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تمامـی حقـوق مـادی و معنـوی ایـن کتـاب متعلق بـه وزارت
بهداشـت ،درمـان و آموزش پزشـکی می باشـد .هرگونه انتشـار
مطالـب این کتـاب منوط به کسـب مجـوز کتبی از دفتر سلامت
جمعیـت ،خانـواده و مـدارس وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش
پزشـکی است.

مقدمه معاون بهداشت
آغـاز زندگـي مشـترك را بـه شـما تبريـك مـي گويـم و اميـدوارم كه در
زندگـي خـود همـواره خوشـبخت و موفق باشـيد .قـرآن کریم مـی فرماید:
"و مـن آیاتـه ان خلق لکم من انفسـکم ازواجا لتسـکنوا الیهـا و جعل بینکم
مـوده و رحمـه ان فـی ذلـک الیات لقـوم یتفکرون :از نشـانه هـای قدرت و
رحمـت خـدا ایـن اسـت کـه همسـران شـما را از جنـس شـما آفریـد تا در
کنـار آنهـا احسـاس آرامـش کنیـد و میان شـما محبـت و رحمت قـرار داد.
بـه تحقیـق در ایـن نکتـه نشـانه هایی اسـت بـرای آنها کـه می اندیشـند".
پيامبـر اكـرم حضـرت محمـد(ص) فرمـوده اند" :مابنـي بناء في االسلام
احـب اهلل مـن التزويـج :هيچ بنايي در اسلام از ازدواج در نـزد خدا محبوبتر
نيسـت" ،و همچنيـن فرمـوده انـد" :ما من شـيء احب الـي اهلل عزوجل من
بيـت يعمـر بالنـكاح :هيـچ چيـزي نـزد پـروردگار از خانـه اي كه بـا ازدواج
شـكل مي گيرد دوسـت داشـتني تر نيسـت".
حضـرت علـی (ع) دربـاره ازدواج مـی فرماینـد :هریک از شـما که تصمیم
گرفـت ازدواج کنـد؛ دو رکعـت نماز بخواند ...و بگوید :خدایا به من همسـری
عطـا کـن ،کـه هـرگاه یـاد خـدا نمـودم مـن را یـاری کنـد و اگـر خـدا را
فرامـوش کـردم به مـن یـادآوری نماید.1
براسـاس اصـل دهـم قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران :خانـواده
واحـد بنیـادی جامعـه اسـت و همه قوانیـن و مقـررات و برنامه ریـزی های
مربـوط بایـد در جهـت آسـان کردن تشـکیل خانواده ،پاسـداری از قداسـت
آن و اسـتواری روابـط خانوادگـی برپایـه حقـوق و اخالق اسلامی باشـد.
خانواده واحد تشـکیل دهنده جامعه اسلامی اسـت و ازدواج زیربنای این
واحـد اسـت .افزایـش آگاهی زوجیـن پیـش از ازدواج و در آسـتانه ازدواج از

اقدامـات بسـیار مهـم برای تقویـت بنیان خانـواده به شـمار می آید.
آمـوزش /مشـاوره هـاي هنـگام ازدواج فرصتـي اسـت براي مطـرح كردن
برخـی از موضوعـات مـورد نیـاز و عالقـه زوجيـن در آسـتانه ازدواج ،كـه از
ايـن فرصـت مـي توان با مطـرح كردن مطالـب الزم در زمينـه های مختلف
ارتباطـات زوجیـن بـا محـور قـرار دادن سلامت در ابعـاد مختلف جسـمی،
ذهنـی ،اجتماعـی و معنـوی و تبیین مسـایل سلامت بـاروري ،بـر عقيده و
رفتـار جوانـان در آسـتانه ازدواج تاثير گذار بـود .بنابراین با توجه به شـرايط
و امكانـات موجـود ،كالس هـاي آموزش /مشـاوره هنـگام ازدواج نيز فرصت
بـا ارزشـی اسـت تا ضمـن ارایه مطالـب فوق همراه بـا ايجاد ارتبـاط و جلب
اعتمـاد زوج هـاي جـوان بتـوان گامـي موثر بـرای تحكيـم بنیان خانـواده و
روابط زناشـویي برداشـت.
كتـاب حاضـر كـه در هميـن راسـتا تهيه شـده اسـت ،دربردارنـده مطالبي
اسـت كه دانسـتن آنها در ابتداي زندگي مشـترك ضروري به نظر مي رسـد.
اميدواريـم كـه ضمـن بهـره گيـري از محتويات ايـن كتاب پيشـنهادهاي
خـود را بـراي بهبود آن به دفتر سلامت جمعیت ،خانواده و مـدارس وزارت
بهداشـت بـه آدرس :تهـران ،میدان صنعـت ،خیابان سـیمای ایـران ،وزارت
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـكي ،بلوک  ،Aطبقـه دهم ارسـال نمايند.
از همـكاري اعضـای محتـرم هیات علمی و همـكاران عزیز دفتر سلامت
جمعیـت ،خانـواده و مدارس ،به ویژه اداره باروری سـالم ایـن معاونت که در
تهیه این مجموعه مسـاعي ارزشـمندي داشـته انـد ،سپاسـگزارم و اميدوارم
كـه ايـن گام ،آغـازي براي بهبـود برنامه هـاي آموزش هنگام ازدواج باشـد.
دکتر علی اکبر سیاری
				

معاون بهداشت

مقدمه مدیرکل سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس

آغـاز زندگي مشـترك را به شـما تبريـك مي گويم و اميـدوارم كه زندگي
موفق و سرشـار از شـادماني ،موفقيت و خوشـبختي داشته باشيد.
يكـي از اهـداف برنامـه بـاروری سـالم ،افزايـش آگاهـي زوجيـن هنـگام
ازدواج در ارتبـاط بـا مسـایل مـورد نیـاز آنهـا اسـت .آمـوزش هـای زوجين
هنـگام ازدواج از سـال  1371در کشـور آغـاز شـده اسـت و اکنـون بیش از
 800کالس آموزشـی در سراسـر کشـور ايـن آمـوزش هـا را بر عهـده دارند.
لـزوم تغییـر در محتـوی آموزشـی ایـن برنامه در راسـتای تحکیـم بنیان
خانـواده از دیربـاز احسـاس و گام هایـی نیز از سـوی سـتاد مرکـزی وزارت
بهداشـت و دانشـگاه هـای مختلـف علوم پزشـکی در این راسـتا در سـالیان
گذشـته برداشـته شـده اسـت .کتـاب حاضـر نیـز از اقداماتـی اسـت که در
راسـتای بهبـود آمـوزش هـای هنـگام ازدواج انجام شـده اسـت.
اعلام نیـاز زوجیـن بـه دانسـتن مطالب متفـاوت در بررسـی هـای انجام
شـده و هشـدارهایی که نشـان می داد تحکیـم بنیان خانواده بایـد به عنوان
اصـل در برنامـه هـا مدنظـر قـرار گیـرد ،سـبب شـد کـه سـه مقولـه جدید
مبانـی مذهبـی ازدواج ،روابـط عاطفـی و اجتماعـی زوجین در آغـاز زندگی
مشـترک و روابـط زناشـویی در آغـاز زندگـی مشـترک بـه ایـن آمـوزش ها
اضافـه شـود .همچنیـن رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر لزوم
بازنگـری صحیـح در سیاسـت هـای جمعیتی و حـذف دیدگاه هـای تحدید
موالیـد و تغییـر آن بـه فرزندآوری مسـووالنه ،آگاهانـه و آزادانـه و آمار قابل
توجـه بـارداری هـای برنامـه ریـزی نشـده و پرخطـر و تاثیری کـه این نوع
بـارداری مـی توانـد بـر سلامت مـادر ،کـودک و خانـواده ایجاد نمایـد ،این
دفتـر را بـر آن داشـت کـه در محتـوی جدید آموزش ها بیشـتر بـه مطالبی

بپـردازد کـه حاصـل آن تقویـت مبانـی اسلامی در ازدواج ،تحکیـم و تعالی
خانـواده ،کـم شـدن مـرگ و میـر ناشـی از بـارداری هـای پرخطـر و برنامه
ریـزی نشـده و پیامدهای ناخوشـایند آن باشـد.
همچنیـن لـزوم آشـنایی زوجیـن بـا اصـول روابـط اجتماعی و زناشـویی
در ابتـدای زندگـی مشـترک ،بـا توجـه بـه نقـش تعییـن کننده ایـن اصول
در تحکیـم بنیـان خانـواده سـبب شـد کـه مطالب یادشـده نیـز در محتوی
آمـوزش هـا منظور شـود.
حمایـت هـای اعضـای محتـرم هیـات علمـی دانشـگاه هـا که هـم نقش
مشـوق و هـم نقـش پشـتیبان در تدویـن این مجموعه داشـته انـد ،نیازمند
سـپاس و تقدیـر اسـت .برخـود واجـب مـی دانم کـه از سـرکار خانـم دکتر
سـیما فردوسـی ،روانشـناس و عضـو محتـرم هیـات علمی دانشـگاه شـهید
بهشـتی در تدویـن بخـش روابط اجتماعـی و خانوادگـی در آسـتانه ازدواج،
سـركار خانـم دكتـر ربابه طاهـري پناه متخصـص زنان و عضـو هيات علمي
دانشـگاه علـوم پزشـكي شـهيد بهشـتي بـراي تدويـن مطالـب مربـوط بـه
پيشـگيري از نابـاروري ،جنـاب آقای دکتـر محمد مجد ،روانپزشـک و عضو
هیـات علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی ایـران در تدوین بخش روابط جنسـی
و بهداشـت جنسـی و همـکاران عزیـز اداره باروري سـالم خانم ها روشـنک
احمدیـان و پرنیـان عندلیـب و جنـاب آقـای دکتـر محمـد اسلامی معاون
محتـرم فنـي ايـن دفتر در تدوین بخش سلامت بـاروری و فرزنـدآوري نیز
تاليـف و تدوين کتاب تشـکر و قدردانی نمایـم .همچنین همکاری تنگاتنگ
و مـداوم معاونـت امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهـوری و سـرکار خانـم
دکتـر آیـت اللهـی و نیـز سـرکار خانـم دکتـر باروتـی در تهیه آغازیـن این
مجموعه شـایان تشـکر و تقدیر اسـت.
در ششـمین بازنگـری این کتـاب در آغاز سـال  ،1393این فرصت مغتنم
بـه دسـت آمـد تـا بـا بهـره گیـری از رهنمودهـای ارزشـمند مقـام معظـم

رهبـری 2بـه زوجین در آسـتانه ازدواج ،نسـبت به غنای محتویـات و آماده
سـازی فصـل اول کتـاب ،در ارتبـاط با مبانی اسلامی ازدواج ،اقـدام نماییم.
اینـک در هفتمیـن بازنگـری کتـاب ،مطالب مربـوط به آگاهـی از بیماری
ایـدز و نقـش تحکیـم بنیان خانواده در پیشـگیری از این بیماری که توسـط
همـکاران گرامـی در اداره کنتـرل ایـدز و بیمـاری هـای آمیزشـی مرکـز
مدیریـت بیمـاری هـای واگیـر جنـاب آقـای دکتر عبـاس صداقـت ،رییس
محترم اداره و سـرکار خانم دکتر مریم سـرگلزایی کارشـناس ارشـد محترم
همـان اداره تهیـه شـده اسـت ،بـه این کتـاب اضافه مـی گردد.
امیـدوارم کـه این کتـاب بتواند نقش هرچنـد کوچک خـود را ،در تحکیم
بنیـان خانواده در کشـور عزیزمـان ایفا نماید.
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ازدواج؛ ناموس طبیعت ،دستور شریعت
هدف زندگی

زندگی یك كاروان طوالنی است كه منازل و مراحلی دارد ،هدف واالیی
نیز دارد .هدف انسان در زندگی باید این باشد كه از وجود خود و موجودات
پیرامونش برای تكامل معنوی و نفسانی استفاده نماید.

