاذ و اجرا می 

. اضافه می شود سیاست های جمعیتی در دو سطح کالن و خرد می توانند اتخاذ و به مورد اجرا گذارده شوند

سیاست های جمعیتی کالن، سیاست هایی است که در سطح بسیار وسیع و گسترده آغاز گردیده و کل جامعه را 

ری اجرا شده و به جای کل جامعه، در بر می گیرد؛ در حالی که سیاست های جمعیتی خرد، در سطح محدود ت

 .سیاست های جمعیتی عمدتا از دو جنبۀ کمی و کیفی برخوردارند. بخشی از آن را هدف قرار می دهد

 اهداف کالن سیاست های جمعیتی

در چارچوب ساختار  دولت ها بر اساس اهداف متنوع خود و :کمک به خانواده ها در جهت افزایش فرزند . 

اجتماعی کشورشان، تدابیر معینی را به کار می بندند، تا ساخت و حرکات جمعیت را نیز در حد  -اقتصادی

هداف هماهنگ و متعادل سازند و اگرچه در در سیاست های جمعیتی، ماهیت این اهداف می تواند اامکان با این 

عمدتا در قالب اهداف کمی و یا کیفی برنامه ریزی و اجرا گردد، لیکن نتایج حاصل از آن به طرز چشمگیری بر 
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سیاست های مبتنی  ستدر کشورهای توسعه یافته که نرخ رشد جمعیت منفی شده ا .دیگری اثر خواهد گذاشت

در کشور ما نیز به دلیل واگیری تک فرزندی و افزایش نسبت  .در پیش گرفته شده است جمعیتافزایش بر 

اجتماعی کشور تأثیر منفی بگذارد، سیاست های  -سرباری در سال های آتی، که می تواند بر اوضاع اقتصادی

 .افزایش جمعیت در پیش گرفته شده است

 بخش مهاجرت برون مرزی و درون مرزی 1در  :نظارت بر مهاجرت .1

 نظارت بر افزایش جمعیت شهر نشین 

 کنترل مهاجرت از روستا به شهر 

 کنترل خروج نیروهای نخبه و مستعد به خارج ازکشور 

 هدایت جمعیت به قطب های صنعتیو کشاورزی 

 نظارت بر مهاجرت های داخلی 

  :بهبود نسل . 

می شود که هدف آن بهبود و اصالح کیفی جمعیت های انسانی است  فتهگعلم بهبود نسل به روش ها و اصولی 

. این علم توسط فرانسیس گالتون پایه گذاری شد که به نقش توارث در کیفیت جمعیت های انسانی توجه دارد

برای مثال بعد از جنگ جهانی دوم بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی دچار عارضه های شدیدی 

که سبب جهش های ژنی و مشکالتی در نسل های بعدی گردید لذا دولت ژاپن سیاست بهبود نسل را  شدند

در سایر کشورها نیز به دلیل عدم تجانس های . کند تا از تولد نوزادان ناقص الخلقه جلوگیریاتخاذ کرد 

ادرزادی برای کودکان بیولوژیک میان همسران و یا در موارد ازدواج های خویشاوندی احتمال بروز مشکالت م

مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، مشاوره قبل از بارداری، آزمایش های جهت : وجود دارد لذا دولت ها اقداماتی مانند

در طی بارداری تا از تولد نوزاد معلول ممانعت بعمل آید مثال عمل آمنیوسنتز  تشخیص جنین های مشکل دار

سال و یا در موارد احتمال وقوع بیماری مادرزادی، انجام می  2 یا     در اواسط بارداری در حاملگی های باالی

 شود

و پس از آن، در همۀ کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه حمایت از دوران قبل از تولد : کودکان حمایت از . 

جنین و  به عنوان مثال با مشاورۀ قبل از ازدواج و مراقبت های دوران بارداری در جهت سالمت. مد نظر است

همچنین دولت ها می توانند کانون هایی را جهت حمایت از اطفال . کودک، قدم های مثبتی برداشته می شود

بی سرپرست و معلولین ذهنی و جسمی تأسیس نمایند و با کمک های مادی و معنوی، مشکالت این قبیل 

  .کودکان را کاهش دهند

و  داشت و پزشکی، متوسط طول عمر، رو به افزایش استبه موازات ارتقای سطح به: حمایت از سالخوردگان . 

 .این افزایش بارز در متوسط طول عمر، جمعیت سالخوردۀ دنیا را هر روز افزایش می دهد
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 ایجاد وسایل گذراندن اوقات فراغت سالمندان  

 سیس خانه سالمندانأت 

 برقراری سیستم تأمین اجتماعی 

 .جمعیت جوان سیاست ها معطوف به جوانان استدر جوامع در حال توسعه به علت باال بودن 

طور رایگان در مراکز بهداشتی درمانی در برخی کشورها که در ه توزیع امکانات تنظیم خانواده ب :کنترل موالید .3

در برخی کشورها با افزایش تعداد فرزندان تسهیالت مالی برای والدین در نظر گرفته  .پی کاهش جمعیت هستند

 .نمی شود

سیاست جمعیتی کشور ما، به دلیل شیوع تک فرزندی و عدم تمایل زوجین به باروری، ( 91  )حاضر در حال 

 .در جهت افزایش جمعیت می باشد

 :دیدگاه های جمعیتی

 طرفداران افزایش جمعیت -1

تاریخ . این گروه بر این باورند که افزایش جمعیت منشأ قدرت بوده و در نهایت به توسعۀ اقتصادی می انجامد

ین نظریه ها مربوط به دوران گذشته خصوصا یونان قدیم بوده که جمعیت را منشأ قدرت و پیروزی در جنگ ها ا

از منظر این دیدگاه، امکانات طبیعت برای  .ادیان الهی نیز بر افزایش جمعیت تأکید می ورزند. می دانستند

رفاه ارتقاء آن می توان امکانات را برای  تأمین نیازهای جمعیت بسیار نامحدود است و با تغییر در تکنولوژی و

از دیدگاه این نظریه پردازان برای به کار افتادن سرمایه، ایجاد توسعۀ اقتصادی الزم است  .جمعیت فراهم ساخت

و فشار جمعیت اضافی سبب می شود که تودۀ مردم در جهت تغییر و ایجاد سازمان اقتصادی اقدام کنند و در 

 .عۀ اقتصادی می شودنتیجه همین باعث توس

 طرفداران جمعیت متناسب -2

جمعیت . جمعیت متناسب بر اساس مطالعۀ رابطۀ تعداد جمعیت و منابع یک جامعه تعیین و تدوین می گردد

بهینه یا مطلوب هر کشوری، با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن کشور در مقطع خاصی از زمان قابل 

انات اجتماعی و اقتصادی به طور کلی می توان گفت، هر کشور باید کوشش کند با توجه به امک. تصور است

کوتاه مدت و دراز مدت خود نرخ باروری و رشد جمعیت خود را به سطح متناسب با تضمین سالمت و رفاه 

 . کودکان، مادران و خانواده ها و توسعۀ اقتصادی کشور برساند

 طرفداران جمعیت ثابت -3
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. ایش باشد و یا کاهش جمعیتاین گروه هیچ حرکتی در جمعیت را مجاز نمی شمرند، خواه این حرکت افز

وقتی جمعیت به حد کمال خود رسید، هیچ گونه تغییری در آن مجاز نمی باشد و با این تدبیر سهم افراد از 

 .زمین و سرمایه بیشتر خواهد بود

 مخالفان افزایش جمعیت - 

ی، در حالی که افرادی چون مالتوس مخالف افزایش جمعیت بودند و بر این عقیده بودند که بر اساس نظریۀ و

رشد جمعیت بر مبنای تصاعد هندسی صورت می گیرد، عرضۀ مواد غذایی به صورت تصاعد حسابی گسترش 

در حال حاضر دو . لذا در صورت تداوم رشد جمعیت گرسنگی و قحطی اجتناب ناپذیر خواهد بود. پیدا می کند

یازها شکل گرفته اند که در زمان او قرن پس از نظریۀ مالتوس عالوه بر غذا و غالت دسته ای دیگر از ن

: موضوعیت نداشت و این نیازها در رابطه با جمعیت و توسعه ابعاد پیچیده تری پیدا می کند نیاز هایی همچون

آموزش و بهره گیری از دستاورد های تکنولوژی در زمینه هایی چون مسکن و اشتغال و سایر جنبه های زیستی 

 .ه عنوان نیاز های مرتبط با توسعه از آنها یاد کردکه در یک قالب کلی می توان ب

 

 شاخص های جمعیتی

، تنها جمع آوری اطالعات آماری و برای پی بردن به وضع بهداشتی یک جامعه و مقایسه آن با سطح مطلوب

تفسیر و نمایش آن کافی نیست بلکه باید ابزاری را مانند شاخص در دست داشت تا بتوان نتایج را اندازه گیری، 

و به عنوان . شاخص ها اعداد یا نسبت هایی هستند که از مشاهدۀ اوضاع و وقایع استخراج می شوند. توجیه کرد

. مشخص کنندۀ آن اوضاع یا وقایع در زمان معین یا برای مقایسۀ آن در زمان های مختلف به کار می روند

 .شاخص ها غالبا به صورت نسبت و میزان بیان می شوند

کسری است که صورت و مخرج آن از یک مقولۀ واحد نیستند و ممکن است صورت و مخرج کسر دارای  :نسبت

 .فاصلۀ زمانی باشند و در دو زمان مختلف رخ داده باشند

رایج ترین ابزار آماری است و کسری است که صورت کسر زیر مجموعۀ مخرج کسر است و عامل زمان  :میزان

 .نیز در آن دخالت داده شده است

شاخص : مهمترین شاخص های جمعیتی که برای ارزشیابی وضعیت بهداشت هر جامعه کاربرد دارد عبارتند از

های کلی جمعیت، شاخص های باروری، شاخص های مرگ و میر، شاخص های مهاجرت و شاخص های ازدواج 

 .و طالق
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 شاخص های کلی جمعیت

 میزان رشد طبیعی جمعیت -1

عیت را در طول یک سال و در یک منطقه بدون در نظر گرفتن مهاجرت نشان این میزان افزایش یا کاهش جم

 .می دهد

میزان رشد طبیعی جمعیت  =
تعداد مرگ ها تعداد موالید

جمعیت وسط سال
      

 میزان افزایش مطلق جمعیت -2

اگر عامل مهاجرت در رشد جمعیت لحاظ شود میزان افزایش مطلق جمعیت در طول یک سال و در یک منطقه 