اص ً
ال ما برای این به دنیا آمدهایم .ما در حالی وارد دنیا می شویم كه از
خود اختیاری نداریم .كودكیم و تحت تأثیر هستیم ،اما تدریجاً عقل ما رشد
می كند و قدرت اختیار و انتخاب پیدا میكنیم .این جا آن جایی است
كه الزم است انسان درست بیندیشد و درست انتخاب كند و بر اساس این
انتخاب حركت كند و به جلو برود.
اگر انسان این فرصت را مغتنم بشمرد و از این چند صباحی كه در این
دنیا هست خوب استفاده كند و بتواند خودش را به كمال برساند ،آن روزی
كه از دنیا خارج میشود ،مثل كسی است كه از زندان خارج شده و از این
جا زندگی حقیقی آغاز میشود.3

ازدواج ،یك ارزش اسالمی

مطلب اصلی و اول ،این است كه این ازدواجی كه خدای متعال سنت
قرار داده و آفرینش هم آن را اقتضا میكند ،یكی از نعمتها و اسرار الهی و
یكی از پدیدههای اجتنابناپذیر زندگی بشری است .میشد كه خداوند در
قوانین آسمانی ،این موضوع را الزم ،واجب و حتمی و مجاز كند و مردم را
رها كند تا یكی یكی بروند و با هم ازدواج كنند ،اما این كار را نكرده است.
بلكه ازدواج را یك ارزش قرار داده ،یعنی كسی كه ازدواج نمیكند خود را
از این ارزش محروم نموده است.4
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خداوند اصرار دارد

از نظر اسالم ،تشكیل خانواده یك فریضه است .عملی است كه مرد و زن
باید آن را به عنوان یك كار الهی و یك وظیفه انجام بدهند .اگر چه شرعاً
در در زمرهی واجبات ذكر نشده ،اما به قدری تحریص و ترغیب شده است
كه انسان میفهمد خدای متعال بر این امر اصرار دارد ،آن هم نه به عنوان
یك كارگزاری ،بلكه به عنوان یك حادثهی ماندگار و دارای تأثیر در زندگی
و جامعه .لذا این همه بر پیوند میان زن و شوهر تحریص كرده و جدایی را
مذمت نموده است.5

خداوند از زن و مرد تنها خوشش نمیآید

خدای متعال از زن و مرد تنها خوشش نمیآید ،مخصوصاً آنهایی كه
جوانند و بار اولشان است .مخصوص جوانها هم نیست .خدای متعال از
زندگی مشترك و مزدوج خوشش میآید.6
آدم تنها ،مرد تنها و زن تنها كه همهی عمر را به تنهایی میگذرانند،
از دید اسالم یك چیز مطلوبی نیست مثل یك موجود بیگانه است در
مجموعه پیكرهی انسانی .اسالم این طور خواسته كه خانواده ،سلول حقیقی
مجموعهی پیكرهی جامعه باشد نه فرد تنها.7

سنت پیامبر :ازدواج به موقع

روایت معروفی داریم كه پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) فرمودهاند :نكاح سنت
من است .البته این سنت آفرینش است ،سنت میان انسانها و همه اقوام و
ادیان است .پس چرا فرمودهاند سنت من؟ چه اختصاصی وجود دارد؟ شاید
از این جهت باشد كه اسالم بر این امر تأكید بیشتری ورزیده و این تأكید
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در ادیان الهی دیگر كمتر است .شما مالحظه می كنید این تأكیدی كه
اسالم بر ازدواج كرده در این مكاتب اجتماعی و فلسفههای رایج اجتماعی و
سیاستهای معمولی دنیا ،وجود ندارد .اسالم اصرار دارد كه پسرها و دخترها
در همان سنینی كه برای ازدواج آمادهاند ازدواج نمایند.8
نكاح ،عالوه بر یك تقاضای طبیعی ،یك سنت دینی و اسالمی نیز هست.
بنابراین خیلی آسان است كه كسی از طریق این اقدام و عمل كه طبیعت و
نیاز او آن را ایجاب میكند ،ثواب هم ببرد؛ چون سنت است و به قصد ادای
سنت پیامبر و اطاعت امر ایشان به این امر اقدام نماید.9
ازدواج یك سنت طبیعی و الهی است .این را پیامبر
به سنت خودشان تعبیر میكنند .معنایش این است كه در اسالم بر روی این
مسئله تأكید ویژهای شده .چرا؟ به خاطر اهمیت این مسئله ،به خاطر تأثیر
عمیق تشكیل خانواده در تربیت انسان ،در رشد فضایل ،در ساخت و ساز
انسان سالم از لحاظ عاطفی ،رفتاری ،روحی و تربیتهای بعدی.10
(اكرم صلی اهلل علیه و آله)

ازدواج در حال شور و شوق

پیامبر اكرم اصرار داشتند جوانها زود ازدواج كنند – چه دخترها و چه
پسرها – البته با میل خودشان و اختیار خودشان ،نه اینكه دیگران برایشان
تصمیم بگیرند .ما هم باید در جامعهی خودمان این را رواج دهیم .جوانها در
سنین مناسب ،وقتی از دوران جوانی خارج نشدهاند ،در همان حال گرمی و
شور و شوق ،باید ازدواج كنند .این بر خالف برداشت و تلقی خیلی از افراد
است كه خیال میكنند ازدواجهای دوران جوانی ،ازدواجهای زودرس است
و ماندگار نیست .درست برعكس است ،این طور نیست .اگر درست صورت
بگیرد ،ازدواجهای بسیار ماندگار و خوبی هم خواهد بود و زن و شوهر در
چنین خانوادهای كام ً
ال با هم صمیمی خواهند بود.11
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ازدواج در آغاز احساس نیاز

اسالم اصرار دارد بر این كه این پدیده در اوان خود ،هر چه زودتر ،از آغاز
احساس نیاز انجام گیرد .این هم از اختصاصات اسالم است ،هر چه زودتر
بهتر .زود كه می گوییم یعنی از همان وقتی كه دختر و پسر احساس نیاز
میكنند به داشتن همسر؛ هر چه این كار زودتر انجام بگیرد ،بهتر است.
علت چیست؟ علت این است كه اوالً بركات و خیراتی كه در امر ازدواج
وجود دارد در وقت خود و زودتر از این كه زمان بگذرد و عمر تلف بشود،
برای انسان حاصل خواهد شد .ثانیاً جلوی طغیان های جنسی را میگیرد.
لذا می فرماید :من تز ّوج احرز نصف دینه .12طبق این روایت معلوم میشود
كه نصف تهدیدی كه انسان دربارهی دین خود میبیند از طرف طغیان های
جنسی است كه خیلی رقم باالیی است.13

بركات و فواید ازدواج

فرصت ازدواج و آرام گرفتن در یك مجموعهی خانواده ،یكی از فرصتهای
مهم زندگی است .برای زن و مرد – هر دو – این یك وسیلهی ارامش
و آسایش روحی و وسیلهی دلگرم شدن به تداوم فعالیت زندگی است.
وسیلهی تسلّی ،وسیلهی پیدا كردن یك غمخوا ِر نزدیك كه برای انسان
در طول زندگی الزم است قطع نظر از نیازهای طبیعی انسان كه نیازهای
غریزی و جنسی می باشد ،مسألهی تولید نسل و داشتن فرزند هم خود از
دلخوشی های بزرگ زندگی است.
پس میبینید از هر دو طرف كه انسان نگاه میكند ،ازدواج یك امر
مبارك و یك پدیدهی بسیار مفید است .البته مهمترین فایدهی ازدواج،
همان تشكیل خانواده است و بقیهی مسائل ،فرعی و درجهی دو و یا
پشتوانهی این مسئله است؛ مثل تولید نسل یا ارضای غرایز بشری ،اینها
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همه درجه دو است ،درجهی اول همان تشكیل خانواده است.14
بنای نسل بشری به ازدواج است .انتقال تمدنها و فرهنگها به ازدواج است.
بقای استقالل جوامع – چه از لحاظ سیاسی و چه از جهات دیگر – به
ازدواج است .بركات فراوانی بر ازدواج است.15

شرایط كمالی ازدواج

در شرع آمده كه پیوند ازدواج را محكم نگهدارید .بعد هم شرایط زیادی
برای ازدواج در همهی زمینهها معین كرده است .در زمینهی اخالق و رفتار
گفته :وقتی زن گرفتید ،وقتی شوهر كردید ،باید اخالقتان را خوب كنید،
باید همكاری كنید ،باید گذشت كنید ،باید محبت كنید ،باید او را دوست
بدارید و باید به او وفاداری كنید ،اینها همهاش احكام شرع است ،اینها
همهاش دستورات است.16
و البته از لحاظ شرایط مادی سهلترین است .آنچه كه در ازدواج مهم
است ،رعایتهای بشری و انسانی است .رعایتهای اخالقی است كه دختر و
پسر باید با همدیگر تا آخر عمرشان رعایت كنند و رعایت اصلی حفظ این
پیوند است.17
شرع مقدس اسالم در روابط اجتماعی ،این امر انسانی را امضا كرده ،اما
شرایطی برای آن قرارداده است .یكی از شروط این است كه این امر انسانی
از حالت رابطهی انسانی به یك معاملهی تجاری و بده بستان مالی تبدیل
نشود .این را شرع مقدس دوست نمیدارد .البته این شرایط ،شرایط كمالند
نه صحت ،اما واقعاً شرطاند.18
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فو بودن از نظر اسالم
ُك ْ

در شرع مقدس اسالم ،آنچه كه معین شده است این است كه دختر و
پسر باید كفو یكدیگر باشند و عمدهی مسأله در باب كفو ،عبارت است از
ایمان؛ یعنی هر دو مؤمن ،هر دو دارای تقوی و پرهیزگاری و هر دو معتقد
به مبانی الهی و اسالمی و عامل به آنها باشند ،اینكه تأمین شد ،بقیهی
چیزها اهمیتی ندارد ...وقتی تقوی و پاكدامنی و طهارت دختر و پسر معلوم
شد ،سایر چیزها را خدای متعال تأمین می فرماید.
در اسالم ،مالك این همكاری كه اسمش زوجیت است ،عبارت است
از دین و تقوی كه :المؤمن كفو المؤمنة و المسلم كفو المسلمة19
این مالك دینی است.
البته در این زمینه ،هر كس در راه خدا جلوتر ،پیشقدمتر ،فداكارتر،
آگاهتر و به درد بخورتر و برای بندگان خدا نافعتر باشد ،این باالتر و بهتر
است؛ ممكن است زن در آن حد نباشد ،ایرادی ندارد .زن ،خودش را به
سمت او بكشاند .یا زن ممكن است باال باشد ،مرد بقدر او نباشد ،پس مرد
باید خود را به سمت او بكشاند.20

ِ
مست غافل
هشیا ِر عاقل یا

یك وقت انسان ازدواج میكند و میگوید :پروردگارا من ازدواج میكنم –

یا روحیهاش این است ،حاال ولو به زبان هم نیاورد یا به ذهن هم نگذراند ،با
این روحیه – یك نیاز طبیعی خودم را برآورده میكنم .این نیاز طبیعی هم
فقط نیاز جنسی نیست ،بلكه زن و مرد هر دو به این ازدواج ،به این با هم
زندگی كردن ،با هم تشكیل یك خانواده دادن و یك جمع به وجود آوردن،
احتیاج دارند .این هم یك نیاز است مثل نیازهای دیگری كه وجود دارد.
میگوید :پروردگارا من این نیاز را برآورده میكنم ،از تو هم متشكرم كه
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این امكان را در اختیار من گذاشتی ،این اجازه را دادی ،این وسیله را فراهم
كردی ،همسر خوبی برای من پیدا شد و بعد از این هم در زندگی جدید،
در این وضع جدید ،سعی میكنم كه آن طور كه تو میخواهی عمل كنم.
این یك جور ازدواج كردن است .یك وقت هم نه ،كسی كه ازدواج میكند،
نه قدر خدا را میداند ،نه قدر آن همسر را میداند ،نه قدر این فرصتی را
كه برایشان پیش آمده میداند .مثل آدم مست و غافل .این جور زندگی اگر
هم پایدار بماند ،شیرین نخواهد بود ،همراه با انجام وظیفه نخواهد بود.21

ُشكر نعمت ازدواج

این مرحله از زندگی را كه وارد زندگی مزدوج میشوید و تشكیل خانواده
میدهید ،یكی از نعمتهای بزرگ الهی به حساب بیاورید و آن را شكر
ِن اهلل ِ22
بگذارید .همهی آنچه كه ما داریم از خداست ما بنا م ِْن ن ِ ْع َم ٍة َفم َ
 ،اما توجه به این نعمت خیلی اهمیت دارد .خیلی از نعم را انسان توجه ندارد.
بعضیها ازدواج میكنند همه نوع خوبی هم گیرشان میآید ،زندگی شیرین
و خوبی را هم میگذرانند ولی نمیفهمند كه این چه نعمت بزرگی است،
چه حادثهی تعیین كننده و مهمی در زندگی است .وقتی نفهمیدند ،شكر
آن را هم به جا نمیآورند و از رحمت الهی كه با شكر متوجه انسان میشود،
محروم میمانند .لذا باید انسان توجه كند به اینكه این چه نعمت بزرگی
است و شكر این نعمت چگونه است؟ یك وقت انسان در شكر ،فقط به زبان
میگوید كه خدایا شكر و در دل او خبری نمیشود .این لقلقهی زبان است و
ارزشی ندارد ...اما یك وقت هست كه انسان در دلش حقیقتاً از خدای متعال،
سپاسگزار و متشكر است .این خیلی ارزش دارد .میفهمد كه خدای متعال
نعمتی به او داده و حقیقتاً ابراز تشكر میكند .این همان شكر خوب است.
منتهی وقتی ما از خدای متعال متشكر شدیم ،یك عملی ،یك حركتی ،یك
موضعگیری هم بر اساس این تشكر الزم میآید كه انجام دهیم .خیلی خوب،
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حاال كه خدای متعال این نعمت را به شما داده است ،شما باید چكار
كنید؟ هیچ توقع زیادی از ما نكرده اند ...توقعی كه از ما در مقابل این
نعمت دارند این است كه با این نعمت خوب رفتار كنیم ...این رفتار
خوب را در اسالم معین كردهاند ،كه همان اخالق خانواده و حكمت
خانواده است .اینكه در درون زندگی باید چگونه رفتار كرد كه این
زندگی خوب باشد.23

مال و جمال ،یا كمال؟ كدام انگیزه؟

اگر چنانچه كسی به خاطر مال و جمال ازدواج كند ،طبق روایت ممكن
است خدای متعال مال و جمال را به او بدهد و ممكن هم هست كه ندهد.
اما اگر چنانچه برای تقوا و عفاف قدم بگذارد و ازدواج بكند ،خدای متعال
به او مال هم خواهد داد ،جمال هم خواهد داد .ممكن است كسی بگوید
جمال كه اعطا كردنی نیست؛ یك كسی یا جمال دارد یا ندارد! معنایش
این است كه چون جمال در چشم شما و در دل شما و در نگاه شماست،
اگر انسان كسی را كه خیلی جمیل هم نباشد ،دوست داشت او را جمیل
میبیند .وقتی كسی را دوست نداشت هر چقدر هم جمیل باشد به نظر او
جمیل نمیآید.24

روش اسالم بهتر است

هم در مسیحیت و هم در یهودیت و هم در ادیان دیگر ،این انضباط
{ازدواج} به شكلی دیگر البته هست .اسالم آنها را هم معتبر دانسته است.
آنها را زن و شوهر دانسته است و فرزندان آنها را حالل زاده دانسته است.25
نحوه و نوع ازدواج در اسالم ،بهتر از ازدواج بقیهی ادیان و بقیهی ملل
است .هم مقدماتش ،هم اصلش و هم ادامه و استمرارش طبق مصلحت
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انسان گذاشته شده است .البته ازدواجهای بقیهی ادیان هم از نظر ما معتبر
و محترم است ،یعنی ،همان عقدی كه یك مسیحی در كلیسا یا یك یهودی
در كنیسه انجام میدهد یا در هر قوم و ملتی ،هر طوری انجام میشود از
نظر ما معتبر است و ما آن را برای خودشان باطل نمیدانیم ولیكن این
روشی كه اسالم معین كرده ،بهتر است .برای مرد حقوقی ،برای زن حقوقی،
برای زندگی آدابی ،برای ازدواج روش و شیوهای معین كرده است .اصل هم
این است كه خانواده بماند و خوشبخت باشد.26
به همین آسانی!

در این عقدی كه ما میخوانیم ،در حقیقت دو طرف بیگانه از هم را با
همین چند كلمه ،با یكدیگر متصل و مرتبط میكنیم ،بطوری كه از همهی
عالم به هم ،محرمتر و نزدیكتر و مهربانتر میشوند.
ثانیاً؛ با این عقد یك سلول جدیدی در پیكرهی اجتماع ،ایجاد میكنیم
كه این پیكرهی اجتماع از سلولهای خانوادهها تشكیل شده است.

ثالثاً شما دو نفر هستید ،یكی خانم و دیگری آقا كه هر كدام نیازهایی
دارید به جنس مخالف .آن نیازها را با این چند كلمه عقد بر طرف میكنیم.

این سه كار را ما انجام میدهیم .این اول كار است و پایهی كار .از این جا
به بعدش به عهدهی خود شماست.27

مهمترین فایده

مسأله ازدواج و تشكیل خانواده در شرع مقدس امر بسیار مهمی است
و فواید بسیاری هم دارد اما ،مهمترین فایده و هدف ازدواج ،عبارتست
از تشكیل خانواده .نفس این علقهی زوجیت و تشكیل یك واحد جدید،
مایهی آرامش زن و مرد و مایهی كمال و اتمام شخصیت آنهاست .بدون
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آن هم زن و هم مرد ناقصند .همهی مسائل دیگر فرع این است .اگر این
كانون سالم و پایدار شد ،بر روی آینده و بر روی همین وضع فعلی جامعه
تأثیر خواهد گذاشت.28
ازدواج ،در حقیقت دروازهی ورود به تشكیل خانواده است و تشكیل
خانواده اساس همهی تربیتهای اجتماعی و انسانی است.29
اصل در ازدواج عبارتست از پیوند زناشویی دختر و پسر و تشكیل خانواده.
همین قدر كه دختر و پسر همدیگر را ببینند و عقد شرعی جاری بشود
و اینها با هم زن و شوهر بشوند ،یك كانون خانواده به وجود آمده و یك
خانوادهی جدیدی تشكیل شده است .شارع مقدس خانوادهی مسلمان و
سالم را دوست دارد .وقتی خانواده تشكیل شد ،بركات زیادی در آن هست،
نیازهای زن و شوهر تأمین میشود ،نسل بشری ادامه پیدا میكند ...اما
اصل قضیه ،فرزند ،زیبایی و ثروت نیست .اصل قضیه این است كه دو نفر
با هم زندگی مشتركی را تشكیل میدهند و این محیط باید یك محیط
سالمی باشد.30
نفس ایجاد كانون خانوادگی و یك كانون جدید ،از همه چیز مهمتر است.
ِ
اساس خلقت بشر چه زن و چه مرد ،این طوری است كه باید یك زن و مرد
مجتمعاً یك واحدی را تشكیل بدهند ،تا زندگی راحت ،بی دغدغه و آماده
برای جوابگویی به نیازهای بشر پیش برود .اگر این نشد ،یك پایه مهم از
زندگی لنگ است.31

آغاز زندگي مشترك
و روابط عاطفي اجتماعي
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سالمت روان عبارتست از مجموعه عواملي كه باعث پيشگيري از ايجاد
اختالالت روحي ،رواني ويا رفتاري مي گردد و يا به عبارت ديگر در
پيشگيري از وخيم شدن اختالالت رواني نيز نقش دارد.
سالمت روان به معناي سازگاري فرد با خود و محيط او نيز هست .يعني
فرد بايستي قادر باشد از تمامي توانمنديها و قابليت هاي خويش استفاده
نمايد بطوريكه دچار آسيب نگردد.
متخصصان سالمت رواني به مفهوم پيشگيري بسيار تأكيد داشته و به
موضوع پيشگيري اشاره مي كنند.
 .1پيشگيري سطح اول
 .2پيشگيري سطح دوم
 .3پيشگيري سطح سوم

پيشگيري سطح اول

منظور از پيشگيري سطح اول ،بكارگيري دانش ،روشها و ابزاري است
كه در جلوگيري از بيماريها و اختالالت موثر مي باشد .به عنوان مثال به
جواناني كه ازدواج كرده اند آموزش داده مي شود كه چه نكاتي را در نظر
بگيرند كه فرزند آنها مبتال به عقب ماندگي ذهني نشود.

پيشگيري سطح دوم

منظور از پيشگيري سطح دوم ،تشخيص بموقع يك مشكل ،يا يك
اختالل و درمان و يا اقدام فوري مي باشد .بدين وسيله ما مي توانيم
بوسيله شناسایي زودهنگام از وخيم بودن هر گونه اختالل جلوگيري بعمل
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آوريم .تشخیص زودرس سرطان گردن رحم و درمان به موقع آن نمونه ای
از این موارد است.

پيشگيري سطح سوم

منظور از پيشگيري سطح سوم بكارگيري كليه اقدامات توانبخشي است
كه فرد را قادر مي سازد تا با حداكثر توانایي هاي جسمي و اجتماعي
خود فعاليت كند .بنابراين آموزش مهارتهاي شغلي و اجتماعي بسيار
مفيد واقع مي گردد.
بطور كلي مي توان گفت كه هر چه مهارتهاي سازگاري ،عزت نفس و
برخورداري از حمايت هاي گروهي و اجتماعي بيشتر باشد و در عوض
استرس هاي وارده به فرد و عوامل ارگانيكي و عضوي كمتر باشد سالمت
روان فرد در سطح باالتري خواهد بود.

تعريف خانواده

اميرالمومنين (ع)فرموده اند :ازدواج كنيد كه ازدواج سنت رسول خدا
(ص) است ،چرا كه آن حضرت مي فرمود :هركس دوست دارد از سنت من
پيروي كند ،بداند كه ازدواج از سنت من است.32
خانواده عبارتست از يك واحد اجتماعي كه در اثر ازدواج زن و مرد ايجاد
شده و پس از بوجود آمدن فرزندان كامل مي شود .به عبارت ديگر خانواده
را مجموعه اي از افرادي دانسته اند كه با هدف و منافع مشترك در زير يك
سقف زندگي مي كنند.
اسالم ،خانواده را شامل افرادي مي داند كه شخصيت رواني ،حقوقي و
معنوي دارند و هسته اوليه و اصلي آن را ازدواج مشروع زن و مرد مي داند
که با عقد ازدواج ،طرفين داراي وظايف و حقوق جديد مي شوند.
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وظايف اعضای خانواده بسيار است ولي مهمترين آنها عبارتست از ايجاد
زمينه امن و آسايش به گونه اي كه باعث رشد و تحول در يكديگر شوند،
از يكديگر حمايت نمايند .به كمك يكديگر موجبات رشد خود ،خانواده و
اجتماع را فراهم نمايند.
توليد نسل و بقاي آن از طريق توليدمثل ،پرورش نسل و مراقبت از آن
بخاطر حفظ و حفاظت از خطرات گوناگون ،صميميت و نزديكي با اعضاء،
همدلي و تعاون و همكاري ،ارضاي نيازهاي جنسي بصورت مشروع و بر
اساس ضوابط مورد تایيد از وظايف اساسي خانواده مي باشد.

خانواده طبيعي و متعادل

در يك خانواده طبيعي و متعادل اعضاي خانواده از سالمت فكر و روان
برخوردار مي باشند .چنانچه مشكلي در خانواده پيش آيد ،فورا مشكل را
تشخيص داده و اقدامات الزم را براي رفع آن بعمل مي آورند .خانواده از
ابعاد مختلف بايستي داراي ثبات و پايداري باشد .حتي اگر نيروها و عواملي
باعث از بين بردن اين تعادل گردند ،اعضاي خانواده باید بتوانند به كمك
مهارتهاي الزم مجددا تعادل را به خانواده برگردانند.
در خانواده طبيعي ،پويایي وجود دارد .این نوع خانواده دارای پیوستگی
و صمیمیت میان اعضای خود است .همچنین این خانواده بايستي در
ارتباط مستمر با محيط ،به خصوص محيط اجتماعي بوده و فرهنگ محيط
اجتماعي را بشناسد.
يك خانواده متعادل و طبيعي بايستي مرتب در حال تحول باشد .از رشد
كمي و كيفي مناسبي برخوردار باشد .وقتي خانواده در يك سطح باقي
بماند و از نياز اجتماع بي اطالع باشد در معرض تهديد و بهم خوردن تعادل
قرار می گیرد.
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يك خانواده طبيعي متعادل از خطرات و آسيب هاي اجتماعي مطلع
است و سعي مي كند آن خطرات را شناخته و خود را دور سازد .در اين نوع
خانواده ها ،افراد بر بسياري از جنبه هاي رفتار خود كنترل دارند .به عنوان
مثال افراد احساسات ،هيجانات ،رفتارهاي ناگهاني و تكانه اي ،رفتارهاي
بدون تفكر از خود بروز نمي دهند .تمامي اهداف شناسایي مي شود و تمام
اعمال در جهت هدف هاي خانواده هدايت مي شود .افراد سعي مي نمايند
اميال ،افكار و اعمال خود را در جهت حفظ تعادل خانواده كنترل نمايند.
ويژگيهاي ديگر خانواده متعادل به قرار زير مي باشد:

محبت همسران به يكديگر

پيامبر اكرم (ص) فرموده اند :بهترين شما كسي است كه برای خانواده اش
بهتر باشد و من از همه شما برای خانواده ام بهترم ،زنان را گرامی نمی دارد
مگر انسان لزرگوار و له آنان اهانت نمی کند مگر شخص پست و بی مقدار.33
همچنين امام صادق (ع) فرموده اند :همسر دوستي از اخالق پيامبران است.34
و نیز فرموده اند :هرگاه کسی را دوست داشتی به او بگو؛ زیرا این اظهار دوستی،
عشق و عالقه شما را نسبت به هم افزون تر و مستحکم تر می کند.35
در خانواده طبيعي ،محبت بين اعضاي خانواده جاري است ،زن و شوهر
نسبت به يكديگر عشق و محبت داشته و آن را ابراز مي نمايند .در بعضي از
جوامع سنتي ،زن و شوهر تصور مي كنند كه نبايستي محبت را بطور كالمي
به يكديگر ابراز نمايند و همين مساله باعث بسياري از كدورت ها و رنجش ها
بين آنان مي شود .از حضرت رسول اكرم نقل است كه گفتن مرد با زن خود
كه من تورا دوست مي دارم ،هرگز از دل او به در نمي رود .36امروزه ثابت شده
است كه ابراز محبت بين زن و شوهر باعث گرمي و پايداري روابط آنها گشته و
جو و فضاي رواني خانواده بسيار صميمي تر مي گردد .همچنين در يك خانواده
طبيعي ابراز محبت به فرزندان نيز از اصول تربيتي آنها بحساب مي آيد و بطور
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متعادل محبت به فرزندان اعمال مي شود.
چنانچه در بعضي از خانواده ها محبت بين زن و شوهر به داليلي كم رنگ
شده باشد مي توان آن را مجددا بوجود آورد .در واقع مي شود محبت ها را
احياء نمود.
توجه به نكات مثبت يكديگر ،الفاظ خوب و معني دار و محبت آميز به
زبان جاري نمودن ،به ياد آوردن خاطرات خوب و زيبا كه در كنار يكديگر
داشته اند ،مي تواند تا حد زيادي در احياء محبت موثر واقع گردند.
نكات زير مي توانند در تحكيم محبت بين زن و شوهر نقش موثري ايفا نمايند:
 محبت خود را به همسر خود ابراز نموده و عالقه خود را نسبت به او
بیان کنید.
 به مناسبت هاي مختلف مانند روز تولد ،سالروز عقد و ازدواج ،روز زن،
روز پدر با توجه به شرایط اقتصادی و توان خانواده ،به همسر خود
هدیه بدهید.
 خوشرو باشید و با همسر خود چهره ای گشاده داشته باشید.
 با همسر خود صحبت کنید.