 .محاسبه می شود

میزان افزایش مطلق جمعیت  =
 مرگ ها موالید   مهاجرت به مهاجرت از 

جمعیت وسط سال
      

 :بر طبق یک تقسیم بندی کلی می توان رشد جمعیت را به صورت زیر طبقه بندی کرد

 جمعیت ثابت =درصد  2/ رشد جمعیت  - 

 رشد ضعیف =درصد  2/  -2/ رشد جمعیت  -1

 رشد متوسط =درصد    -2/ رشد جمعیت  - 

 رشد سریع =درصد   /  - رشد جمعیت  - 

 رشد بسیار سریع =درصد  1 - / رشد جمعیت  - 

 رشد انفجاری =درصد  1رشد جمعیت بیش از  -3

 شاخص های باروری

 (Crude Birth rate)میزان تولد خام 

به دنیا آمده به ازای این میزان نمایندۀ تکثیر طبیعی جمعیت از راه تولد است و بیان کنندۀ تعداد کودکان زنده 

 .هر هزار نفر جمعیت در وسط یک سال معین است

 = میزان موالید خام
تعداد موالید زنده یک سال

تعداد جمعیت وسط سال
 ×1000 
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 (General Fertility Rate) میزان باروری عمومی

اگر در تعیین میزان بنابر این . تعداد موالید یک جامعه بستگی به تعداد زنان آن جامعه در سن باروری دارد

 .باروری، زنان این گروه دخالت داده شوند میزان دقیق تری به دست خواهد آمد

 .میزان باروری عمومی نشان می دهد به ازای هر هزار زن در سن باروری چند تولد زنده وجود داشته است

= میزان باروری عمومی
تعداد متولدین زنده در طی یک سال

تعداد زنان        ساله در وسط همان سال
       

 (Marital Fertility Rate)میزان باروری نکاحی 

این . این میزان تعداد کودکان زنده به دنیا آمده به ازای هر زن ازدواج کرده در سنین باروری را نشان می دهد

گردد زیرا در مخرج کسر فقط زنان همسر دار محاسبه می . شاخص نشان دهندۀ دقیق تری برای باروری است

 .در حالی که در میزان باروری عمومی زنان مجردی هم که در سنین باروری بودند محاسبه می شد

= میزان باروری نکاحی
تعداد متولدین زنده در طی یک سال

تعداد زنان متاهل         ساله در وسط همان سال
       

 (Age Specific Fertility Rate)میزان باروری اختصاصی سنی 

باروری در سنین مختلف یکسان نیست لذا از شاخص میزان باروری ویژه سنی برای اندازه گیری چون شدت 

( 9 -  )ساله را در هفت گروه سنی پنج ساله یعنی  9 -  برای محاسبۀ این شاخص، زنان . استفاده می شود

سنی به جمعیت زنان  ساله تقسیم بندی می کنند و از تقسیم موالید زندۀ متولد شده هر گروه( 9 -  ... )و 

 .همان گروه سنی در میانه سال، میزان باروری ویژۀ سنی مربوطه به آن را محاسبه می کنند

 = میزان باروری اختصاصی سنی
تعداد موالید زنده یک سال در هر گروه سنی مورد نظر

جمعیت زنان همان گروه سنی در وسط سال
       

به دنیا آمده به ازای هزار زن در هر یک از گروه های سنی ذکر میزان باروری اختصاصی سنی، کودکان زنده 

 .شده را در طی یکسال مشخص می کند

 (Total Fertility Rate)میزان باروری کلی 

این شاخص متوسط تعداد فرزندانی را که یک زن در طول دورۀ باروری خود به شرط تداوم الگوی باروری می 

برای محاسبۀ میزان باروری کل، مجموع باروری ویژه گروه های سنی پنج . کندتواند به دنیا آورد را محاسبه می 

 .که فاصلۀ گروههای سنی است ضرب و حاصل بر هزار تقسیم می شود  ساله، در عدد 
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= میزان باروری کلی
 مجموع میزان های بارروری ویژه گروههای سنی پنج ساله 

    
 

 (Gross Reproduction Rate)میزان تجدید نسل ناخالص 

علت محاسبۀ . این شاخص تعداد دخترانی که از یک زن ازدواج کرده به دنیا خواهد آمد را محاسبه می کند

در محاسبۀ این شاخص فرض بر . تعداد دختران، نقش اصلی آنها در تعیین الگوی باروری در نسل آینده می باشد

 .این است که مرگ و میر در نسل این زنان برابر صفر است

 نسبت دختر زایی × میزان باروری کلی = میزان تجدید نسل ناخالص

 = نسبت دخترزایی
تعداد متولدین دختر در یک سال

تعداد کل متولدین در همان سال
 

 (Net Reproduction Rate) میزان تجدید نسل خالص

را در دورۀ باروری این شاخص همانند تجدید نسل ناخالص محاسبه می شود با این تفاوت که مرگ و میر زنان 

 .به حساب می آورند

میزان باروری کلی   = میزان تجدید نسل خالص  احتمال بقاء زنان × نسبت دختر زایی ×

  (Pregnancy Rate)میزان بارداری 

 .این شاخص نسبت بین تعداد زنان باردار در یک سال را به تعداد زنان متأهل در سنین باروری نشان می دهد

= میزان بارداری
تعداد زنان باردار در یک سال

تعداد زنان متأهل در گروه سنی باروری
 

 مرگ و میر یشاخص ها

 (Crude Death Rate)میزان مرگ و میر خام 

 .این شاخص احتمال مرگ را در یک جامعه در مدت یک سال در هر هزار نفر جمعیت نشان می دهد

= میزان مرگ و میر خام
تعداد مرگ و میر در یک سال در یک منطقه

کل جمعیت آن منطقه در وسط همان سال
       

 (Specific Death Rate)میزان های مرگ و میر اختصاصی  

 .برای بررسی بهتر مرگ و میر در هر جامعه استفاده از شاخص های اختصاصی می تواند کمک زیادی کند
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 میزان مرگ و میر اختصاصی سنی

 = میزان مرگ و میر اختصاصی سنی
تعداد مرگ در یک گروه سنی خاص در یک سال

جمعیت همان گروه سنی در وسط همان سال
      

 میزان مرگ و میر اختصاصی جنسی

= میزان مرگ و میر اختصاصی جنسی
تعداد مرگ مؤنث یا مذکر  در یک سال

جمعیت مؤنث یا مذکر   در وسط همان سال
      

 عللیمیزان مرگ و میر اختصاصی 

عللیمیزان مرگ و میر اختصاصی   =
تعداد مرگ به یک علت خاص در یک سال

جمعیت در وسط همان سال
      

 (Infant Mortality Rate)میزان مرگ و میر کودکان کمتر از یک سال 

این میزان یکی از مهمترین شاخص ها در ارزیابی وضعیت بهداشت یک منطقه است نسبت به اقدامات بهداشتی 

م و مراقبت از بیماری هایی مانند اسهال در این سن، بسیار حساس است مانند واکسیناسیون، آب آشامیدنی سال

 .و پایین بودن آن معرف اجرای موفق برنامه های بهداشتی است

= میزان مرگ و میر کودکان کمتر از یک سال
تعداد مرگ کودکان کمتر از یک سال در سال مشخص

تعداد متولدین زنده در همان سال
      

 (Neonatal Mortality Rate)نوزادان میزان مرگ و میر 

مرگ و میر نوزادان برخالف شاخص قبلی که تحت تأثیر اقدامات بهداشتی بود بیشتر ناشی از مراقبت های 

 .ضعیف دوران بارداری، حین زایمان و کنترل نامناسب نوزادان است

 .روز در نظر گرفته می شود 14سن نوزادان صفر تا 

= میزان مرگ و میر نوزادان
تعداد مرگ نوزادان در طی یک سال

تعداد موالید زنده در همان سال
      

 (Maternal Mortality Rate)میزان مرگ و میر زنان باردار 

زنان در طول بارداری در معرض خطرات گوناگون می باشند و مراقبت های دوران بارداری می تواند سالمت 

دوران بارداری به خوبی مراقبت نشده باشد، گرچه در زمان در صورتی که مادری در . مادران را تضمین کند
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لذا اطالع از این شاخص کمک مؤثری . زایمان از تسهیالت خوبی بر خوردار باشد، خطر مرگ او را تهدید می کند

 .به برنامه ریزان بهداشتی در فراهم آوردن تسهیالت به منظور کاهش مرگ و میر زنان باردار خواهد کرد

و میر زنان باردار نشان می دهد که به ازای صد هزار تولد زنده، چند مادر در طول دوران بارداری یا میزان مرگ 

 .حین زایمان به دلیل عوارض بارداری و زایمان از دست می روند

= میزان مرگ و میر زنان باردار
تعداد مرگ مادران به علت بارداری یا زایمان در یک سال

تعداد موالید زنده در همان سال
        

 (Life Expectancy)امید به زندگی 

 .عبارت است از تعداد سال هایی که امید می رود یک کودک تازه به دنیا آمده در زمان و مکان معینی زنده بماند

میزان های مرگ و میر اختصاصی یا خام به تنهایی نمی تواند معرف خوبی از سطح مرگ و میر یک جامعه 

 .ی که می تواند سطح مرگ و میر را نشان دهد امید به زندگی در بدو تولد استباشند و شاخص مناسب

معموال این شاخص برای نسلی از مردان یا زنان یک جامعه به صورت جداگانه محاسبه می کنند زیرا مرگ و میر 

شتر از مردان امید به زندگی در زنان در اغلب کشورهای جهان بی. هر جنس تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار دارد

 .است

افزایش امید به زندگی نشانه ای از بهبود وضع بهداشت است و نشانگر خوبی از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی 

 .یک جامعه است

 شاخص های مهاجرت

برخی مهاجرت ها به دلیل . شاخص های مهاجرت در کشورهایی با جمعیت باز از اهمیت فراوانی برخوردار است

مهاجرت ممکن است به صورت غیر قانونی انجام شود که اندازه گیری و ثبت این شاخص را با سیاست های منع 

 .مشکل روبرو می سازد

 میزان مهاجرت خالص

= میزان مهاجرت خالص
مهاجران به خارج در همان سال مهاجران به داخل در همان سال

جمعیت وسط همان سال
      

 میزان مهاجر پذیری

میزان مهاجر پذیری   =
تعداد مهاجران به داخل در یک سال

جمعیت وسط همان سال
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 میزان مهاجر فرستی

= میزان مهاجر فرستی
تعداد مهاجران به خارج در یک سال

جمعیت وسط همان سال
      

 شاخص های ازدواج و طالق

ساختار جمعیت این عوامل از عواملی هستند که می توانند منبع و منشأ افزایش یا کاهش و نهایتا تغییر در 