تماس فيزيكي برقرار نمودن

حضرت علی (ع) می فرمایند :همیشه با همسرت مدارا کن و با او به
نیکی همنشینی کن تا زندگیت باصفا شود .37و نیز پیامبر اکرم فرموده اند:
هنگامی که زن و شوهر به همدیگر نگاه می کنند ،خداوند متعال نیز با نظر
رحمت به آنها می نگرد زمانی که دست همدیگر را می گیرند گناهانشان از
میان انگشتانشان فرو می ریزد.38
مجاورت ،نزديكي و در كنار يكديگر قرار گرفتن ،انس و الفتي را بين زن
و شوهر ايجاد مي نمايد .زن و شوهر به دليل محرميت پس از عقد ازدواج
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از مصاحبت و روابط جنسي پايدار در زندگي برخوردارند .در كليه زندگي
زناشویي و خانوادگي ،عالقه بين زن و شوهر در انواع و اشكال و معاني
مختلف تشويق مي شود .روابط جنسي بين زن و شوهر در طول سالها
زندگي باعث رشد نوعي پيوستگي بين آنان مي شود .چنانچه مشاهده مي
شود زن و شوهري كه تماس فيزيكي بين آنان برقرار نيست و هيچگونه
رابطه جنسي با يكديگر ندارند ،بتدريج روابط سردي بين آنها حاكم مي
گردد .رسول اکرم (ص) در این ارتباط فرموده اند :خداوند نشستن مرد را
در کنار همسرش ،از اعتکاف در مسجدالنبی بیشتر دوست دارد.39
تماس فيزيكي بين زن و شوهر فقط شامل روابط جنسي بين آنان نيست
بلكه آنها مي توانند از تماس هاي فيزيكي ديگر نيز استفاده نمايند .مثال
زماني كه شوهر از منزل خارج مي شود و يا زماني كه از سركار بر مي
گردد مي تواند همسرش را ببوسد .زماني كه با يكديگر صحبت مي نمايند
مي توانند دستهاي يكديگر را بگيرند ،در كنار يكديگر نشسته و تلويزيون
تماشا نمايند .توانایي ارتباط ،تبادل نظر از طريق گفتگو نيز باعث گرمي و
صميمت رابطه ها خواهد شد.

برقرار كردن امنيت در خانواده

نيازهاي ايمني مانند :ثبات ،امنيت ،حمايت ،رهايي از ترس و اضطراب
از نيازهاي بسيار مهم در زندگي مشترك هستند .همسران بايد با توجه به
موارد زير در برقراري امنيت در خانواده تالش نمايند:
 نداشــتن احســاس امنيــت فــرد را دچــار بيمــاري هــاي جســمي و
روحــي مــي كنــد
 اگر همسر احساس امنيت و آرامش نداشته باشد نمي تواند به همسر
خود امنيت و آرامش دهد
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 اگر فردي نسبت به همسر خود احساس ناامني داشته باشد ،ديگر به
او به عنوان تكيه گاه اعتماد نخواهد داشت.
• •نكات زير در ايجاد احساس امنيت اهميت دارند:
 از همسر خود در گفتار و كردار حمایت و پشتیبانی کنید و به دیگران
و حتی نزدیکان اجازه ندهید بی دلیل از همسر شما عیب جویی کنند
 با همسر خود صادق باشید و از دروغگويي و پنهان كاري پرهیز کنید.
 از جدایی و تهدید گفتگو نكنید .رسول اکرم (ص)فرموده اند :بدرستی
که خداوند مردانی که فریاد می زنند دوست ندارد و صدای مالیم را
دوست دارد.40

ذكر نكات مثبت يكديگر

يكي از نيازهاي زن و شوهر اين است كه براي يكديگر مطرح بوده و مورد
تایيد هم قرار بگيرند .الزم است كه رفتارهاي مثبت يكديگر را ستايش و
تحسين نمايند .الزم به ذكر است كه نه تنها رفتارهاي مثبت بايد مورد
تایيد قرار بگيرد بلكه صفات و ويژگيهاي ظاهري فرد نيز بهتر است مورد
تایيد و تعريف قرار بگيرد.
بدين وسيله زوجين نسبت به خود نظر مثبت و بهتري پيدا مي كنند.
احساس كفايت و شایستگی افراد زماني پيش خواهد آمد كه احساس
نمايند مورد تایيد يكديگر مي باشند.
نكات زير مي تواند در اين ارتباط كمك كننده باشد:
 ارزش ها و توانايي هاي همسر خود را بشناسید و به آنها ارج بگذارید
 تناسب چهره و زيبايي اندام همسر خود را به او یادآوری کنید
 با همسر خود درباره امور مشترك زندگي مشورت کنید
 درصورت بروز اختالفات به شخصیت همسر خود ایراد نگیرید
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قدرداني و تشكر از يكديگر

رسول اکرم (ص) فرموده اند :تکریم نمی نمایند زنان را مگر افراد بزرگوار
و تحقیر نمی نمایند آنها را مگر فرومایگان .در يك خانواده متعادل و
طبيعي زن و شوهر از وظايف خود مي دانند كه در مقابل كارهایيكه هر
يك انجام مي دهند از يكديگر تشكر و قدرداني نمايند .درست است كه
زن و مرد بايستي به وظايف خود آشنایي كامل داشته باشند و هر دو براي
سالمت و سعادت خانواده خود تالش نمايند معهذا ذكر اين نكته كه «اين
كاري كه تو ميكني وظيفه است» انسان ها را به زندگي دلگرم نمي نمايد.
همه ما حتي اگر وظايف خود را نيز انجام دهيم باز احتياج داريم كه كارمان
مورد قدرداني و تشكر قرار بگيرد .تشكر و قدرداني حتي اگر مختصر باشد
و يا حتي اگر در مقابل كارهاي كوچك انجام بپذيرد باعث دلگرمي زوجين
مي شود .خدمت کردن به خانواده از ارزشی خاص برخوردار است ،چنانچه
رسول اکرم (ص) فرموده اند :خدمت کردن به خانواده ،کفاره گناهان بزرگ
است و خشم خداوند را فرو می نشاند.41
فرهنگ قدرداني و تشكر كردن چنانچه در خانواده ايجاد شود كودكان
نيز اين امر مهم را ياد مي گيرند .و آنها نيز به اين امر واقف گشته و به
نوبه خود از والدينشان در برابر زحماتي كه مي كشند قدرداني و تشكر
مي نمايند .اين رفتار سپس در جامعه نيز توسط افراد انجام مي پذيرد و
باعث جلب رضایت خداوند و مقبوليت بيشتر آن مي شود.

احترام در خانواده

يكي ديگر از وظايف زن و شوهر اين است كه به يكديگر احترام بگذارند.
اين مساله در خانواده متعادل و طبيعي كامال تحقق مي يابد .يعني زن
كامال به شوهر خود و شوهر كامال به زن خود نهايت احترام را قایل هستند.
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احترام در رفتار متقابل ،در سخن گفتن و كال در رابطه و ايجاد تعامل
مطلوب معني پيدا مي كند .بطور خاص احترام در صحبت كردن با يكديگر
بسيار مهم است .بطور مثال زوجين بايستي از بكارگيري كلمات كه بار
منفي را به طرف مقابل انتقال مي دهد جدا خودداري نمايند .در حضور
جمع ،در ميهماني ها و گردهمایي هایي كه زن و شوهر هر دو حضور دارند
نبايد حتي بصورت شوخي و طنز به يكديگر بي احترامي نمايند.
از ذكر نكات منفي يكديگر در حضور جمع خودداري بعمل آورند .در
زمان صحبت كردن با يكديگر ،حرف هم را قطع ننمايند بلكه اجازه دهند
كه طرف مقابل حرفش را تمام كند و همه پاسخ را بشنود.
زن و شوهر نبايد صحبت ها و سخنان و مشكالت گذشته را مرتب بازگو
نمايند .رسول اکرم (ص) می فرمایند :کسی که از لغزش مسلمانی بگذرد،
خداوند در قیامت از لغزش او خواهد گذشت .42اگر يكي از زوجين در مورد
يك موضوعي اطالعات بيشتري دارد نبايستي اين مساله را به رخ ديگري
كشيده و مرتب اظهار فضل و دانایي نموده و ديگري را تحقير نمايد.
عالوه بر اينكه احترام زوجين به يكديگر واجب است ،حفظ احترام
خانواده هاي يكديگر نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است .وقتي زن برای
خانواده شوهرش احترام قایل مي شود ،در حضور شوهرش اعتبار ويژه اي
پيدا مي كند .و همچنين زماني كه شوهر به خانواده خانمش احترام خاصي
قایل مي شود از خود در حضور همسرش از محبوبيت بيشتري برخوردار
مي گردد .همانطوريكه در بحث قدرداني و تشكر اشاره شد وقتي والدين
به يكديگر احترام بگذارند كودكان نيز اين رفتار را ياد گرفته و آنها نيز به
دیگران احترام می گذارند .يعني فرزندان در خانواده احترام را از والدين
خود ياد گرفته و در مورد آنان اعمال مي نمايند و سرانجام رفتار محترمانه
را كه فرزندان ياد گرفته اند در اجتماع نيز بكار گرفته و انسان هاي مودب و
محبوبتري در اجتماع شناخته مي شوند .در نهايت زماني كه شما به كسي
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احترام گذاشته و براي او ارزش قایل شديد و در مقابل كارهایي كه انجام
مي دهد قدرداني و تشكر مي كنيد بدين وسيله محبت ،عشق و عالقه خود
را به او ابراز داشته ايد.

پرستاري به هنگام بيماري

هر انساني در طول زندگي خود ممكن است دچار بيماريهاي حاد و يا
مزمن گردد .اين بيماريها ممكن است جسماني ،روحي و يا رفتاري باشد.
وظيفه همسران اين است كه در زمان بيماري از يكديگر پرستاري بعمل
آورند اين مساله نيز در خانواده هاي متعادل و طبيعي بخوبي انجام مي
پذيرد .انسان ها يكديگر را نه در شادي ها ،بلكه در سختي ها و بيماريها
بيشتر شناسایي مي نمايند .زماني كه در بحران قرار مي گيريم ،خود را
نيازمند همسر احساس مي كنيم در چنين مواقعي است كه رفتار همسر
نشانگر شخصيت ،ادراك و طرز تفكر او خواهد بود .چنانچه فرزندان چنين
رفتاري را از والدين خود ببينند مي توانند احساس همدلي و همدردي با
ديگران را یاد بگیرند و به آن عمل کنند.

دلجویي به هنگام بحران و گرفتاري

در زمان گرفتاريها و مشكالت زندگي ،همسران بايستي به يكديگر روحيه
داده و از سرزنش نمودن و مقصر جلوه دادن يكديگر بطور جدي خودداري
نمايند .همسران در چنين مواقعي است كه احتياج دارند به يكديگر تكيه
نموده و احساس آرامش نمايند .بنابراين همدردي و همدلي نمودن در
زمان گرفتاري از وظايف همسران خواهد بود.

مشورت نمودن با يكديگر

در خانواده طبيعي و متعادل ،زن و شوهر وظيفه خود مي دانند كه در
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مورد مسایل و اموري كه مربوط به خود و خانواده مي شود و يا تصميماتي
كه بايستي گرفته شود با يكديگر مشورت نمايند .با اين عمل زن و مرد در
جريان كارهاي يكديگر قرار مي گيرند .با اين عمل نگراني ها تخفيف مي
يابد و حتي در بسياري از موارد مي توانند به همديگر كمك نمايند .شور
و مشورت نمودن به معني تبادل افكارها ،عقايد و نظرات است و به منظور
تصميم گيري بهتر در كارها انجام مي پذيرد .مشورت نمودن با يكديگر در
مورد تصميمات و امور خانواده زن و شوهر را به يكديگر نزديكتر نموده و
احساس تعلق به يكديگر را بيشتر مي كند.

رفتار اجتماعي همسران

يكي ديگر از موارد مهم در زندگي ،رفتار همسران در حضور ديگران است.
اول اينكه زن و شوهر بايستي تقريبا به يك ميزان عالقه به روابط اجتماعي
داشته باشند .چنانچه اين تمايل در يكي از زوجين وجود داشته باشد ولي
ديگري فاقد چنين عالقه اي باشد از نظر روابط اجتماعي دچار مشكل مي
شوند .وقتي همسران در جمع قرار مي گيرند نبايستي از يكديگر بدگویي
نموده و باعث تحقير هم شوند .همچنين زن و شوهر در جمع نبايستي
رفتارهاي سبكسرانه از خود بروز دهند .زيرا اين نوع رفتارها باعث خجالت
و شرمندگي ديگري مي شود .چنانچه در جمع فردي به همسر خود توهين
نمايد در واقع اعتماد به نفس او را لطمه دار خواهد نمود و اين خود باعث
بدآموزي براي فرزندان خواهد شد.

ارتباط با خانواده همسر

در خانواده متعادل و طبيعي ،زن و مرد ،باید به خانواده همسر خود،
همانند خانواده خود عالقه داشته و به آنها احترام بگذارند .چنانچه هر يك
از طرفين با خانواده همسر رفتار دوستانه و مبتني بر عالقه نشان دهند و
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از ابراز خشم ،تنفر و رفتارهاي غيردوستانه پرهيز داشته باشند ،آنان نيز
عروس و يا داماد خود را همانند فرزند خود دانسته و در حق آنها محبت و
توجه بيشتري خواهند نمود.
الزم به ذكر است كه سعي شود زن و شوهر مرتب از خانواده همسر خود
گله و شكايت ننموده و باعث رنجش همسر خود نشوند چون اين گونه
رفتارها باعث دلزدگي و سردي رفتار بين زوجين خواهد شد.