 .باشند

 میزان ناخالص ازدواج

= میزان ناخالص ازدواج
تعداد ازدواج های انجام شده در یک سال

جمعیت وسط همان سال
      

 میزان خالص ازدواج

= میزان خالص ازدواج
تعداد ازدواج های انجام شده در یک سال

جمعیت مجردین واقع در سن ازدواج در وسط همان سال
      

 ناخالص طالقمیزان 

= میزان ناخالص طالق
تعداد طالق های انجام شده در یک سال

جمعیت وسط همان سال
      

 میزان خالص طالق

= میزان خالص طالق
تعداد طالق های انجام شده در یک سال

جمعیت همسردار در وسط همان سال
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 و راههای درمان آن ناباروری

 

ناباروری به شرایطی اتالق می شود که یک زوج پس . این مشکل رنج می برنددرصد زوجین از     -2 تقریبا  

در . از یکسال مقاربت طبیعی، فراوان و بدون استفاده از روش های جلوگیری از بارداری صاحب فرزند نشوند

ده باشد اقل یک بار زن حامله شصورتی که هیچ نوع حاملگی رخ نداده باشد ناباروری را اولیه و در صورتی که حد

 .باروری را ثانویه می گویندنا

ناباروری می تواند بر کیفیت زندگی زوجین تأثیر منفی بگذارد و حتی ممکن است زندگی آنها را با مخاطره 

 . مواجه سازد، اما با پیشرفت علم پزشکی، بسیاری از مشکالت ناباروری قابل درمان شده است

برای درک بهتر موضوع، خالصه ای از عملکرد و آناتومی دستگاه  قبل از پرداختن به بحث ناباروری بهتر است

 .تناسلی بیان شود

 دستگاه تولید مثل در انسان

از غدد به داخل مایعات بدن ترشح  هورمون یک مادۀ شیمیایی است که: هورمونها و غدد مرتبط با تولید مثل

تعداد کمی از هورمونها بر کل بدن . می کندمی شود و یک اثر کنترل کننده بر روی سایر سلولهای بدن اعمال 

مثال . تاثیر می گذارند ولی اکثر آنها بر روی بافتهای اختصاصی اثر می کنند که به آنها بافت هدف گفته می شود

 .هورمون های بیضه که بر روی اندامهای مردانه و نیز صفات ثانویه جنسی در مردان اثر می کنند

 فیزیولوژِی تولید مثل انساننقش غدۀ هیپوفیز در 

 :هورمون های مهمی از غدۀ هیپوفیز ترشح می شود که دو تای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است

 :FSHهورمون محرک فولیکولی یا  -1
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 .و در آقایان موجب پیشبرد تشکیل اسپرم در بیضه ها می شود( تخمکها)در خانمها موجب رشد فولیکولها 

 :LHهورمون لوتئینی یا  -1

در خانمها نقش مهمی در ایجاد مرحلۀ تخمک گذاری دارد و نیز موجب ترشح هورمونهای جنسی زنانه از 

از بیضه ها می ( هورمون جنسی مردانه)تخمدانها می شود و در آقایان هم موجب ترشح هورمون تستسترون 

 .شود

 :هورمونهای جنسی تخمدانها

و صفات ثانویۀ جنسی در آنها به عهدۀ این هورمون می تکامل و رشد اندامهای جنسی در زنان : استروژن -1

 .باشد

 .ترشح شیر و پیشبرد تکامل پستانها را به عهده دارد: پروژسترون -1

 :هورمونهای جنسی بیضه ها

رشد اندامهای جنسی مردانه را تحریک می کند و همچنین موجب پیشبرد تکامل و رشد مشخصات : تستسترون

 .دثانویۀ جنسی در مردان می شو

 :آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی مرد

 .دستگاه تناسلی مرد به اندامهای خارجی و داخلی تقسیم بندی می شود

. می باشد( Penis)و آلت تناسلی ( Scrotum)، کیسۀ بیضه (Testis)شامل بیضه ها  :اندام تناسلی خارجی

مسئولیت نگهداری از بیضه را داشته و درجه اسکروتوم کیسه ای است که بیضه ها داخل آن قرار گرفته اند و 

 .حرارت آنرا پایین تر از بدن نگه می دارد

مجرای ( Epididim)اپیدیدیم ( Seminiferous tubule)لوله های منی ساز   :اندامهای جنسی داخلی

 .می باشد( Seminal vesical)و کیسۀ منی ( Porostat gland)غدۀ پروستات ( Vasa defrens)منی بر 
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 ساختار بیضه در مردان

 :اعمال بیضه ها

 تولید اسپرم یا سلول های جنسی مردانه - 

تولید هورمونهای جنسی مردانه که در داخل بیضه ساخته شده و توسط رگهای خونی جذب و به نقاط  -1

 .مختلف بدن می روند

سالگی شروع شده و تا پایان    ساخت اسپرم از حدود . اسپرم در بیضه ساخته می شود :روند ساخت اسپرم

روز طول می کشد که به آن اسپرماتوژنز می    عمل اسپرم سازی از شروع تا خاتمه حدود . عمر ادامه می یابد

 .گویند

می شود که ( متر3)بعد از ساخت اسپرم وارد یک کانال طوالنی بنام اپیدیدیم  :بالغ شدن و نگهداری اسپرمها

بعد از این . روز طول می کشد 1 تا  1این عمل حدود . انتقال و آماده سازی اسپرم را به عهده دارد وظیفۀ

می ( Ampulla)عبور کرده و وارد محلی بنام ( منی بر)مرحله اسپرمها از طریق کانالی بنام مجرای وابران 

( Ejaculatory duct)ی انزال محتویات آمپول به همراه محتویات کیسۀ مایع منی و پروستات به مجرا. شوند

  .میلیون اسپرم تولید می شود 12 الزم بذکر است روزانه حدود . وارد می شوند

در هنگام انزال ترشحات کیسۀ مایع منی و پروستات با  :انتقال اسپرمها به لوله های رحمی و عمل لقاح

ر می باشد که از دو قسمت اسپرم و میلی لیت  / حجم متوسط منی در هر انزال حدود . اسپرم مخلوط می شوند

در هر میلی لیتر از مایع منی حدود صد میلیون اسپرم وجود دارد که این صد . مایع منی تشکیل یافته است

ساعت بعد از انزال به لوله   / اسپرم ها معموال . درصد حجم مایع منی را تشکیل می دهند 1- میلیون فقط 

ساعت قابلیت باروری  1 و در این مکان تا ( میلیمتر در دقیقه   تا سرعت حرکت . )های رحمی می رسند

با وجود . تخمک را دارند و در صورت حضور همزمان تخمک لقاح صورت می گیرد و جنین تشکیل می شود

اینکه فقط یک اسپرم برای بارور کردن تخمک کافی است ولی کسانی که تعداد اسپرم هایشان در هر میلی لیتر 
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میلیون باشد معموال فرد  12احتمال عقیمی وجود دارد و اگر این مقدار کمتر از % 2 میلیون باشد  2 کمتر از 

 .عقیم می شود

 :توضیحات بیشتر در مورد تستسترون

 اثر به رشد اندامهای جنسی و پیدایش صفات ثانویۀ جنسی - 

 اثر بر رویش مو در نقاط مختلف بدن -1

 اثر بر طاسی مردانه - 

 اثر بر صدا - 

 وست و پیدایش آکنهاثر بر پ - 

 .اثر بر تشکیل پروتئینها و رشد عضالت -3

با عضالت خاصی که در آن قرار دارد باعث متعادل نگه داشتن دمای بیضه ها می شود به طوری که  :کیسۀ بیضه

و در هوای سرد، بیضه ها را از ( برای گرمای بیشتر)در هوای سرد بیضه ها را به حفرۀ شکمی نزدیک می کنند 

 .حفرۀ شکمی دور می کنند

تا زمانی که اسپرم به بلوغ . ت پشتی هر بیضه قرار داردلوله ای طویل و پیچ خورده است که در قسم :اپیدیدیم

 .برسد و قبلیت باروری را پیدا کند در این قسمت باقی می ماند

. لوله ای است ماهیچه ای که از اپیدیدیم به حفرۀ لگنی می رسد و از عقب مثانه می گذرد :وازدفرانس

همین قسمت است که در وازکتومی یا بستن لوله در  اسپرم های بالغ را به مجرای انزالی می رساند و سوازدفران

 .مردان قطع می شود

این قسمت کیسه مانند به وازدفرانس متصل است و ماده ای قندی بنام فروکتوز در خود دارد  :سمینال وزیکل

 .بیشترین سهم مایع منی در این کیسه قرار دارد. که انرژی اسپرم برای حرکت را فراهم می سازد

قرار  لگندر  مجرای ادراریاست و به اندازه یک گردوی کوچک، در ابتدا  مردانه  دستگاه تناسلیعضوی از  :اتغدۀ پروست

حالت ژالتینی منی . کند اضافه می منیبه  قلیاییشود و ماده شیری رنگ  منقبض می انزالغده پروستات در موقع . دارد

. شود های منی ذخیره می در کیسه اسپرممایع تولید شده بوسیله پروستات به همراه  .است دلیل همین ماده  به

غذیه این مایع درآمیزش کار حمل و ت. دهد مایع ترشح شده بوسیله پروستات یک سوم مایع منی را تشکیل می

 .کند حفاظت می واژنرا در محیط اسیدی  اسپرمحالت قلیایی این مایع، . اسپرم را بعهده دارد

، اسید فسفاتاز، (اسید سیتریک) ویتامین ث، روی، کلسیمتوان به  مواد تشکیل دهنده ترشحات پروستات میاز 

 .اشاره کرد( PSA)اختصاصی پروستات  ژن آنتیو  آلبومین

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%DA%98%D9%86
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این غدد . غددی به اندازۀ یک نخود هستند که در کناره های مجرای انزالی قرار دارند: بولبواورترال یا غدد کوپر

ه حالت اسیدی را ترشح می کنند این ترشحات مجرا را روغن کاری کرده و هرگون( لزج)مایعی شفاف و لغزنده 

 .که به خاطر باقیمانده های ادرار در مجرا است را خنثی می کند

دارای اجسام غاری و بافتی . در آلت تناسلی مردان رگهای خونی و اعصاب فراوانی وجود دارد :آلت تناسلی

ی رود هر چه سن باالتر م. اسفنجی است که با سرازیر شدن جریان خون به هنگام تحریک، دچار نعوظ می شود

ورزش راهکاری اساسی در . به دلیل گرفتگی عروق خونی نعوظ آلت تناسلی با شدت کمتری صورت می گیرد

عالوه بر این ورزش تصور فرد نسبت به بدن خود را ارتقاء داده و فرد موقع نزدیکی جنسی . مورد این مسئله است

 . اعتماد بنفس بیشتری داشته و لذت بیشتری خواهد برد

است که دانشمندان اخیرا به این نتیجه رسیدن که برداشتن  مردان بخشی از فرهنگ اسالمی ما ختنه کردن

پوست اضافی روی آلت تناسلی باعث کاهش بروز عفونت در مردان می شود و در مطالعه ای ثابت شده که 

 .به بیماری ایدز مبتال می شوند( تا حدودی کمتر)مردانی که ختنه شده اند 

 :زنان دستگاه تناسلی

 :شامل دو قسمت خارجی و داخلی است

پوبیس، غدد، واژن و پردۀ بکارت می  کلیتوریس،، لبهای بزرگ و کوچک: دستگاه تناسلی خارجی شامل

 .باشد

، عروق، (Ovary)، تخمدانها (Falopia tube)دهانۀ رحم، لوله های رحمی  :اندام تناسلی داخلی شامل

 .اعصاب می باشد

ربی است که بعد از سن بلوغ با مو پوشانده چاین قسمت دو لب است و دارای غدد عرق و غدد  :لب های بزرگ

 .می شود

 .مجاور لب های بزرگ قرار دارند و واژن و مجرای ادراری را احاطه می کنند :لب های کوچک

که پایانه  با به هم پیوستن دو لب کوچک در باالی مجرای ادراری این عضو کوچک شکل می گیرد: کلیتوریس

معموال با انگشت )های عصبی زیادی دارد و معادل آلت تناسلی در مردان است که در برخی خانم ها با تحریک 

می تواند بدون این که حتی دخول آلت تناسلی صورت گیرد، باعث ارگاسم شود که البته بعد از تحریک ( لغزنده

 .زن بزرگتر شده و پوستۀ روی آن کنار می رود
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 .که در کناره های واژن قرار دارند و مادۀ موکوسی لغزنده ای را ترشح می کنند :ولینغدد بارت

از انتهای رحم یا دهانۀ رحم شروع و تا دستگاه تناسلی خارجی ادامه می یابد و گاهی به عنوان کانال  :واژن

 .زایمان معروف است

یوارۀ آن قاعدگی شکل می گیرد که اگر قسمتی است که جنین را در خود جای می دهد و با فرو ریختن د :رحم

 .سلول تخم در آن النه گزینی کند این دیواره ضخیم تر شده و دیگر قاعدگی صورت نمی پذیرد

 .در دوطرف رحم قرار دارند که تخمک و هورمون های خاصی را تولید می کنند :تخمدان ها

ار دارند و به عنوان تونلی برای گذر تخمک در لوله های باریکی که که در طرفین باالی رحم قر: لوله های فالوپ

  .شایان ذکر است که عمل لقاح تخمک و اسپرم در همین محل انجام می شود. نظر گرفته شده اند

 

 دستگاه تناسلی زنان

در زمان تولد یک نوزاد دختر در دو تخمدان حدود یک میلیون و . تولید مثل با تکامل تخمدانها شروع می شود

در سراسر سالهای تولید مثل یک زن فقط حدود . هزار تخمک و جود دارد 22 تا  22 بلوغ حدود در هنگام 

 .عدد از این تخمکها تکامل پیدا کرده و باقیماندۀ آنها از بین می روند 22 

یک تخمک در وسط هر دورۀ جنسی ماهانه از یک فولیکول تخمدانی به داخل حفرۀ شکمی رها می شود و 

وله های رحمی وارد رحم شده و در صورتی که به وسیلۀ اسپرم بارور شود، تخم تشکیل و در توسط یکی از ل

در صورتی که دو تخمک در یک سیکل رها شود و با دو اسپرم لقاح پیدا کند، دوقلوی  .رحم النه گزینی می کند

غیر همسان شکل می گیرد اما در صورتی که یک سلول تخم در طی تقسیم سلولی به دو سلول تخم یا بیشتر 

 .تبدیل شده و شروع به تقسیم کند، دوقلوهای همسان شکل می گیرند
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 ولید مثل زنانمکانیسم یاروری در دستگاه ت

ولی حتی . روز می باشد 14عادت ماهیانه شروع می شود و به طور متوسط  این دوره با :دورۀ جنسی در زنان

روز از سیکل قاعدگی در زنان بیشترین احتمال  3 .روز می تواند متغیر باشد   تا   1در افراد سالم این دوره از 

مشکل است زیرا تخمک گذاری به عوامل متعددی بستگی دارد باروری وجود دارد؛ اما این تخمین این شش روز 

 .ولی می توان با ارزیابی عالئم تخمک گذاری که در ادامه خواهیم گفت، حدود تخمک گذاری را مشخص کرد

ساله متوقف و  2 تا    این دوره معموال در ابتدا نامنظم است ولی کم کم منظم می شود و در زنهای سالم بین 

تغذیۀ بد، کار زیاد و پر . سال می باشد   تا  2 پس دورۀ باروری زن حدود . شروع می شود دورۀ یائسگی

 .طور چشمگیری از طول این دوره می کاهده مشقت، فشار زندگی و رنج روحی ب

ساعت قابلیت   1معموال تا  تخمک بعد از خروج از تخمدان :مرحلۀ باروری در هر دورۀ جنسی ماهانه

در چند . تخمک با سرعت یک میلیمتر در ساعت در لولۀ رحم و به طرف رحم حرکت می کند. باروری دارد

ساعتی که تخمک در ابتدای لولۀ رحمی است بهترین شرایط برای لقاح را دارد و هر چه به رحم نزدیکتر می 

 .شود قدرت باروری خود را از دست می دهد

 .است%  1-12احتمال باردار شدن در یک چرخۀ منفرد  :باروری توانایی

 .به احتمال به دست آوردن یک تولد زنده در یک چرخۀ منفرد اطالق می شود :باروری

توانایی باروری تا اواخر دهۀ چهارم و اوایل دهۀ . افزایش سن، وضعیت اجتماعی پایین :عوامل مؤثر در نازایی

 .سالگی می باشد   سالگی و افت سریع آن پس از   1ج قدرت باروری در او. پنجم زندگی ادامه دارد
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: بیماری ها و عواملی که سبب ایجاد اشکال در بارداری می شوند یا همراه با آن هستند عبارتند از: نکته

 .و عوامل ایمونولوژیکی( دهانۀ رحم)، عوامل رحمی، عوامل سرویکال (التهاب مخاط رحم)آندومتریوز 

 زوج نابارور بررسی 

 :ویزیت اولیه

 .حضور زن و مرد هر دو الزامی است 

 ....شرح حال طبی، جراحی، بیماری های دستگاه تناسلی، درد لگنی و  

 (هیپوفیز، آدرنال، تیروئید)، جراحی لگن، عملکرد IUDبررسی ریسک فاکتورها، عفونت لگنی،  

 ...(و سابقۀ جراحی، عفونت، اوریون )شرح حال از شریک جنسی مرد  

 :علل ناباروری

 %( 1)اختالالت ناشی از فاکتور های مردانه  - 

 :فاکتورهای زنانه -1

 %( 1)فاکتورهای تخمک گذاری  

 %(11)آسیب لوله، انسداد لوله  

 فاکتور سرویکال 

 اختالالت روحی، ایمونولوژیک، عفونت ها 

 (التهاب مخاط رحمی)آندومتریوز  

 ان آنهاو درم عوامل مؤثر در ناباروری زنان

 عامل تخمدانی

   تا   1سیکل های منظم قاعدگی که در فواصل . درصد از موارد ناباروری زنانه را تشکیل می دهند 2 تا  2 

روز اتفاق می افتند، بخصوص هنگامی که با عالئم میانۀ سیکل همراه باشند نشانه ای از تخمک گذاری به شمار 

 :اری شاملفاکتورهای تآیید کنندۀ تخمک گذ. می روند

آسان ترین و ساده ترین روش برای تعیین زمان تخمک گذاری زن است که : افزایش درجه حرارت پایۀ بدن - 

. هر روز صبح قبل از بلند شدن از خواب درجه حرارت ثبت شود، پروژسترون یک هورمون حرارت زا است

 .تخمک گذاری یک روز قبل از صعود درجه حرارت، اتفاق می افتد
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تأیید تخمک )ایش غلظت پروژسترون موجود در سرم خون غلظت باالی سه نانو گرم در میلی لیتر افز -1

 .روزه باید سنجش شود 14از یک چرخۀ ایده آل   1 - 1که در روز ( گذاری

ساعت بعد از  1  -2 انجام می شود و یا  LHساعت بعد از شروع ترشح  3 -  تخمک گذاری : LHپایش  - 

 .وجود دارند LHکیت های ادراری نیز برای اندازه گیری میزان . گیردصورت می  LHاوج 

 (ترشحات آندومتر)افزایش خروج ترشحات از واژن  - 

کیست های تخمدانی، نارسایی زودرس : مهمترین مشکالت همراه با عدم تخمک گذاری و ناباروری عبارتند از

 .هستند... ز، اختالالت غدد فوق کلیه و هیپوفی -تخمدان، بیماری تیروئید، اختالالت هیپوتاالموس

 :درمان

 .استفاده از کلومیفن سیترات که در القای تخمک گذاری نقش دارد

 .برای القای تخمک گذاری در زنان انجام می شود FSHو  LHدر این روش تزریق : درمان با گنادوتروپین

بویژه در این اختالل مورد استفاده )پروالکتین درمان اولیه در زنانی که مبتال به افزایش هورمون : برموکریپتین

 .، عدم یا کاهش تخمک گذاری است(قرار می گیرد

و  LHهورمون آزاد کنندۀ گنادوتروپین که از هیپوتاالموس ترشح می شود و باعث آزاد شدن  GnRH:تجویز 

FSH می شود. 