روابط جنسي
در ابتدای تشکیل خانواده
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روابط جنسي بخش با اهميتي از زندگي مشترك را تشكيل مي دهند.
اين روابط و نقش آنها در تحكيم بنيان خانواده و پرهيز از اختالفات در
اديان ،مذاهب و مكاتب مختلف در سراسر جهان مورد تاكيد قرار گرفته
است .دين مبين اسالم نيز بر اين مساله در بسیاری موارد تاكيد نموده
است .در زير به برخي از آنها اشاره مي شود:
پيامبر اكرم (ص) فرموده اند :انجام هر بازي و كار لهوي شايسته نيست،
مگر در سه چيز :تيراندازي ،تمرين اسب سواري و معاشرت و شوخي با
همسر كه از سنت است.43
امام رضا (ع) فرموده اند :سه چيز از سنت پيامبران است :عطرزدن،
زدودن موهاي زاید بدن و كثرت آميزش با همسر.44
چگونگی ارتباط جنسي در آغاز زندگي زناشويي ،خاطرات تعيين كننده
اي را براي كل دوران زندگي فرد بوجود مي آورد .اگر زندگي زناشويي خوب
شروع شود ،براي زوج تصور خوب بودن اين زندگي را ايجاد مي كند و اگر
زندگي زناشويي آغاز مناسبي نداشته باشد ،مي تواند باعث بوجود آمدن
احساسات ناخوشايند در زوج شود.
در ابتداي زندگي زناشويي بايد اصول خاصي رعايت شده و مدنظر قرار
گيرد .اين اصول به شرح زير هستند:

نكته اول :زن و شوهر بالفاصله پس از مراسم عروسي به دليل گرفتاري
هاي فراوان دوران مراسم عقد و ازدواج و طوالني بودن مراسم عروسي ،بسيار
خسته هستند .مهمترين نكته در اين مقطع زماني ،داشتن استراحت مناسب
براي رفع استرس ها و خستگي ها است .بنابراين با توجه به شرايط گفته شده
نبايد تصور نمود که اولين ارتباط جنسي باید بالفاصله پس از مراسم عروسي
و جشن اتفاق بيفتد .اولين ارتباط جنسي را بايد در زمان مناسبي كه در آن
زمان هر دو همسر احساس آرامش داشته باشند انجام داد.
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نكته دوم :ارتباط جنسي بايد در زماني اتفاق بيفتد كه هر دو همسر
از نظر جسمي سالم بوده و در شرايط مناسبي قرار داشته باشند .باید به
یاد داشت که عالوه بر حرام و ممنوع بودن رابطه جنسی در زمان عادت
ماهانه ،مواردي مانند تب ،سردرد و ...كه فرد را از حالت سالمت و آرامش
خارج مي كنند از مواردي هستند كه همسران در اين شرايط بايد از داشتن
ارتباط جنسي پرهيز كنند .سالمت جسمي بسيار مهم است و در بسياري
از موارد يك اشكال كوچك جسمي باعث مي شود كه زن نتواند به لذت
جنسي دست يابد .اين موارد در مردان نيز اهميت زيادي دارد .در بسياري
از موارد وجود يك اشكال كوچك در سالمتي مرد مي تواند انزال زودرس
را به دنبال داشته باشد .بنابراين براي آغاز ارتباط جنسي بايد به وجود
سالمتي و نداشتن بیماری های حاد اهميت داد.

نكته سوم :آغاز ارتباط جنسي بايد در شرايط سالمت كامل روان باشد.
حالت هاي اضطراب ،افسردگي و وسواس از شرايطي هستند كه باعث
نامناسب شدن وضعيت روحي و رواني زوجين مي شوند .مردان در صورت
وجود اضطراب دچار زود انزالي شده و اين امر سبب مي شود كه ارضاي
جنسي خانم ها با اشكال مواجه شود .بطور کلی خانم ها برای رسیدن به
ارضای جنسی نیاز به زمان طوالنی تری دارند .همچنین در برخی مواقع
بيشتر بودن ميزان اضطراب خانم ها باعث طوالنی تر شدن ارضای جنسی
آنها می شود.

نكته چهارم :زن و شوهر بايد عالقمند به برقراري ارتباط جنسي باشند.
همواره بايد رضايت همسر پيش از آغاز رابطه جنسي جلب شود و بايد از
رابطه جنسي اجباري پرهيز نمود.
با توجه به اينكه انسان سالم داراي تمايل و احساس جنسي است،
افرادي كه تمايلي به برقراري ارتباط جنسي ندارند بايد مورد بررسي قرار
گيرند .وجود ارتباط دوستانه و روابط مناسب جنسي از شرايط مهم زندگي
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خانوادگي است .همچنين زن و شوهر بايد همسر خود را از نظر جنسي
دوست داشته باشند .با يكديگر ارتباط دوستانه و جنسي داشته و پايبندي
كامل به ازدواج و چارچوب خانواده داشته باشند.

آناتومي دستگاه تناسلي:

آناتومي دستگاه تناسلي مرد :اندام هاي جنسي مرد بيرون از بدن
وي قرار دارد و شامل آلت و دو بيضه است .بيضه ها درون كيسه بيضه ها
(اسكروتوم) قرار دارند .پروستات قسمتي از دستگاه تناسلي آقايان است كه
در درون بدن مرد قرار دارد و بخشی از مايع مني كه در زمان انزال خارج
مي شود توسط اين غده ترشح مي شود.
آناتومي دستگاه تناسلي زن :اندام هاي جنسي زن داراي دو بخش
داخلي و خارجي است .اندام هاي داخلي دستگاه تناسلي زن عبارتند از :دو
تخمدان ،دو لوله رحمي ،رحم و گردن رحم .اندام هاي خارجي بطور كلي
وظيفه تحريك جنسي قبل و حين نزديكي را برعهده دارد و همچنين به
عنوان كانالي براي ورود مايع مني به داخل رحم نقش خود را ايفا مي كند.
اندام هاي دستگاه تناسلي خارجي زن عبارتند از لب هاي بزرگ ،لب هاي
كوچك ،پرده بكارت ،كليتوريس و واژن.
اندام حساس جنسي دستگاه تناسلي زن :كليتوريس كه حساس
ترین اندام جنسی زن می باشد ،يك برجستگي مخاطي بوده و در باالي
محل اتصال دولب كوچك واژن قرار دارد .حساسیت جنسي در لب هاي
كوچك و لب هاي بزرگ (به ترتيب) از كليتوريس کمتر است.
پرده بكارت :در مدخل مجراي تناسلي زن پرده بكارت قرار دارد .جنس
اين پرده نيز از مخاط است .این پرده با حرکت های رفت و برگشتی زمان
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تماس جنسی (دخول) پاره شده و خونریزی کمی خواهد داشت که این
خونریزی ممکن است پس از اولین تماس جنسی تمام شود و یا تا چند
روز بطور بسیار مختصر دیده شود .باید به یاد داشت که در برخی موارد
ممکن است بسته به شکل و ساختمان پرده بکارت خونی دیده نشود و یا
به عکس ،خونریزی شدید باشد.
مشخصات محل مناسب براي ارتباط جنسي :پس از اين شروط
آغازين بايد محل كامال امني براي ارتباط جنسي تامين شود .محل بايد
كامال امن باشد و زوجين اطمينان داشته باشند كه كسي از بيرون ،پنجره
ها و ...نمي تواند آنها را كنترل كند و نيز امكان شنيدن صداي زوجين در
هنگام تماس جنسي براي فرد ديگري وجود نداشته باشد .اگر زن و شوهر
احساس كنند كسي مي تواند آنها را كنترل كند ،هنگام رابطه جنسي دچار
انقباض ناخواسته شده و مشكل پيدا مي كنند .شايان ذكر است كه شدت
اين مشكل در خانم ها بيشتر از آقايان است.
براي اينكه كسي نتواند سرزده وارد اتاق شود ،بايد امكان قفل كردن
در اتاق فراهم بوده و در اتاق قفل شود .در غير اينصورت آن اتاق ،محل
مناسبي براي ارتباط جنسي نيست .سعی شود که رابطه جنسی زن و شوهر
هیچگاه در جلوی دیدگان کودکان انجام نشود .اتاق خواب كودك نيز بايد
حتی المقدور جدا شود.
مي توان اولين تجربه جنسي را در خارج از منزل ودر جايي كه آرامش و
امنيت كامل براي برقراري اين ارتباط وجود داشته باشد ،انجام داد.
اتاق ارتباط جنسي بايد عاري از وجود حيوانات و يا حشرات باشد .وجود
حيواناتي مانند سوسك و ...مخصوصا براي خانم ها وحشت انگيز است و
سبب ايجاد اضطراب و واكنش هاي ناخواسته مي شود.
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همچنین نور اتاق خواب بايد مناسب و مورد توافق زوجین باشد.
وجود آب یا هر نوشیدنی دیگری در اتاق خواب باعث خواهد شد درصورت
احساس تشنگی زن یا مرد ،لزومی به خروج از اتاق نباشد.

نکاتی در خصوص اولین تماس جنسی (زفاف)

شب زفاف در خاطره تمامی زوجهای جوان یک شب خاطره انگیز و
فراموش نشدنی است .منظور از شب زفاف زمانی است که اولین تماس
جنسی عروس و داماد برقرار می شود.
همچنانکه قبال گفته شد پیشنهاد می شود اولین ارتباط جنسی حتما
بالفاصله پس از جشن و مراسم عروسی صورت نگیرد و زمان آن با توافق
زوجین انتخاب شود.
می توان اولین تجربه جنسی را در جایی که آرامش و امنیت کامل برای
برقراری این ارتباط وجود داشته باشد ،انجام داد.
اغلب تازه عروسان در نخستین تماس جنسی بصورت فطری دچار اندکی
شرم و هراس هستند.
این وظیفه شوهر است که وجود این شرم و هراس فطری زن را دریابد
و با آرامش ،خودداری و صبوری میزان آن را کاهش دهد .شوهر در شب
زفاف باید تمام تمهیدات الزم را به کار گیرد و در نهایت مالیمت و ظرافت
عمل کند و بداند که کوچکترین اشتباه ممکن است همسر او را خسته و
دل آزرده نماید که گاه تا پایان زندگی زناشویی آثار آن برجای می ماند.
برخی از باورهای نادرست و تاثیرگذار در زنان و مردان وجود دارد .اعتقاد
و تاکید بر این باورها می تواند سبب ایجاد تاثیرات ذهنی نامطلوب در هر
کدام از زوجین گردد.
همواره زوجین باید به دنبال این باشند که آموخته های غلط و غیرعلمی
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را از ذهن خارج کنند.
متاسفانه این آموزش های نادرست سبب می شود که زوجین در اولین
تماس جنسی با مشکالتی مواجه شوند که باید از آنها پرهیز کرد :برای
مثال ممکن است زن در اولین تماس خود را منقبض کند به گونه ای که
دچار درد شود .همچنین تصوراتی که ممکن است درباره پرده بکارت و یا
خونریزی زیاد ناشی از پارگی آن در اولین تماس وجود داشته باشد ،که
تصوراتی نادرست بوده و نیاز به اصالح دارد.

آمادگي هاي پيش از ارتباط جنسي :زن و مرد پيش از آغاز
ارتباط جنسي بايد خود را بطور كامل آماده كنند.
نظافت :قبل از شروع رابطه جنسي بايد زن و مرد نظافت كامل داشته
باشند و بنابراين تميز بودن هنگام ارتباط جنسي ،مساله اي است كه بايد
همواره رعايت شود .با توجه به آلودگي هاي زياد پوستي و وجود بوهاي
ناخوشايند ،انجام نظافت كامل ضروري است .دستگاه تناسلي نيز بايد كامال
شستشو داده شود .براي اين كار مي توان از صابون مايع استفاده كرد.
با توجه به وجود مقدارزيادي از انواع مختلفي از ميكرب ها در البالي
موهاي دستگاه تناسلي ،تمام موهای زاید سيستم هاي تناسلي پيش از
تماس جنسي بايد تراشیده شوند.

آراستگي :رسول اکرم (ص) فرموده اند :بهترین زن ،زنی است که بیشتر
برای شوهرش آرایش و زینت می کند اما از بیگانگان خود را می پوشاند.45
همچنین امام صادق (ع) فرموده اند :هیچ زنی نباید بیش از سه روز ترک
آرایش و زینت کند مگر زنی که شوهرش از دنیا رفته است ...46زيبايي
زوجين در زمان ارتباط جنسي اهميت دارد .زوجين هنگام ارتباط جنسي
بايد خود را زيبا كنند .در واقع بهترين محل براي آرايش اتاق خواب و
بهترين زمان براي انجام اينكار ،هنگام تماس جنسي است .همچنین باید
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همسران از مواد خوشبو کننده استفاده کنند .اين كار براي زن و شوهر
و بويژه براي مردان ،با توجه به بيشتر بودن بوهاي ناخوشايند در آقايان،
ضرورت دارد.

تحريك جنسي :درصورت وجود و رعايت شرايط گفته شده و تمايل
هر دو طرف به رابطه جنسي ،معاشقه آغاز مي شود .اين مرحله كه تحريك
جنسي خانم ها طي آن اتفاق مي افتد قبل از نزديكي ضروري است .آغاز
معاشقه با لمس ،نوازش نقاط حساس بدن زن ،بوسيدن و اظهار عالقه و
بيان كلمات محبت آميز از جانب شوهر مي باشد .برخي از نقاط حساس
بدن زن عبارت از صورت ،لب ها ،نرمه الله گوش ،گردن ،پستان ها (بويژه
نوك پستان) ،شكم ،سطح داخلي ران ها ،باسن و ناحيه تناسلي (كه در
ادامه شرح داده خواهد شد) ،مي باشد .در انتهاي معاشقه رابطه جنسي
اتفاق مي افتد .زمان مرحله معاشقه در افراد مختلف تفاوت دارد .این
مرحله شامل لمس اطراف صورت و اعضاي خاص و تحريك پذير جنسي
بدن ،بوسيدن و ...است .اين كار توسط مردان و براي خانم ها انجام مي
شود .باتوجه به اينكه تحريك جنسي مردان توسط زنان ،می تواند باعث
ايجاد انزال زودرس و پایان زودرس تماس جنسی شود ،بطور معمول خانم
ها بهتر است از تحریک جنسی همسر خود پرهیز کنند.
باید به یاد داشت که به هیچ عنوان از فیلم ها یا موسیقی های مبتذل به
منظور تحریک جنسی استفاده نشود .از آنجاییکه این فیلم ها یا موسیقی
ها باعث باالرفتن توقع جنسی همسران می شود ،در دراز مدت نارضایتی
جنسی را در همسران ایجاد خواهد نمود.
بنابراين با توجه به طوالني تر بودن زمان ارضاي جنسي زنان در مقايسه
با مردان ،آقايان بايد اقدام الزم را براي آماده كردن همسر خود انجام دهند.
اين آمادگي با لمس تمام بدن زن شروع مي شود .بايد نقاطي از بدن زن
لمس شود كه مورد خواسته او باشد و معموال اين نقاط را زن به شوهر
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اعالم مي كند.
در اين مرحله و همزمان با آماده سازي مرحله برانگيختگي اتفاق مي افتد
و با تغييراتي مانند افزايش ضربان قلب ،تعداد تنفس ،انقباض هاي عضالني،
افزايش فشارخون ،برجستگي نوك پستان ها و كليتوريس و مرطوب و
ليزشدن واژن در خانم ها همراه است .عالمت هاي اين مرحله در آقايان
شامل افزايش ضربان قلب و تعداد تنفس ،انقباض هاي عضالني ،افزايش
فشارخون و بزرگ و سفت شدن آلت تناسلي است.
درزمينه معاشقه و آماده سازي زن براي رابطه جنسي ،آموزش هاي
مذهبي روشني نيز وجود دارد .در چند حديث از حضرت رسول ا( ...ص)
منقول است كه :چون كسي بخواهد با زن خود جماع كند ،به روش مرغان
نزد او نرود ،بلكه اول با او دست بازي (معاشقه) و خوش طبعي بكند و
بعد از آن جماع كند .47حضرت علي (ع) فرموده اند :هرگاه كسي خواهد
با زن خود نزديكي كند تعجيل نكند ،كه زنان را كارها مي باشد قبل از
جماع .48امام جعفر صادق فرموده اند :هنگام مجامعت با زنان مقدمتا به
شوخي و بازي بپردازيد و آنها را از حيث خواهش طبيعي آماده كنيد.49
نيز فرموده اند :پستان زن را مالش دهيد تا براثر اين كار شهوتش غلبه
كند .50همچنين آمده است كه :مرداني كه از مجامعت فقط اطفاي شهوت
خود را مي خواهند و زن را با مقدمات مذكور آماده نمي كنند ستمكاراني
بزرگند.51
مقاربت :پس از اين مرحله زن آماده برای تماس جنسی خواهد بود.
بنابراين مرد بايد صبر كند تا این مراحل بطور کامل طی شود .با توجه به
مسایل گفته شده درباره ارضاي جنسي خانم ها ،مي توان پيش بيني كرد
كه پس از این مرحله زن به ارضاي جنسي خواهد رسيد .مرطوب و ليز
شدن واژن يكي از عاليم آماده شدن زن براي ارتباط جنسي است .بديهي
است درصورت انجام رابطه جنسي از طرف مرد و بدون آمادگي زن ،ارضاي
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جنسي براي زن ايجاد نخواهد شد .ارضای جنسی زن و شوهر در دین مبین
اسالم از اهمیتی ویژه برخوردار است .رسول اکرم (ص) فرموده اند :زمانی
که مرد به همسرش توجه می کند دو فرشته در کنار او پهلو می گیرند و
ثواب جهاد در راه خدا را دارد و وقتی زن و شوهر با هم آمیزش جنسی
دارند گناهانشان مانند برگهای درختان می ریزد و وقتی غسل می کنند
تمام گناهان از ایشان جدا می شود.52
وضعيت مقاربت و مراحل آن :براي مقاربت وضعيت هاي متفاوتي
وجود دارد كه در اين قسمت به يكي از آنها پرداخته مي شود:
 در اين وضعيت ابتدا زن به پشت مي خوابد
 پاهاي زن از زانو تا شده و كف پاها روي زمين قرار مي گيرد و سپس
زانوها از هم دور مي شود
 مرد روي زن قرار مي گيرد (با توجه به اينكه همه وزن خود را برروي
بدن زن قرار نمي دهد) و به آرامي و با نوازش بدن ،آلت خود را داخل
اندام تناسلي زن مي كند
 در همين حالت نوازش هاي بدن زن و مكالمات احساسي و جنسي
انجام مي شود
مقاربت پس از آماده شدن زن آغاز مي شود .مقاربت شامل يك سري حركات
رفت وبرگشتي است كه با دو كلمه “حركت” و “توقف” تعريف مي شود.
زوجين در هنگام قرار گرفتن در مقابل هم ،بايد سعي در مطابقت دادن
سيستم هاي تناسلي داشته و نيز بايد توجه داشته باشند كه سيستم
تناسلي زن بطور معمول بسته است .پس از قرار گرفتن كامل اعضاي
تناسلي زوجين در مقابل هم ،حركت آرام آغاز ميشود .مكالمات احساسي
و صحبت هايي كه بيانگر احساسات جنسي است نيز در همين زمان ادامه
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مي يابد .تاكيد مي شود كه بايد در زمان رابطه جنسي اين مكالمات و
صحبت ها رد وبدل شود و رابطه جنسي نبايد در سكوت برگزار شود.
حركت هاي هنگام مقاربت :همانطور كه گفته شد اين فعاليت تركيبي
از دو حالت توقف و حركت است .اين حركات بايد كامال آرام صورت گيرد
و همواره بايد نياز به آماده شدن دستگاه تناسلي زن براي مقاربت ،مد نظر
زوجين باشد .اين حركات بصورت دو طرفه صورت مي گيرد و بايد خانم ها
نيز همانند آقايان حركت كنند .اگر حركت از طرف هر دو همسر صورت
گيرد ،هر دوي آنها احساس مناسبي خواهند داشت.
بايد توجه داشت كه حركت مكانيكي در رابطه جنسي ارزش زيادي
نداشته و پديده احساسي داراي ارزش است و بايد زن و مرد با هم به
احساس خوب جنسي برسند كه انتهاي اين احساس جنسي ،ارضاي جنسي
است .ارضاء در زنان احساسي بوده و نیز با خارج شدن ترشحات مختصری
همراه است .در مردان ارضای جنسی با خروج مایع منی مشخص می شود.
ارضاي جنسي :ارضاي جنسي در مرد با خروج مايع مني و اسپرم
همراه است.
خانم ها در مرحله ارضاي جنسي ترشحات مختصری داشته و نیز اين
حالت در خانم ها داراي عالمت هاي خاصي است .این عالمت ها عبارتند از:
عالمت اول :همزمان با رسیدن به ارضای جنسی در خانم ها حدود 7-8
انقباض در کل بدن به شکل حرکات ریتمیک ایجاد می شود.
عالمت دوم :همانطور كه گفته شد در زمان حركات آرام جنسي و پيش
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از آن ،مكالمات احساسي و صحبت هايي كه بيانگر احساس جنسي است بيان
مي شود .در زمان ارضاي جنسي زن اين صحبت ها رد و بدل نمي شود و
سكوت اتفاق مي افتد.
عالمت سوم :زن بعد از رسيدن به ارضاي جنسي سنگين و كامال آرام و
بي حركت شده و تمايل دارد كه تمام بدن خود را تكيه دهد (مشابه حالتي
كه در موقع از حال رفتن اتفاق مي افتد) و معموال رسيدن خود را به ارضاي
جنسي بيان مي كند.
عالمت چهارم :تغییراتی در رنگ پوست در كنار گردن و پشت بوجود
مي آيد .در اين حالت پوست قرمز مي شود و تغيير رنگ در منطقه چهره،
سينه و گردن بوجود مي آيد .اين حالت نيز نشان دهنده رسيدن زن به
مرحله ارضاي جنسي است.
حصول اطمينان از ارضاي جنسي زن :با توجه به واضح نبودن مرحله
ارضاي جنسي در خانم ها ،آقايان بايد به موارد گفته شده براي اطمينان
از ارضاي جنسي زن دقت الزم را داشته باشند .همانطور كه گفته شد
تشخيص اين مرحله در آقايان با توجه به خروج مايع مني آسان است.
زمان الزم براي رسيدن خانم ها به مرحله ارضاي جنسي متفاوت است.
آمادگي مطرح شده براي تماس جنسي نيز براي كاهش اين زمان است .به
دليل اينكه سيستم تناسلي مردان داراي گيرنده هاي حسي بسيار زيادي
است ،به سرعت به ارضاي جنسي مي رسند.
در بيشتر مواردي كه ارتباط جنسي بدون آمادگي اتفاق مي افتد ،زن به
ارضاي جنسي نرسيده ولي مردان به ارضاي جنسي مي رسند كه اين خود
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از موارد آسيب شناسي روابط جنسي است.
تصور يا آگاهي مردان در اينكه توانايي ارضاي جنسي همسر خود را
ندارند ،براي آنها بسيار زجرآور است .رعايت دستورات گفته شده براي
رسيدن هر دو زوج به ارضاي جنسي از اهميت خاصي برخوردار است.
ابتالي به برخي از بيماري ها باعث تسريع يا تاخير در رسيدن به ارضاي
جنسي خواهد شد .در صورت وجود اين بيماري ها يا شك به وجود آنها،
بايد پيگيري هاي الزم براي درمان آنها صورت گيرد.
بعد از پايان يافتن رابطه جنسي حتما الزم است كه مرد از نظر عاطفي
به همسر خود توجه كند ،او را در آغوش بگيرد ،به مكالمات احساسي ادامه
دهد و به همسر خود ابراز عالقه كند.
درخاتمه بايد حتما غسل جنابت و استحمام انجام شود.
میزان روابط جنسی زن و شوهر باید به اندازه ای باشد که رضایت هر دو
طرف را تامین نماید .کم بودن روابط جنسی یا افراط در آن که نارضایتی
هرکدام از زوجین را به دنبال داشته باشد نیازمند مراجعه به پزشک و
معالجه های الزم است.
در صورت وجود مشكل در برقراري رابطه جنسي بايد از وجود مشاورين
بهره گرفت .متخصصين زنان ،متخصصين اورولوژي ،متخصصین روانشناسی
و روانپزشکی و برخي ديگر از رشته هاي مرتبط در اين زمينه مي توانند
كمك هاي قابل توجهي را به اين مشاورين در راستاي حل مشكل زوجين
ارایه نمايند.

سالمت باروری
و فرزندآوری
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اهمیت فرزندآوری

داشتن فرزند یکی از اهداف مهم ازدواج و زندگی مشترک است و اكثر زوجين
داشتن فرزند را به عنوان يكي از خواسته ها و هدف هاي خود در زندگي
مشترك مدنظر دارند .آمار نشان می دهد که % 66زوجین پس از ازدواج
تمایل به داشتن اولین فرزند خود دارند ،بقیه خانواده ها نیز می خواهند كه با
گذشت يك فاصله زماني دلخواه از ازدواج ،فرزند داشته باشند.
آنچه كه در فرزندآوري بايد به عنوان يك اصل اساسي مورد توجه قرار گيرد
اين است كه هر بارداري و تولد در پي آن بايد مسووالنه ،آگاهانه و آزادانه
بوده و زوجين با در نطر گرفتن شرايط الزم نسبت به فرزند دار شدن اقدام
نموده و براي تربيت فرزندان نيز همه توان خود را به كار گيرند .فرزند صالح
نعمتي است كه خداوند به زوجين ارزاني مي دارد ،بنابراين بايد زوجين قدر
اين نعمت را دانسته و در حراست و پاسداري از او همه سعي خود را به كار
گيرند .قرآن مجيد مي فرمايد :پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن
ده كه مايه روشنى چشمان [ما] باشد (سوره فرقان آيه  )74و نيز مي فرمايد:
اى پروردگار من مرافرزندی از شايستگان بخش (سوره الصافات ،آيه .)100
دين مبين اسالم هدف اصلي تشكيل زندگي و خانواده را ايجاد آرامش در
انسانها و پيدايش محبت و مودت در زوجين دانسته (سوره مباركه روم – آيه
 )21و تولد فرزند مي تواند باعث افزايش عشق و محبت بين زوجين شده و
تاثيرات مثبت و سازنده اي را در زندگي آنان ايجاد كند .از نظر اسالم ،فرزندان
از اركان مهم خانواده محسوب مي شوند و در آيات و روايات از فرزند با تعابيري
چون ميوه دل ،نور ديده ،مايه خوشبختي ،مايه ثواب و پاداش اخروي و رحمت
و غفران الهي ياد شده است .خداوند كريم در وصف مومنان مي فرمايد« :آنها
كساني هستند كه در مناجات خويش با پروردگارشان مي گويند :از همسران ما
مايه هاي نور و روشنايي چشم قرار ده» (سوره مباركه فرقان – آيه .)24
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احاديث و روايات بسياري نيز از رسول گرامي اسالم (ص) و ائمه اطهار
(عليهم السالم) نقل شده كه نمايانگر نگرش مثبت آن بزرگواران به فرزندان
صالح و سالم مي باشد .رسول اكرم (ص) فرموده اند« :فرزند صالح ،گلي
از گلهاي بهشت است» (اصول كافي – ج ،6ص .)3امام باقر (ع) فرموده
اند« :خداوندا به من فرزندي عطا كن و او را پرهيزگار و پاك قرار ده كه
در آفرينشش كم و زيادي نباشد و سرانجامش را نيكو گردان» (تهذيب
االحكام – ج  ،7ص  .)411امام صادق (ع) مي فرمايد« :دختران خوبي ها و
پسران نعمت اند ،به خوبي ها ثواب ميدهند و از نعمت ها سئوال مي شوند»
(تحف العقول – ص .)382
بدون هيچگونه ترديدي فرزند آوري و پدر يا مادر شدن يكي از پر
احساس ترين تجربيات انساني ،مطابق با تمايل فطري انسانها براي تداوم
نسل و بقاءآنان و نيز مورد توصيه شرع مقدس اسالم است .فرزند خواسته،
سالم و صالح مي تواند موجب افزايش عشق ،نشاط و سالمت رواني و نيز
رشد و تعالي شخصيت والدين شود ،در ايام پيري دستگير آنان باشد و پس
از مرگ باعث رشد و تعالي معنوي والدين شود .از طرف ديگر بايد به اين
نكته توجه شود كه از نظر شرع مقدس اسالم ،فرزندان ،موهبت هايي الهي
هستند كه به امانت در اختيار والدين قرار گرفته اند و والدين در دنيا و
آخرت در برابر اعمال آنان مسئولند .امام سجاد (ع) در رساله الحقوق مي
فرمايند« :فرزند هر گونه كه باشد ،چه نيك و چه بد ،در دنياي گذرا به تو
منسوب است و تو در آنچه به او سرپرستي داري مسئول هستي ،در ادب
نيكو و راهنمايي به سوي پروردگار .پس بر اين كار پاداش مي گيري اگر
درست عمل كني و كيفر مي بيني اگر نادرست عمل نمايي» .پيامبر اعظم
(ص) فرمودند« :خداوند متعال فرزند را با فطرت سعادتمند به انسان عطا
مي فرمايد و اين والدين هستند كه او را بدبخت و گمراه مي كنند».
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آماده شدن برای بارداری