 .در برخی موارد نیز عمل جراحی انجام می گیرد

 ای و صفاقی ناباروری با عامل لوله

عواملی که منجر به بیماری های . درصد زوج های نابارور شناخته شده است 2 بیماری های لوله ای تقریبا در 

عفونت های حاد لگنی، آپاندیسیت، التهاب مخاط رحم، چسبندگی های لگنی، : لوله ای می شوند عبارتند از

ا عفونت ناشی از کالمیدیا علت اصلی ناباروری با و عفونت ها خصوص IUDجراحی بر روی لوله ها، استفاده از 

 .عامل لوله ای هستند

 :درمان

سکوپی جهت وعموما می توان همزمان با الپار. در صورت اختالالت آناتومیک درمان جراحی صورت می گیرد 

  .تشخیص گرفتگی، عمل بازسازی لوله را نیز انجام داد
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غربالگری برای باز بودن لوله است که با استفاده از یک دستگاه متداول ترین آزمون )هیستروسالپنگوگرافی  

 .(که در محدودۀ کار رادیولوژی است انجام می گیرد

 .بخصوص سل، درمان کالسیک صورت می گیرددر صورت عفونت  

 .آندومتریوز یا التهاب رحم را می توان با درمان بیماری برطرف کرد 

 زایش می دهد؟چه عواملی خطر ناباروری در زنان را اف

افزایش سن، مصرف دخانیات، مصرف بیش از حد الکل، استرس، تغذیۀ ضعیف، اضافه وزن و کمبود وزن، عفونت 

 .های تناسلی، مشکالت هورمونی که می تواند باعث تغییرات هورمونی شود

 :افزایش سن به علل زیر می تواند باعث کاهش باروری در زنان شود

 .کمتری برای آزاد کردن تخمک پیدا می کنندتخمدان های زن توانایی  

 .در سنین باال تعداد کمی تخمک وجود خواهد داشت 

 .تخمک ها آنچنان که در جوانی سالم هستند، سالم نیستند 

 .به احتمال بیشتر می توانند دچار مشکالت باروری شوند 

 .به احتمال بیشتر دچار سقط می شوند 

 ان آنهاو درم مردانعوامل مؤثر در ناباروری 

ارزیابی عامل مردانه کار دشواری است؛ زیرا عالوه بر مشابه بودن برخی پارامترهای مایع منی بین افراد سالم و 

افراد مبتال به کاهش باروری، تغییرات بسیاری نیز در نمونه هایی که به دنبال هم از یک فرد به دست می آیند، 

 (.فصل، بیماری و استرس)امل محیطی باشد این تفاوت ها ممکن است ناشی از عو. وجود دارد

شایع ترین بیماری هایی که علت ناباروری هستند یا به همراه آن دیده . معاینۀ فیزیکی کامل اهمیت فراوانی دارد

 :می شوند عبارتند از

، %(3) (عدو نزول بیضه ها در کودکی) ، کریپتورکیدیسم%(3)، انسداد %(9)، نارسایی بیضه %(  )واریکوسل 

 .است%( 1)باالی مایع منی  چسبندگیو %(  )، آگلوتیناسیون اسپرم %( )حجم کم مایع منی 

 .و پروالکتین خون انجام گیرد LH ،FSH ،TSHهمچنین باید مطالعات آندوکرین با اندازه گیری تستوسترون، 

 آزمون های تشخیصی برای ارزیابی مرد
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طبیعی منی و احتمال نسبی ناباروری، هنوز هم اولین آزمون  در بین پارامتر های غیر :تجزیۀ مایع منی

 .غربالگری برای ناباروری با عامل مردانه است

سلول های گرد، ، فروکتوز، تبدیل شدن به مایع، PHحجم، : در تجزیۀ مایع منی این عوامل سنجیده می شوند

بل از نمونه گیری باید از نزدیکی روز ق  ساعت و حداکثر  4 حداقل . غلظت اسپرم، تحرک و شکل اسپرم ها

تعداد اسپرم ها کاهش می یابد، در حالی که در انزال گهگاه اشکال طبیعی اسپرم  در انزال مکرر. خودداری شود

 .کاهش می یابد

فقدان  .حجم کم ممکن است با انزال پس گرد همراه باشد .میلی لیتر است 3الی  1حجم طبیعی مایع منی 

نبودن خاصیت . عملکرد وزیکول سمینال یا انسداد مجرای انزال را مطرح می کنداسیدی، اختالل  PHفروکتوز و 

بیش از )تعداد غیر عادی سلول های گرد . مایع شدن، احتماال سبب کم تحرک شدن نسبی اسپرم ها می شود

های طبیعی کمتر از تعداد اسپرم . ممکن است نشان دهندۀ سلول های نابالغ باشد( یک میلیون در میلی لیتر

 .با میزان باروری کمتر همراه استمیلیون  12

سنجش قدرت نفوذ اسپرم آزمونی است که برای بررسی ظرفیت گیری و واکنش  :آزمون عملکرد اسپرم

 .آکروزوم، اتصال و نفوذ به غشای تخمک انجام می پذیرد

. ل قابل اصالح ناباروری در مردان استواریکوسل یا گشاد شدن عروق کیسۀ بیضه، شایع ترین عام :واریکوسل

واریکوسل  .به نظر می رسد که واریکوسل با افزایش دمای بیضه، کیفیت مایع منی را تحت تأثیر قرار می دهد

 .می شود( روند ساخت اسپرم)باعث اختالل در اسپرماتوژنز 

،   )شایع ترین علت نارسایی غدد جنسی در مردان سندروم کالین فلتر  (:گونادها)نارسایی غدد جنسی 

XXY )این سندروم یک بیماری زنتیکی است که بیضۀ سفت و کوچک، مشکل در مجرای منی بر، عدم . است

دیگر  .از عالئم آن می باشندوجود اسپرم در مایع منی، بزرگی پستان ها، قد بلند و رشد کم مو در صورت 

نظیر تورم بیضه ها در اثر اوریون، شیمی درمانی و کریپتورکیدیسم نیز می توانند در نارسایی غدد  بیماری ها

 .جنسی نقش داشته باشد

که ممکن است ناشی از اختالالت ژنتیکی باشد و باعث فقدان ترشح کافی  :کمبود منفرد گنادوتروپین

 .از هیپوتاالموس گردد GnRHهورمون 

فقدان مادرزادی وازودفران با نبود فروکتوز در مایع منی مشخص می شود و با  :ناهنجاری های انسدادی

با عمل درمان این نوع انسدادها . انسداد ممکن است در اپیدیدیم هم وجود داشته باشد .وازوگرافی تأیید می شود

 .جراحی ممکن می شود
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دیابت می تواند باعث این عارضه آسیب های عصبی در تروما ها و یا در بیماری هایی نظیر  :انزال پس گرد

در این اختالل مایع منی . حجم کم مایع منی و وجود مایع منی پس از انزال نشان دهندۀ این عارضه است. شوند

 .بجای این که از مجرای انزالی خارج شود به درون مثانه بازگشت داده می شود

، کاهش تولید توانی جنسی، اشکال در انزالاین مردان ممکن است با مشکالتی چون نا :صدمه به طناب نخاعی

 .تستسترون و کاهش اسپرماتوژنز روبرو می شوند

 .در این موارد از درمانهای تجربی با رژیم هورمونی استفاده شده است :علل ایدیوپاتیک یا نامشخص

 چه عواملی خطر ناباروری در مردان را افزایش می دهد؟

 :رم می شود شاملعواملی که باعث باعث کاهش تعداد اسپ

مصرف بیش از حد الکل، داروها، مصرف دخانیات، باال رفتن سن، سموم محیطی شامل حشره کش ها و سرب، 

شیمی  ، بیماریهایی مانند اوریون، مشکالت جدی مانند بیملری های کلیه یا مشکالت هورمونی، رادیو تراپی

 .و برخی داروها( هایی مانند رانندگی و نانوایی تب، حمام های بسیار گرم و شغل)، گرما درمانی برای سرطان

درمان . در بیشتر موارد رفع علت زمینه ای و درمان جراحی می تواند کمک کننده باشد :نازایی مردانه درمان

 . عفونت، هورمون درمانی و دارو درمانی می تواند کمک کننده باشد

 .لی در میزان باروری اثری نداردکلومیفن سیترات تعداد اسپرم را افزایش می دهد و: نکته

 بیماری های جنسی

 (:STD)مهمترین بیماری های میکروبی منتقله از راه تماس جنسی 

 سوزاک 

 سیفیلیس 

 B&Cهپاتیت  

 ایدز 

 HPV ویروس پاپیلومای انسانی 

 سوزاک
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 آمیزش جنسیشایع است که از طریق  های آمیزشی بیمارییکی از ( Gonorrhea: انگلیسیبه ) سوزاک

و خروج  سوزش ادرارعالیم معمول در مردان شامل . باشد می ا گونورآنیسریعامل آن . شود منتقل می

عالمت است و یا ممکن است خود را به صورت ترشحات  اما در زنان معموال بی. ترشحات چرکی از آلت است

ارض و جلوگیری از گسترش بیماری درمان برای پیشگیری از بروز عو. واژنی یا دردهای لگنی نشان دهد

 .بیوتیکی ضروری است آنتی

 عالیم 

 .“ترشحات چرکی از آلت: مردان

 .است پیشابراهعالیم مردان معموال ناشی از التهاب 

 ادرارسوزش  

 ترشحات چرکی از آلت 

 

 ترشحات واژنی در سوزاک: زنان

بیش از نیمی از زنان آلوده بدون عالمت هستند و موارد عالمت دار معموال ناشی از التهاب واژن و رحم و 

 :کند های زیر بروز می دهانۀ رحم، به صورت

 به صورت ترشحات واژنی 

 دردهای لگنی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87
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رنگ آمیزی  دستگاه تناسلیتشخیص بیماری از طریق آزمایش میکروسکوپی گسترش ترشحات  :خیصتش

حداکثر شیوع این . گیرد شده با روش گرم یا کشت این ترشحات در محیطهای اختصاصی کشت صورت می

 .بیماری در طبقات اقتصادی پائین جامعه وجود دارد

 سیر طبیعی 

روز پس از تماس جنسی با فرد آلوده ترشحات چرکی از مجرای ادرار خارج شده و میزان دفع  1- در مردان 

یز افزایش وهمچنین در هنگام ادرار مقدار کمی خون از مجاری ادرار خارج شده و مقدار باقی مانده در ادرار ن

درصد کمی از مردان بدون نشانه بالینی . گردد مجاری به صورت خون لخته شده از مجاری ادرار خارج می

بوجود آمده که در بیشتر موارد بدون نشانه است ولی  رَحِم ٔ  دهانهدر خانمها پس از آلودگی، التهاب . هستند

 .در برخی از خانم ها پس از نزدیکی ترشحات غیرعادی یا خونریزی وجود دارد

 عوارض 

درصد موارد نوزادان حاصل از مادران مبتال دچار التهاب چشمی ناشی از  14در صورت عدم درمان در 

  .شوند گنوکوک می

التهاب های بدن است که ممکن است به پتشی یا  بافت ٔ  ز عوارض بیماری گسترش بیماری به همهیکی ا

درصد در مردان   .2تا   .2درصد در زنان و   تا  2.3شیوع این حالت بین . منجر شود قلب تورمیا  مفاصل

های  لولهرسیده و باعث التهاب رحم،  رَحِمبه  عادت ماهانهدر بیست درصد از موارد، عفونت در مراحل . است

 حاملگی خارج از رحمو یا  نازاییشود که گاهی چنین حالتی منجر به  می لگنو برخی نواحی  زهدان

 .شود می

ممکن است در اثر تماس جنسی مستقیم با ترشحات بالغین آلوده، دچار  بلوغدختران در سنین قبل از 

عفونت گنوگوکی ملتحمه نوزادان و ندرتاً بالغین ممکن است مبتال به . التهاب گنوکوکی مهبل و رحم شوند

در صورتی . گردد نابیناییشوند که اگر به سرعت و به مقدار کافی درمان نشوند ممکن است منجر به  چشم

که آلودگی به صورت سیستمیک در بدن پخش شود منجر به درگیری مفاصل و پوست و گاهی بندرت قلب 

جر به ضایعات در صورتیکه درمان آلودگی و التهاب مفصلی به تأخیر افتد من. شود های مغزی می و پرده

تناسلی و التهاب چرکی مخاطی رحم که  -التهاب های غیرگنوکوکی مجاری ادراری . شود دائمی مفصلی می

ممکن است با عوامل دیگر غیر از گنوکوک ایجاد شده باشند، در اغلب موارد با عفونت گنوکوکی همراه بوده 

 .کند و تشخیص بالینی سوزاک را دچار اشکال می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B1%D8%AD%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%AF%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%DA%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%AD%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA_%DA%AF%D9%86%D9%88%DA%AF%D9%88%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%87_%DA%86%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA_%DA%AF%D9%86%D9%88%DA%AF%D9%88%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%87_%DA%86%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA_%DA%AF%D9%86%D9%88%DA%AF%D9%88%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%87_%DA%86%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA_%DA%AF%D9%86%D9%88%DA%AF%D9%88%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%87_%DA%86%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 .نها مخزن شناخته شده این عامل عفونی استانسان ت: مخزن *

. ها ادامه داشته باشد این زمان نزد موارد درمان نشده بیماری ممکن است برای ماه: واگیری ٔ  دوره *

 .یابد چند ساعت بعد از شروع درمان مؤثر، واگیری خاتمه می

 پیشگیری 

جلوگیری از ابتال در اشخاصی که مشکوک به آلودگی به این  جهت. باشد مبتنی بر رابطه جنسی سالم می

اقدامات دیگری که خاص پیشگیری از ابتال به . استفاده شود کاندومباشند حتماً بایستی از  بیماری می

گیری داروئی در چشم نوزادان و توجه به تماسهای بیماران مبتال به سایر بیماریهای سوزاک است مثل پیش

 .شود گندزداییاند بایستی  ترشحات بیمار و اشیایی که به آنها آلوده شده. گردد عفونی نیز اجرا می

 سیفیلیس

و غیرجنسی انتشار ( های آمیزشی بیماری)است و در دو شکل جنسی  باکتریایییک بیماری  سیفیلیس

همچنین از مادر به نوزاد و از . شود عفونی منتقل می پوستاین بیماری در اثر تماس مستقیم با . یابد می

تواند سبب زمین گیر شدن افراد یا  این بیماری در صورت درمان نشدن می. شود آلوده منتقل می خونطریق 

 .است( ترپونما پالیدوم)بنام  پیچشی شکل باکتریباکتری عامل این بیماری . آنها شود مرگ

 

 باردارشود تمام زنان  ه میتوصی. است کِشت میکروبو ( VDRL) آزمایش خونروش تشخیص این بیماری 

 .این آزمایش خون را بدهند

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AE%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 های انتقال  روش

، استفاده از سرنگ و سوزن مشترک، از مادر به (و واژنی مقعدی، آمیزش دهانی)با فرد بیمار  آمیزش جنسی

 .آلوده خوننوزاد، و از طریق انتقال 

 پیشگیری 

  ابتالی شریک جنسی به . الزم است آمیزش جنسیدر تمام مدت  التکس کاندوماستفاده از

 .سیفیلیس همیشه واضح نیست

 گانه  مراحل سه

 ( شانکر)مرحله اولیه - 

روز پس از ورود باکتری به بدن، زخم کوچک  92تا  2 . روز است  1سیفلیس به طور متوسط  دوره مخفی

الً یکی است و شانکر تناسلی معمو .به این زخم جلدی شانکرمی گویند.شود نرم، گرد و بدون دردی ایجاد می

شود که  شانکر به صورت یک جوش ظاهر می. شود شانکرهای غیر تناسلی روی لبها و حفره دهان دیده می

. باشد سانتی متر اندازه دارد بدون درد بوده و سفت می1این زخم از سه دهم سانتی متر تا . گردد زخمی می

تورم غدد لنفاوی ان . باشد کامال واضح میهای زخم برجسته، صاف و لبه. قاعده ان دارای ترشح خفیف است

کند ودر عرض یک یا دوهفته ایجاد  بدون درد، سفت ومتمایز بوده هرگز به هم نچسبیده و چرک نمی

بیماری در سه . یابد هفته با به جا گذاشتن اثر زخم بهبود می 3شانکر بدون درمان درعرض سه تا . شود می

هفته بعد از ظهور شانکر عالیم بالینی مرحله دوم ایجاد  3. چهارم مواردیابد و در یک  چهارم موارد بهبود می

 .شوند مثبت می  RPRو VDRLهای  یک هفته بعد از ظهور شانکر، تست .می شود

 
 شانکر پدیدآمده از سیفیلیس روی دست

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Extragenital_syphilitic_chancre_of_the_left_index_finger_PHIL_4147_lores.jpg
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 (های پوستی جوشپدید آمدن )مرحله ثانویه -1

در یک یا  های پوستی جوشهفته پس از ظهور شانکر بیماری به شکل  2 تا   در صورت درمان نشدن، 

های خشن کف دست یا پا پدید آید، یا به شکل نقاط  ممکن است لکه. شود چند منطقه از پوست نمایان می

چرک و ترکیدنی  های پر بدشکل، یا جوش های آکنههای بزرگ نامنظم، و یا  برجسته و ترکیدنی، یا لکه

سیفلیس مرحله دوم با ضایعات جلدی مخاطی، سندرم شبه . روی پوست ظاهر شود( آبله مرغانمانند )

راش جلدی ان معموال دوطرفه و . تا ده هفته باقی می ماند شود که دو  انفلوانزا و بدون درد مشخص می

آن غیر التهابی و با  های پوستی جوش. در هنگام شروع ضایعات تب مختصر هست یا نیست. متقارن است

رنگ ضایعات مشابه گوشت تازه . بدون درد یا خارش است. ها باقی می ماند  شروع تدریجی بوده و تا مدت

 کچلیممکن است همراه . باشد که بیشتر در کف دست یا پا ظاهر می شوند بریده یا یک ته رنگ مسی می

تمام ضایعات جلدی سیفلیس مرحله دوم، . ح مخاطی ظاهر شودها بوده و یا روی سطو ریش، موی سرو مژه

 .بنابراین در صورتی که نوع ضایعات را نمی دانید از لمس کردن انها پرهیز کنید. عفونی هستند

رود و بیماری وارد  هفته خود به خود از بین می 3یا  1در صورت درمان نشدن پس از  های پوستی جوش

 .شود مرحله سوم می

 (سیفیلیس درمان نشده)مرحله نهفته - 

های  و به اندام( قابل سرایت نیست)در این مرحله عالیم مرحله قبل ناپدید شده است ولی باکتری فعال است 

طول . ها و مفاصل ، کبد، استخوانهای خونی از جمله مغز، اعصاب، چشم، قلب و رگ. زند داخلی صدمه می

 .باشد  سال می   مدت سیفلیس نهفته زودرس کمتر از یک سال و سیفلیس نهفته دیررس بیشتر از 

، ها عضلهتواند عدم هماهنگی در حرکت  شود که می ها ظاهر می در موارد نادری عوارض بیماری پس از سال

یا سایر تغییرات روانی، دردهای مبهم، تهوع مکررتومورهایی در  فراموشیپیش رونده،  کوریشدن،  فلج

 .باشد …پوست، استخوان، کبد و 

 عوارض 

 .دهد برابر افزایش می  را تا  ایدزابتال به سیفیلیس خطر بروز  *

نشده دارند  خطر به دنیا آمدن نوزاد مرده یا مرگ نوزاد پس از تولد در مادران بارداری که سیفیلیس درمان

میکرب سیفلیس هر زمانی از . سیفلیس مادرزادی هم ممکن است در این حال اتفاق بیفتد .وجود دارد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DA%86%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2
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فی مادر قبل از هفته شانزده حاملگی معموالً مانع عفونت جنین درمان کا. تواند از جفت رد شود  حاملگی می

. شود ممکن است مادر را معالجه کند ولی مانع ایجاد عوارض در جنین نمی 4 درمان بعد از هفته .شود  می

، عوارض 4های هوچینسون، التهاب قرنیه بینابینی، و کری عصب  عالیم سه گانه هوچینسون یعنی دندان

 .باشد دی دیررس میسیفلیس مادرزا

 :B هپاتیت نوع

 میزان .توان افراد را علیه این بیماری واکسینه کرد می. آید بوجود می HBV بوسیله ویروس B هپاتیت

HBV هپاتیت ویروس  در خون نسبت A هپاتیت. شود تر آن می بسشتر است و همین باعث انتقال راحت 

B  مزمن یعنی . تواند به دو شکل مزمن و حاد دیده شود میمنتقل شده از مادر به نوزاد در موقع تولد

تواند ویروس را شناسایی و نابود کند، در حالی که ویروس برای ماهها و  ماه نمی 3 تا  دستگاه ایمنی بدن

درصد بزرگساالن بیماری را به شکل  2 کمتر از  .دهد سالها در کبد باقی مانده و به فعالیت و تکثیر ادامه می

درصد و در  92اند به  دهند، در حالی که این رقم در کودکانی که در موقع تولد آلوده شده ن میمزمن نشا

خطر ابتال به ویروس در بزرگساالن بستگی به سالمتی دستگاه ایمنی . رسد درصد می  1 – 2 نوجوانان به 

لیز و مشکالت کلیوی ، برای مثال افرادی که دستگاه ایمنی آنها به دالیلی مانند پیوند عضو ، دیا. دارد

 92گزارشها نشان داده است که . شوند شیمیوتراپی و ایدز تضعیف شده است بیشتر از افراد سالم مبتال می

 .اند درصد افراد مبتال به ایدز به هپاتیت آلوده شده

 .از این رو اهمیت شناخت آن بسیار باالست. ابتال به این نوع هپاتیت عوارض بی شماری دارد

ثانیا مانند . اوال عالئم دیده نمی شود. سه مشکل بالینی رخ می دهد B آلوده شدن به ویروس هپاتیت بعد از

ثالثا آنتی ژن  .بی اشتهایی و زردی پیش رونده بروز می کند. عالئم به صورت حاد یعنی ضعف A هپاتیت

الیت مجدد ویروس عالئم ویروس در بدن باقی می ماند و اشکال مزمن بیماری اتفاق می افتد و بعدا با فع

زردی . گاهی با بروز عالئم هپاتیت حاد. گاهی باعث ایجاد سرطان در کبد می شود. هپاتیت بروز می کند

آنقدر زیاد می شود که روی عملکرد طبیعی مغز تاثیر گذاشته و باعث عالئم خواب آلودگی و عدم هوشیاری 

خون به شدت طوالنی می شود و خونریزی های می شود و به علت تخریب سلولهای کبدی زمان انعقاد 

مخاطها و پوست اتفاق می افتد که وضعیت بیمار بسیار . مختلف در نواحی متفاوت بدن مثل خونریزی لثه

 .خطرناک و مرگبار می شود
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ابتال به این نوع از بیماری نکته مهم آن است که درمان خاصی برای این بیماری هنوز کشف نشده است و 

 .ویروسی مرگبار است

 :راههای انتقال این ویروس عبارتند از

به ویژه اگر مادر در ماه سوم بارداری آلوده شده باشد احتمال انتقال بیماری به : مادر به جنین  

 .جنین بسیار باال است

ادان تزریقی و یا فرو استفاده از سرنگ مشترک در معت. از راه خون:  حفاظت نشده تماس جنسی 

 .رفتن سوزن آلوده به ویروس به طور اتفاقی در پوست افراد سالم و استفاده از تیغ های آلوده است

اشک و مایع منی به عنوان یکی از منابع انتقال ویروس . صفرا. مدفوع.از جمله بزاق : ترشحات بدن  

 مطرح هستند

 های خونی آلوده تزریق خون و فرآورده 

های  مانند خالکوبی، حجامت، سوراخ کردن گوش، خدمات پزشکی و دندانپزشکی در مکاناقداماتی  

 . نامطمئن و با وسایل آلوده و غیر استریل

کنترل و جدا  -1انجام واکسیناسیون  -  :روشهای پیشگیری و کنترل وجود دارند که عبارتند از

مادر مبتال متولد شده و افرادی که با بیماران  تزریق ایمنوگلوبین به نوزدان که از -  آلوده خون های  کردن

استفاده از وسایل مانند  - عدم مصرف خون کسانی که هرگونه ناراحتی کبدی دارند  - تماس داشته 

 - عفونی وسایل مورد استفاده  حذف سریع وسایل آلوده وضد -3 غیرهدستکش هنگام معاینه بیمار و 

 .خطرساز که انتشار ویروس را تسهیل می کنداجتناب از رفتارهای اجتماعی پر خطر و

 :C هپاتیت

http://www.pezeshk.us/wp-content/uploads/2007/07/4123975353.jpg
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هپاتیت مزمن پایدار حاصله از . است ولی خفیفتر B و A هپاتیت شبیه بیماری حاد شکل در بالینی عالیم

درصد آن به سیروز و نارسایی کبد منجر می  12می باشد که حدود  B شایعتر از نوع C هپاتیتویروس 

 .شود

از لحاظ بالینی خفیف  C معموال هپاتیت. ماه است  تا   روز در موارد طوالنی   تا   بیماری  مخفیدوره 

  .بوده و نیاز به بستری شدن ندارد و اکثر بیمارن بدون عالیم بالینی هستند

این بیماری غالبا در گیرندگان خون و فراورده های خونی و . اه انتقال این نوع ویروس به وسیله تزریق استر

البته در کشور ما انتقال این نوع از هپاتیت از طریق فراورده های خونی بسیار . معتادان تزریقی بروز می کند

یت این است که معتادان تزریقی یا اعتیاد پیشگیری از این نوع از هپات. کم شده است زیرا کنترل می شوند

قانونمندی و عدم تجاوز به . خود را ترک کنند و یا از روش دیگری برای استفاده از مواد مخدر استفاده کنند

 .حریم خانواده و فعالیتهای جنسی سالم نیز از راههای پیشگیری است

 :D هپاتیت

برای  D ویروس هپاتیت .هستند بروز می کند B پاتیتفقط در بیمارانی که به صورت طوالنی ناقل ویروس ه

و امکانات سلول میزبان استفاده می کند عالئم این بیماری مشابه  B همانند سازی خود از ویروس هپاتیت

سایر هپاتیت های ویروسی است؛ با این تفاوت که سیر شدیدی دارد و گاهی سبب تخریب کامل کبد و مرگ 

 .می شود

زیرا . دو بیماری العالج هستند باید به آنها توجه بیشتری کرد B قرن حاضر ایدز و هپاتیتاز آنجایی که در 

  الی  1در خارج از بدن B ثانیه زنده می ماند اما ویروس هپاتیت 2 ویروس ایدز در خارج از بدن تنها 

هم اینجاست که اگر اما نکته م. از این رو احتمال آلودگی به این ویروس بیشتر خواهد بود. ساعت زنده است

واکسنهایی در سه نوبت وجود دارد که انسان  B درمانی برای این دو بیماری نیست اما برای بیماری هپاتیت

 .را از این بیماری خطرناک مصون می سازد

 (:HPV)ویروس پاپیلومای انسانی 
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. نوع این ویروس می توانند سرطانزا باشند 22 نوع از  2 .این ویروس باعث زگیل در منطقۀ تناسلی می شود

در اثر تماس جنسی با شریک آلوده می تواند اندام تناسلی را گرفتار کند نوع کم خطر این ویروس باعث 

در . زگیل های تناسلی و نوع پرخطر آن باعث سرطان های دهانۀ رحم، واژن و مقعد در خانم ها می شود

در بعضی از افراد نشانه و عالمت خاصی ندارد اما می توان با . د و آلت تناسلی می شودمردها نیز باعث مقع

استفاده از . انجام تست پاپ اسمیر تغییرات دهانۀ رحم را کشف، و از سرطان های احتمالی پیشگیری کرد

ای دهان و کاندوم در پیشگیری از آن مؤثر است اما از طریق سکس دهانی نیز می تواند منجر به سرطان ه

 .واکسن بعضی از انواع خطرناک آن موجود می باشد. گلو در افراد  شود

 ایدز

AIDS  یا(Acquired immune deficiency syndrome ) به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی

 وی آی اچاست، این بیماری حاصل تکثیر ویروسی به نام  پیشگیریرونده و قابل  ایدز یک بیماری پیش. است

( کمبود ایمنییا  نقص ایمنیمعروف به )در بدن میزبان است که باعث تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن 

است که یک بدن سالم معموال « فرصت طلب»های موسوم به  ساز بروز عفونت گردد، که خود زمینه انسان می

ت پیشرفت همین در نهای. قادر به مبارزه با آنهاست ولی بدن بیمار مبتال به ایدز در برابر آنها مقاومتی ندارد

عامل اصلی مرگ و میر در میان  سلو سینه پهلو های  بیماری. گردد ها منجر به مرگ بیمار می عفونت

در و  جهان سومدرصد موارد ابتالء مربوط به کشورهای  92بیش از  .مبتالیان به ایدز در سراسر جهان است

  .و میر بشر است مرگایدز در حال حاضر ششمین علت . است حال توسعه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%86%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B5_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF
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تلقی  تابوایدز تنها یک مشکل پزشکی نیست، بلکه یک مشکل اجتماعی و فرهنگی نیز هست، این بیماری 

ی اخالقی و فرهنگی همراه است که این موضوع مانع از اعالم بیماری از ها ای از شرم و منع شود و با هاله می

سوی افراد شده و همین مساله منجر به پنهان ماندن بیماری، طی نشدن پروسه درمان و در نتیجه شیوع 

 .شود سریع آن می

 

 HIVویروس 

ویروس نقص »حروف نخست نام  HIV. عامل بروز بیماری ایدز است( HIV) وی آی اچبه نام  ویروسیک 

الزاما مبتال به ایدز ( وی آی دچار ویروس اچ)« وی مثبت آی اچ»هر فرد . به زبان انگلیسی است« ایمنی انسانی

تواند این  اما می)است  شود به ایدز مبتال شده نیست، بلکه اگر برخی تظاهرات بالینی را بروز دهد مشخص می

سال به مرحله ایدز  2 وی در طی -آی-تنها نیمی از افراد مبتال به اچ (.ویروس را به دیگران منتقل کند

این زمان در افراد مختلف متفاوت است و به وضعیت سالمتی و عادات فردی افراد بستگی . شوند مبتال می

  .کنند دارد، امروزه برخی داروها نیز به کنترل این روند کمک می

 ها و عوارض  نشانه

به همراه بزرگ شدن  سرماخورگیشبه  سندرموی به بدن اولین عالیم به صورت یک . آی. پس از ورود اچ

این . ماند آید که معموالً این عالیم بهبود یافته و ویروس به حالت نهفته در بدن باقی می پدید می غدد لنفاوی

ه دهد ممکن است تا ده سال و بیشتر ب مرحله که در آن فرد حامل بیماری تلقی شده ولی عالیمی نشان نمی

در مرحله آخر این بیماری با نقص سیستم ایمنی به علت فعالیت باالی ویروی و کاهش . طول بیانجامد

بدن در معرض  در این مرحله. شود شود که ایدز نامیده می در خون مشخص می لنفوسیتهای نوع تی

گیرد که در افراد سالم معموالً به  قرار می هایی انگلو  قارچ، ویروس، باکتریناشی از  طلب عفونتهای فرصت

همچنین افراد مبتال . کند های بدن را درگیر می دستگاه ٔ  این بیماری تقریبا همه. شوند آسانی مهار می

های مختلف نظیر سارکوم کاپوزی، سرطان گردن رحم و غدد لنفاوی  ریسک باالیی برای ابتال به سرطان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%86%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:HIV-budding-Color.jpg
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، تورم غدد لنفاوی، لرز، ضعف (خصوصا شب هنگام)تب، تعریق  بعالوه، عالیم سیستمیک عفونت نظیر. دارند

  .و کاهش وزن را دارند

کند که در جریان خون گردش کرده  فرآوری می هایی پادتنبدن  دستگاه ایمنیهنگام رو در رویی با عفونت، 

. اچ ٔ  کنند ولی درباره زا غلبه می ها بر بسیاری از عوامل بیماری پادتن. کنند زا حمله می و به عوامل بیماری

و تنها وجود این . تواند از تکثیر ویروس جلوگیری کند شود ولی نمی رآوری میوی با این که پادتن ف. آی

 .رود ها در خون برای تشخیص ابتال به کار می پادتن

 های پروتئینیا همان  ها پادتنوی، یک نوع خاص از  آی ها برای تشخیص اچ ترین آزمایش در عمومی 

 .شود ضدبیماری ردیابی می

تواند ویروس  ای که ردیابی آلودگی بی ثمر و جواب آزمایش منفی است، فرد آلوده می در چند هفته 

 .رین منتقل کندرا به سای

 آزمایش ایدز 

اگر تست االیزا برای ایدز مثبت شد، باید االیزا با کیت دیگری دوباره تکرار . شود انجام می تست االیزاابتدا 

اگر تست وسترن بالت منفی بود . شود گرفته می وسترن بالتاز هم مثبت شد، تست تاییدی با اگر ب. شود

 .به سر ببرد یا آلوده نباشد دوره پنجرهممکن است فرد در 

، دریافت خون همودیالیزمواردی هست که تست االیزا مثبت است ولی فرد ایدز ندارد مثال خطای آزمایشگاه، 

پل مالتی، (اتوایمون) اختالالت خودایمنیمثبت، مشکالت همراه از قبیل  RPRتست های آن،  و فراورده

دریافت  واکسن آنفلوانزامانند کسی که  IgGتزریقی، موارد افزایش  اعتیادالکلی،  هپاتیت، هموفیلی، میلوما

 .است کرده

عفونت تازه و اولیه، بیماران با : عبارتند از( منفی کاذب)شود  ی میمواردی که تست االیزا به اشتباه منف

 .سیستم ایمنی سرکوب شده، و خطای آزمایشگاه

 بروز ایدز  ٔ  مرحله

آنقدر کم  CD +T های سفید گویچهرسد که شمار  ایدز می ٔ  وی هنگامی به مرحله-آی-فرد مبتال به اچ

های سفید خون هستند که  یاخته CD +T. معمولی خود برآیند ٔ  شود که نتوانند از پس انجام وظیفه

کند که ممکن است  این دشواری اندک اندک، پیشرفت می. کنند مهار میهای ایمنی بدن را موزون و  واکنش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D8%AA_RPR&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%BE%D9%84_%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%BE%D9%84_%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%BE%D9%84_%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86_%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=CD4%2BT&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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رسند ولی در این  البته افراد در درازای این مدت خوب و تندرست به نظر می. سال به درازا بکشد   یک تا 

  .شود مدت شمار ویروس چند برابر می

 پیشگیری 

است و در آینده نزدیک نیز امکان  و یا عالج قطعی برای این بیماری کشف نشده واکسناز آنجا که تاکنون 

 .ترین راه مبارزه با این بیماری، پیشگیری و آموزش است مهم. رسد پذیر به نظر نمی

یا ناقل ویروس )با فرد بیمار  آمیزش جنسیوی، بهترین راه خودداری از  آی قال اچبرای پیشگیری از انت

HIV ) وی  آی ذراتی با ابعاد ویروس اچ. است( نوعی پالستیک) التکسجنس  های کاندومو استفاده از

طور منظم استفاده شوند شیوه کامالً موثری در  توانند از کاندوم التکس عبور کنند و اگر به درستی و به نمی

صد در صد موثر، خودداری کامل از  ٔ  هرچند تنها شیوه. شوند کاهش خطر انتقال بیماری محسوب می

 .است رفتارهای پرخطرآمیزش جنسی با افراد مشکوک به داشتن 

  .وی را کاهش دهند آی های مشترک خطر ابتال به اچ توانند با خودداری از مصرف سرنگ معتادان تزریقی می

 شود  منتقل می HIVهایی که  راه

وجود دارد ولی برای سرایت سه راه زیر اثبات ( بجز عرق)وی در تمام ترشحات بدن فرد مبتال  آی هرچند اچ

  :است شده

  .استشایعترین راه سرایت ویروس در جهان تماس جنسی : آمیزش جنسی 

ایدز باشد و /وی.آی.وی شود که یک طرف دچار اچ.آی.تماس جنسی هنگامی ممکن است منجر به سرایت اچ

بنابراین تماس جنسی مرد با مرد، مرد با زن، زن با زن در این . تبادل یا تماس مایعات بدن طرفین رخ دهد

( از آلت مرد منیخروج ) انزال الزم به ذکر است در مقاربت حتی اگر. شرایط ممکن است موجب سرایت شود

 .ویروس هستندقبل از آن هم حاوی  ٔ  چون مایعات مترشحه. هم رخ ندهد امکان سرایت وجود دارد

تواند از راه مصرف خون و یا فاکتورهای انعقادی آلوده  ویروس می: های آن یا فرآورده خونتبادل  

 آلت، واژن، مقعد، (مثالً درحین تزریق وریدی) وریدتواند از راه یک  ویروس می. هم منتقل شود

وارد بدن ( از جمله در دهان)ها  ها و زخم و یا بریدگی( چشمنظیر )مردانه، و سایر غشاهای مخاطی 

 .میزبان شود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85
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و معتادان ( نوع انسانی)های آن  و تاالسمی به دلیل دریافت مکرر خون و یا فراورده هموفیلیبیماران 

وی و  آی پر خطر در ابتال به اچ های کنند از گروه و سوزن بطور مشترک استفاده می سرنگتزریقی که از 

  .آیند ایدز به حساب می

ضد که احتمال آغشته شدن به خون آلوده را داشته باشد، در صورت  تیز و بُرنده ٔ  هر وسیله 

، لوازم دندان پزشکیپس ابزار پزشکی، . تواند فرد سالم را مبتال کند ، میزخمنشدن و ایجاد  عفونی

سرایت از . ممکن است باعث انتقال ویروس شود قمه زنیو  حجامت، سوراخ کردن گوش، خال کوبی

هرچند در کشورهای پیشرفته . هم ممکن است...( کلیه، کبد، قرنیه، لوزالمعده و ) پیوند عضوطریق 

های الزم در استریلیزاسیون مواردی از انتقال از راه اقدامات پزشکی به  به دلیل رعایت کامل احتیاط

  .است ثبت نرسیده

، رحمدر داخل  جنینوی به  آی تواند از طریق مادر مبتال به اچ ویروس می: مبتال، به جنین مادراز  

با شیر  شیر خشکتوان به وسیله جایگزینی  که می) شیردهیو یا در طی دوران  زایمانو یا حین 

ویروسی در هرچند مصرف داروهای ضد. منتقل شود نوزادبه جنین یا ( مادر از آن جلوگیری کرد

  .حین بارداری در کاهش احتمال این انتقال بسیار موثرند

 تواند منتقل شود  وی نمی آی هایی که اچ راه

 .عطسهو  سرفه، تنفساز طریق  

 .، تماس پوستی یا دست دادنبوسیدناز طریق  

 .چاقو، قاشق و بشقاباز طریق استفاده مشترک از لوازم آشپزی مانند  

 اتوبوس ٔ  در یا میله ٔ  یا سایر اشیاء عمومی مانند دستگیره توالتاز طریق تماس با صندلی  

 .یا گاز حیوانات نیشاز طریق حشرات،  

 .مشترک ٔ  از طریق شنا در استخرهای عمومی یا حمام و حوله 

 .وی تهیه شده باشد آی ه توسط فرد مبتال به اچاز طریق خوردن غذایی ک 

 های مرتبط با ایدز  بیماری

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B6%D8%AF_%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B6%D8%AF_%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B6%D8%AF_%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 .هستند کاپوسی سارکوماضایعات پوستی یک مبتال به ایدز، این ضایعات پوستی نشان دهنده 

ها از دست  است، قوای خود را برای مبارزه با بیماری سیستم دفاعی بدن که از حمله ویروس صدمه دیده

وی دچار هستند در مقابل  آی کسانی که به اچ. تواند جان بیمار را تهدید کند می عفونتیدهد و هر نوع  می

های مغزی، عفونت  ، عفونتسرطانهای بدخیم،  ، زخمزونا، برفک، ذات الریه، ماالریا، سلهایی مانند  بیماری

های  عفونتبیماران مبتال به ایدز همچنین در مقابل آنچه به نام . شوند و خطر نابینایی آسیب پذیرتر می شکم

 هایی انگلو  ها قارچشایع،  های باکتریها از  این نوع از عفونت. معروف است آسیب پذیر هستند فرصت طلب

توانند در افرادی که سیستم دفاعی بدن  گیرد که یک بدن سالم قادر به مبارزه با آنهاست، اما می نشات می

کم همچنین در این گونه بیماران، فرد دچار . آنها آسیب دیده ایجاد بیماری کند و گاه آنها را از پا در آورند

 .شود می خونی

آیا تا به حال به این مسئله اندیشیده اید که با ایجاد رابطۀ نا مشروع و خارج از چارچوب خانواده ممکن است 

 همسر خود را به کام مرگ و یا سرطان بکشانید؟؟؟
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به )دفتر مطالعات تحقيقات زنان : به کوشش( مجموعه مقاالت)آسيب شناسي خانواده حق شناس، سيد جعفر،  

 1311 ،سفارش مرکز امور زنان و خانوادۀ رياست جمهوري 

 1311روان شناسي ازدواج و شکوه همسري، انتشارات دانشگاه تهران، افروز ، غالمعلي،  

 1311آيت اللهي، زهرا و همکاران، اخالق خانواده، نشر معارف،  

 1311انتشارات پيام نور،  ،ادهمحموديان، حسين و همکاران، دانش خانو 

 1311نشر معارف، اخالق در خانواده، مظاهري، حسين،  

راهکارهاي مطلع مهر، بانکي پورفرد، اميرحسين با همکاري محققان مرکز مطالعات و تحقيقات حيات طيبه،  

 1311راه عشق، چاپ چهارم، ،  نشر حديث جامع و کاربردي براي انتخاب همسر

درسنامۀ جامع مامايي، چاپ زيبا تقي زاده : ويليامز، نواك، کيستنر، النگمن، نلسون، پارك، زبان، گردآوري 

 1311انتشارات انديشۀ رفيع، چهارم، 

انتشارات گلبان، نر؛ تاصول بيماري ها و بهداشت زنان کيسنر، ترجمۀ دکتر بهرام قاضي جهاني و همکاران تکيس 
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جمعيت و تنظيم خانواده، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ پنجم، حلم سرشت، پروين، دل پيشه، اسماعيل،  

1311  

 1311سبکتکين ريزي، قربانعلي، درآمدي بر جامعه شناسي جمعيت، انتشارات آثار معاصر،  
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