الزم است زوجين تالش براي تامين سالمت و سعادت فرزند را پيش از
بارداري آغاز نمايند .امیر مؤمنان علی علیهالسالم میفرماید« :برنامهریزی
و آیندهنگری پیش از کار ،تو را از پشیمانی ایمن میدارد» .بر اين اساس
در امر فرزندآوري كه از مهمترين مسئوليت هاي زوجين است ،برنامه
ريزي اهميت بسزايي مي يابد و توصيه مي شود زوجين پيش از هر اقدامي
براي بارداري با توجه به نقش و وظايف خود در برابر همسر و فرزند ،به
اين سوال پاسخ دهند كه آيا تمايل و توانايي پذيرش مسئوليت فرزند را
دارند؟ در صورت پاسخ مثبت هر دو طرف (زن و مرد) به اين سوال ،الزم
است زوجين اقدام به فراهم نمودن مقدمات بارداري نمايند .به عبارت ديگر
هر يك از زوجين وظيفه دارند تا به منظور بهره مندي از موهبت داشتن
فرزندي سالم و صالح در دنيا و آخرت ،با رعايت دستورات ديني و بهداشتي،
شرايطي مطلوب را پيش از بارداري ،در طول دوران بارداري و پس از آن
فراهم نمايند .برنامهريزي براي بارداري و مراقبتهاي آن بايد از ماهها قبل
از اقدام براي حامله شدن انجام شود .بر اساس بعضي تحقيقات ،اين زمان
حداقل  3ماه است .يعني زوجهاي جوان بايد حداقل  3ماه قبل از اقدام به
بچهدار شدن ،فعاالنه خود را براي اين منظورآماده كنند.
از زندگي حضرت رسول اكرم (ص) نقل مي شود كه ايشان پيش از انعقاد
نطفه حضرت زهرا (س) چهل روز عبادت و روزه داري اختيار نمودند .با
تاسي از همين سنت حسنه است كه عده اي از بزرگان سفارش مي كنند
والدين پيش از انعقاد نطفه و نيز در طول بارداري عباداتي خاص انجام
دهند .از جمله آداب بارداري در اسالم مي توان به قصد قربت و كسب
رضاي خدا در حيات جنسي ،طلب اعطاي فرزند سالم و صالح از خداوند،
مراقبت در حالل و طيب بودن غذاي والدين ،رعايت واجبات و سعي در
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انجام مستحبات و نيز بهره مندي از دعاها و ذكرهاي مربوطه در طول
دوران بارداري همانند يك ختم قرآن در دوران بارداري اشاره كرد.

ناباروري

با توجه به تاکید بسیار زیاد و توصیه های دینی و مذهبی بهتر است
تمامی دخترها و پسرها از دوران بلوغ خود با چگونگی و فیزیولوژی بارروی
آشنایی پیدا کنند تا بتوانند برنامه ریزی آینده خود را به نحو مطلوب
داشته باشند و با پرهیز از مواجهه با عوامل خطر که قدرت باروری آنها را
به مخاطره می اندازد ،در بهترین فرصت اقدام و تالش خود را برای فرزند
آوری و بارداری شروع کنند.
در این زمینه الزم است به نکات مفید و خالصه ای در مورد قدرت و
چگونگی باروری در خانمها وآقایان بپردازیم:
باروری در خانم ها:

معموال باروری در خانم ها به سالمت ارگان های اساسی :تخمدان ،لوله
رحم ،رحم و دهانه رحم نیازمند است.

 -1تخمک گذاری :قدرت بارروی در خانم ها محدود است و هرچه سن
افزایش می یابد از تعداد تخمک و قدرت باروری کاسته می شود .حدود
پنج ميليون تخمک که در واقع نطفه زن محسوب می گردد در دوران
جنینی ( 20هفتگی) در تخمدان تولید می شود و سپس بتدریج از تعداد
آن کاسته می شود بطوریکه در هنگام تولد فقط  2میلیون و در زمان بلوغ
 400هزار از آن باقی میماند .اين تخمك ها در طی سال های باروری یعنی
 15-49سالگي آزاد می شوند .با افزايش سن هم تعداد و هم کیفیت آن
(به علت تغییرات سلولی) کاهش می یابد و قدرت تقسیمات سلولی خود را
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از دست می دهد .به همین علت است که در بارداري هاي خانم هاي باالي
 35سال شانس تولد فرزند با ناهنجاری و سندرم داون افزایش می یابد .به
هیچ طریقی نمی توان جلوی از بین رفتن تخمک را گرفت .خانم ها بايد
اين هضدار جدي را درك كنند كه همه بارداري هاي خود را پيش از سن
 35سالگي انجام دهند و فاصله سني بسيار مناسب  18-35سالگي را براي
باردار شدن از دست ندهند.
از طرفی برخی عوامل مثل رادیوتراپی ،شیمی درمانی و اعمال جراحی
تخمدان نیز قدرت باروری را کاهش می دهد.
 -2لوله رحم :بسیاری از عفونت ها و اعمال جراحی باعث انسداد و
چسبندگی لوله های رحمی شده و اجازه تماس نطفه زن و مرد را در لوله
نمی دهد لذا توصیه می شود در صورت هر گونه عفونت به پزشک مراجعه
شده و داروهای تجویز شده تا تکمیل دوره درمانی استفاده شود تا مقاومت
دارویی و مشکالت لوله ای ایجاد نشود.

 -3رحم :در واقع محل النه گزینی جنین است .هر گونه ناهمواری در
این بستر مانع از النه گزینی جنین خواهد شد .این عوامل عبارتند از توده
هاي (فیبروم ها یا میوم های) رحمی و همچنین شکل های غیرطبیعی و
مادرزادی رحم مثل رحم دوشاخ یا دیواره دار و حتی در موارد کمتر پولیپ
های رحمی .این مشکالت را می توان با انجام اعمال جراحی اصالح نمود.

 -4دهانه رحم :جایی است که پس از انجام مقاربت اسپرم را در خود
ذخیره نموده و پس از فعال نمودن آن ،بتدریج به داخل رحم آزاد می کند
تا زمان مناسب که تخمک آزاد می شود در تماس با تخمک قرار گرفته
و لقاح صورت گیرد .همانطور که می دانید اسپرم حدود  24ساعت و
تخمک بین  12-24ساعت زنده است .اگر مقاربت با آزاد شدن تخمك و و
اين فاصله زماني همخواني نداشته باشد ،امکان لقاح وجود نخواهد داشت،
بنابراين توصیه می شود براي افزايش شانس بارداري ،هر دو تا سه روز
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مقاربت صورت گیرد .بيماري ها ،ناهنجاري ها و عفونت های دهانه رحم
مشکالتی را در عبور اسپرم ایجاد می کند .لذا بايد تا حد ممکن از انجام
اعمال جراحی و انجماد دهانه رحم پرهیز گردد.

اندومتریوز :یک بیماری جدی است که تعدادی از دختران جوان و خانم
ها را درگیر می کند .در این بیماری کیست های شکالتی و خونی در داخل
لگن و تخمدان تشکیل می گردد که حساس به هورمون ها است و همزمان
با سیکل عادت ماهیانه موجب تشدید خونریزی این مناطق شده و به تدریج
بر درد زمان قاعدگی افراد مبتال افزايش مي يابد .اندومتریوز بتدریج پیشرفت
كرده و بدون اینکه بیمار متوجه شود ،باعث چسبنگی لوله و تخریب بافت
تخمدان شده و احتمال حاملگی را به خودي خود کاهش می دهد.

باروری در آقايان

برخالف خانم ها که تخمک آن ها در دوران جنینی تشکیل شده است،
فاصله توليد اسپرم تا خارج شدن آن در مردان حدود دو ماه است .تاکنون
تصور بر اين بود كه سن مردان بر تعداد و کیفیت اسپرم تاثیری ندارد،
ولی مطالعات جدید نشان داده است که در مردان با سن باالتر ،عالوه بر
کاهش تعداد اسپرم ،از کیفیت آن یعنی حرکت و تعداد اسپرم هاي با شکل
طبيعي كاسته می شود .ممکن است اين اختالالت اسپرم در برخي موارد با
ناهنجاری جنین هم همراه گردد .از سويي ديگر مشکالت مادرزادی ،اشعه
و عدم نزول بیضه در دوران کودکی از عوامل مساعد کننده کمبود اسپرم
است .عفونت ها هم مي توانند در آقايان با انسداد مجاری خارج کننده
اسپرم موجبات ناباروري را فراهم آورند .شایع ترین علت ناباروری در مردان
واریکوسل (وجود عروق واریسی شکل اطراف بیضه) است .اين مشكل با
پوشیدن لباس زیر تنگ افزايش مي يابد.
ارزيابي قدرت باروري در آقايان بسيار ساده بوده و با بررسي تعداد و شكل
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اسپرم و حرکت آن در مايع منی به راحتی مشخص می شود.
با توجه به نکات مختصر فوق تاکید قوی و شدید بر این است که دخترها
و پسرها ازدواج خود را به هيچ عنوان به تعویق نینداخته و پس از ازدواج،
در اولين فرصت ممكن تصمیم به باروری بگیرند.

اقدامات قبل از بارداری:

در كنار انجام توصيه هاي ديني و مذهبي ،الزم است زوجين پيش از
بارداري به دقت به توصيه هاي بهداشتي زير ،توجه نمايند:

 -1هر بارداري ،بايد لزوما برنامهريزي شده باشد و با يك فرد صاحب
نظر مانند پزشك يا ماما يا كارشناس در مورد آن هماهنگي شده باشد تا
مراقبتهاي الزم پيش از بارداري انجام گيرد .بسياري از مشكالت با بررسي
سالمت زوجين پيش از حاملگي و توصيه آنها به داشتن روش زندگي
مناسب ،قابل پيشگيري هستند.
 -2سن مناسب براي بارداري  18تا  35سالگي و بهترين سن براي
بارداري ،سن بين  20تا  30سالگي است ،بنا براين بايد بسيار هوشيار بود
تا از اين فرصت ها به بهترين نحو ممكن استفاده شود .در اين زمان ،بدن
بيشتر از هر زمان ديگري انرژي و آمادگي الزم براي بارداري را داشته و از
نظر آمادگي باروري ،در بهترين وضعيت قرار دارد .همچنين با توجه به اين
امر كه بارداري زير  18و باالي  35سالگي ،پرخطر محسوب مي شود ،الزم
است برنامه ريزي الزم براي پيشگيري از بارداري در اين سنين انجام شود.
 -3هر خانمي از سه ماه قبل از حاملگي بايد روزانه  400ميكرو گرم
اسيد فوليك مصرف كند تا از ناهنجاريهاي بالقوهاي كه مغز و نخاع جنين
را تهديد ميكند ،پيشگيري بهعمل آورد .مطالعات نشان داده است که در
صورت مصرف كافي اسيدفوليك در همه زنان در دوران قبل از بارداري و
اوايل حاملگي ،حدود  70درصد اين نقايص ديگر رخ نخواهند داد.
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 -4اگر خانم ها دچار كم خوني هستند بايد آنرا درمان كنند .نبايد
پيش از بارداري از كمبود آهن رنج ببرند .كمبود آهن در بارداري ممكن
است موجب شود تا مادران بيش از آنچه كه رايج است ،در دوره بارداري
احساس خستگي كنند .بعالوه هر مادر بايد ذخيره آهن مناسبي براي
جنين و زايمان داشته باشد.
 -5بايستي سعي شود خانم باردار با دوري گزيدن از عفونت ها ،سالم
باقي بماند .دست ها را مرتب شسته و از قرار گرفتن در شرايطي كه خطر
عفونت به همراه دارند پرهيز نمايد .همچنين تا حد امكان از تماس با مواد
شيميايي مضر در خانه و محل كار اجتناب شود.
 -6همه خانمها قبل از حاملگي بايد از نظر ايمني نسبت به سرخجه
آزمايش شوند .سرخجه يك بيماري ويروسي واگيردار است كه در صورت
ابتالي مادر در حاملگي ،تهديدي جدي براي جنين او خواهد بود ،بنابراين
واكسن سرخجه بايد براي زناني كه ايمني ندارند حداقل سه ماه پيش از
بارداري ،تجويز شود .واكسن ديگري كه ممكن است از آن غفلت شود
يادآوری ديفتري -كزاز است كه بايد هر  10سال يك بار تزريق شود.
 -7ممكن است هر خانمي قبل از حاملگي دچار نوعي بيماري باشد
كه با شروع بارداري ،بيمارياش تشديد شود و بر سالمت او و جنين اثر
سو ء بگذارد .بنابراين هر خانمي كه تصميم به بارداري دارد ،نبايد صبر
كند تا بعد از حاملگي به پزشك مراجعه كند ،بلكه بايد قبل از بارداري با
پزشك مشورت كند تا در صورت وجود و تشخيص ،بيماري قبل از حاملگي
مهار شود .همچنين الزم است در مورد تمام داروهايي كه به صورت مرتب
مصرف مي شود با پزشك صحبت شود.
 -8الزم است قبل از بارداري به دندان پزشك مراجعه شود تا از وضعيت
سالمت دندانها مطلع شويد .بهتر است پوسيدگي ها قبل از آغاز بارداري
ترميم شوند و بيماري هاي لثه بايد تحت كنترل باشند .وجود بيماري لثه در
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دوران بارداري خطر به دنيا آمدن كودكي با وزن پايين را افزايش مي دهد.
 -9خانم ها بايد شيوه زندگي خود را بهبود بخشند .شروع كردن
برخي از اين موارد در طول بارداري دشوارتر است و بايد سعي شود پيش
از بارداري به آنها پرداخت .بايستي يك برنامه منظم ورزشي آغاز شود و آن
را ادامه داد .انجام يك فعاليت بدني متعادل پيش از بارداري و ادامه آن در
طول بارداري ،به مادر كمك شاياني مي كند .همچنين به خانم ها توصيه
مي شود يك شيوه تغذيه سالم را در پيش بگيرند و غذاهايي را مصرف
كنند كه تازه و سرشار از مواد مغذي هستند و از تهيه بهداشتي و مناسب
آنها اطمينان وجود دارد .بايستي سعي شود تا جايي كه ممكن است عوامل
استرس زا و غير ضروري زندگي را كاهش داد.
 -10خانمهاي چاق بايد قبل از حامله شدن وزن خود را كم كنند ،
زيرا چاقي خطر زايمان زودرس و عوارض زايمان را افزايش ميدهد .طبق
تحقيقات ،نوزادان زنان چاق ،بيشتر در معرض خطر نقايص هنگام تولد مثل
ناهنجاريهاي طناب نخاعي و قلب هستند .در ضمن چاقي ميتواند عارضه
فشارخون باال در حاملگي را هم افزايش دهد .بنابراين به زنان چاق توصيه
ميشود ،خود را به وزن مناسبي برسانند و اينكار حتما بايد زير نظر پزشك
ن كافي براي آنها در
باشد تا رژيم غذايي مناسب و حاوي پروتئين و ويتامي 
نظر گرفته شود .براي اطمينان از سالمت حاملگي بايد از يك رژيم غذايي
سالم ،متعادل و سرشار از انواع مواد مغذي استفاده شود.
 -11از نظر علمي ثابت شده است كه سيگار كشيدن مادر باردار ،رشد
جنين را كند كرده و احتمال تولد نوزاد با وزن كم را تقريبا دوبرابر ميكند.
همچنين سيگاري بودن زن باردار تاثير زيادي در سقط خودبهخودي ،زايمان
زودرس و تولد نوزاد مرده دارد .به همين دليل اگر تصميم به بارداري داريد
الزم است حتما پيش از اقدام به آن ،اعتياد به سيگار و ساير مواد را ترك كنيد
وگرنه بهتر است تا زمان موفقيت در ترك كامل آن ،بچهدار نشويد.
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 -12توصيه مي شود در صورت استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري
و متوقف کردن استفاده از اين وسايل به دليل تمايل به بارداري ،منتظر یک
دوره قاعدگی خودبخودی ماند و سپس تالش برای بارداري را آغاز نمود.
یک دوره قاعدگی طبیعی بیانگر آن است که پوشش داخلی رحم آنقدر
سالم هست که از جنین حمایت کند.
 -13چيزي كه اغلب فراموش ميشود سهم مردان در فرزندآوري است
و توجه به اين نكته كه آنان نیز به برنامهریزیهايي پیش از بارداری نیاز
دارند ،از جمله اجتناب نمودن از وان آب داغ ،سونا و سیگار ،زیرا همه این
موارد بر شماره اسپرمها اثر میگذارند .همچنين الزم است كه به نقش مرد
اهميت بيشتري داده شود .شوهران باید به همسری که تمام توجهش به
خود و جنین درون رحمش جلب شده کمک کنند تا ارتباطش را با دنیای
اطراف حفظ کند .حضور مرد در کنار همسر باردارش به او احساس امنیت
خاطر می بخشد .به این ترتیب زن می داند کسی هست که پس از فارغ
شدن انتظارش را بکشد و کلمات محبت آمیز بگوید .نوازش ها و حمايت
هاي همسر در روحیه یک زن باردار تاثیر بسیاری دارد .هیچکس ،حتی
وابستگان نزدیک نمی توانند احساس امنیتی را که یک مرد با حضورش به
همسرش می دهد ،به او بدهد .مردی که همسر وی باردار است باید:
حد امکان در تأمین خواسته های او
توجه کند و در ّ
 به ویارهای وی ّ
در این زمینه بکوشد(.به جز ویارهای غیر طبیعی مثل تمایل به خاک
خوردن که باید از طریق مراجعه به پزشک درمان شود).
 به هیچ وجه ،ح ّتی برای زمانی کوتاه ،کدورتی از همسر خود در دل
نگه ندارد؛ چرا که این امر(ح ّتی اگر به وی ابراز نشود) بالفاصله در قلب
زن تأثیر منفی می گذارد و این مسأله می تواند در جنین نیز عوارض
ناخوشایندی به بار آورد.
 نیازهای عاطفی زن باردار بسیار بیش از زمان های دیگر است و مرد
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توجه کافی کند .کم شدن ظاهری توجه زن به مرد در این
باید به آنها ّ
دوران و تمرکز او روی مسائل بارداری  ،به معنای کم شدن عالقه او
به همسرش نیست و نباید باعث دلخوری مرد شود .یک نکته مهم در
این دوران ،نگرانی زن از آینده رابطه عاطفی خود با مرد با حضور یک
جدی به نام فرزند است که مرد باید اطمینان کافی در این زمینه
رقیب ّ
را به همسرش بدهد .الب ّته بسیاری از مردها نیز چنین نگرانی دارند که
وظیفه متقابلی را بر دوش زن می گذارد.
عالوه بر تاثير رفتار مرد در سالمت روان و جسم زن حامله ،روابط
شغلي مرد ،مصرف دخانيات ،الكل و مواد مخدر ،بيماريهاي ژنتيكي ،ايدز
و بيماريهاي عفوني مقاربتي مرد ميتوانند بهطور مستقيم بر سالمت
بارداري تاثيرگذار باشند.
باید به خاطر داشت که سن مناسب بارداری برای خانم ها 18-35
سالگی است و از سن  20-30سالگی به عنوان بهترین سن برای بارداری و
فرزندآوری یاد می شود .بنابراین همه زوجین عزیز باید به این نکته دقت
داشته باشند و این فرصت های مناسب را از دست ندهند و تعداد فرزند
دلخواه خود را در همین فاصله های سنی و با رعایت اصول سالمتی به دنیا
بیاورند .همچنین باید به خاطر داشت که اگر ازدواج در سن کمتر از 18
سال انجام شده باشد ،باید اولین بارداری پس از  18سالگی رخ دهد .باید به
یاد داشته باشیم که بارداری در سن کمتر از  18سال پرخطر بوده و احتمال
پیامدهای خطرناک برای مادر و کودک در این بارداری ها بسیار زیاد است.
آگاهي از باروری سالم و مزاياي آن در راستاي افزایش بارداری های برنامه
ریزی شده و پیشگیری از بارداري پرخطر براي افرادي كه در آستانه تشكيل
خانواده و آغاز زندگي مشترك قرار دارند مهم است .با توجه به اینکه صرفا
برخي از روش هاي فاصله گذاري بارداري (و نه همه آن ها) براي ابتداي زندگي
مشترك مناسب هستند ،در اين بخش به توضيحات مربوطه خواهيم پرداخت:
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قرص های ترکيبی فاصله گذاري

قرص های ترکيبی فاصله گذاري بين بارداري (ال دي و تري فازيك)،
در ابتداي زندگي مشترك منع مصرف ندارند .اين قرص ها هورمون هايی
دارند که در بدن خانم ها نيز ساخته می شود.
اطالعات الزم درباره اين قرص ها:
 قرص روزي يک عدد خورده می شود .برای پیشگیری از فراموشی بهتر
است خوردن آن با یک كار هرروزه مانند مسواك زدن يا نماز خواندن
هماهنگ شود.
 از هر  100خانمي كه از اين قرص ها درست استفاده مي كنند ،كمتر
از دو نفر باردار مي شوند.
 قرص برای خانم های سالم ضرری نداشته و از بروز بعضی سرطان ها
جلوگيری می کند.
 قرص باعث کاهش درد ،خونريزی قاعدگی و منظم شدن عادت ماهانه شده
و فرد به دليل کم شدن خونريزی قاعدگی ،کمتر دچار کم خونی می شود.
 قرص عوارض جانبی بدون خطر و مشکالت کوچکی را در اوايل دوران
استفاده در بعضی افراد ايجاد می کند که اغلب در سه ماهه اول مصرف
از بین رفته یا خیلی کم می شوند.
 قرص از بيماري هاي مقاربتي و ايدز پيشگيري نمي كند .پایبندی به
اصول خانواده و تحکیم بنیان خانواده از مهم ترین اصول پیشگیری از
این بیماری ها است .برای پيشگيری بيماري های قابل انتقال از طريق
تماس جنسی ،انتقال ويروس و بيماری ايدز بايد از کاندوم استفاده کرد.
 قطع مصرف قرص آسان است و به فاصله کوتاهی پس از قطع آن
احتمال بارداری وجود دارد.
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• •همه افراد نمی توانند از قرص استفاده کنند .بنابراین پیش از استفاده
از قرص ،مشاوره دقیق ضروری است.

• •استفاده صحيح از روش های دیگر فاصله گذاری

 ممكن است هم زمان با خوردن قرص با عوارض جانبي روبرو شويد.
عوارض معموال نشانه بيماری نيستند و حدود سه ماه طول می کشد تا
بدن به قرص عادت کند .باید به یاد داشت که ممکن است عوارض در
بسیاری از افرادی که قرص می خورند اصال به وجود نیاید.

• •اگر خوردن مرتب قرص را فراموش كنيد ،احتمال بارداري ناخواسته
وجود خواهد داشت؛

عوارض شایع قرص عبارتند از :تهوع و استفراغ ،حساسيت
پستانها ،سردرد ،تغيير عادت ماهيانه ،لكه بيني بين قاعدگي ها و افزايش وزن

برخي نكات مهم در استفاده از قرص عبارتند از:

• •عوارض جانبی اغلب شايع و بی خطر است ،درصورت اذيت کننده
بودن به واحد ارایه خدمت مراجعه كنيد؛
• •درصورت وجود سوال يا مشكل به واحد ارایه خدمت مراجعه كنيد؛
• •در فاصله هفته قبل از تمام شدن قرص ،براي تهيه بسته جديد به واحد
ارایه خدمت يا داروخانه مراجعه كنيد.

در صورت رویارویی با هرکدام از مشکالت زیر به واحد ارایه
خدمت مراجعه کنید:

• •در هر مراجعه باید مراقبت های الزم استفاده از قرص انجام شود.

 اسهال شديد يا استفراغ بيشتر از  2روز،

اگرچه مشاهده عالیم زير بسيار نادر است ،اما آن ها را به ياد
داشته باشيد و در صورت وجود هر كدام از آنها سريعا به بيمارستان
يا پزشک مراجعه کنيد:

 نامرتب خوردن قرص،
 زردی پوست و چشم همزمان با استفاده از قرص تركيبي،
 در صورت شك به وجود توده در پستان ،در این مورد باید تا تشخيص
كامل از کاندوم استفاده شود.
همه خانم های  20-65ساله که يکبار ازدواج کرده اند ،بايد آزمايش پاپ
اسمير انجام دهند.

زمان هایی که می توان مصرف قرص را آغاز نمود

• •پنج روز اول دوران خونريزی قاعدگی (روز اول تا پنجم) و ترجیحا روز
اول خونريزی قاعدگی
• •نداشتن تماس جنسی پس از پايان آخرين دوره قاعدگی

• •درد شديد در قسمت باالی شکم
• •تورم يا درد شديد در يک پا
• •درد قفسه سينه و يا تنگی نفس يا سرفه با خلط خونی
• •مشکالت چشمی (تاری ديد ،دوبينی و کوری)
• •سردرد غيرمعمول (سردرد شديد و يا ضربانی و يا سردرد در يک طرف سر)

نکته مهم:

اگر به هر دليل به هر واحد ارایه دهنده خدمت سالمت ،پزشک،
بيمارستان و ...مراجعه کرديد ،بايد به ارایه دهنده خدمت بگوييد كه از
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قرص هاي فاصله گذاري بين بارداري استفاده مي كنيد.

مراجعه مجدد مصرف کننده قرص ترکيبی

در زمان های تعيين شده براي مراقبت و گرفتن قرص مراجعه كنيد .اگر از
مصرف قرص راضی هستيد ،حتما قبل از تهيه بسته جديد ،براي كنترل وضعيت
سالمتی خود كه ممكن است بر ادامه مصرف قرص اثر بگذارد اقدام کنيد.

اگر همزمان با استفاده کننده از قرص:

به سردردهای مکرر يا سردردهای شديد مبتال شديد؛
تغييراتی در وضعيت سالمتی شما بوجود آمد؛
مشکلی برای شما ايجاد شد؛
بايد استفاده از قرص ها را قطع و برای انتخاب يک روش ديگر اقدام کنيد.
اگر مصرف ريفامپين يا داروهای ضد صرع را شروع کرده ايد بايد
از کاندوم نيز همزمان با قرص استفاده کنيد .اگر استفاده از ریفامپین یا
داروهای ضد صرع بيش از يك سيكل قاعدگی ادامه پيدا می کند ،به مراکز
بهداشتی درمانی و يا پزشک مراجعه كنيد تا در تغيير روش و انتخاب روش
جديد به شما کمک کنند.

آمپول ترکيبی فاصله گذاري بين بارداری

آمپول ترکيبی فاصله گذاري بين بارداري (یک ماهه) يك روش مناسب
فاصله گذاري برای زوجين در ابتداي زندگي مشترك است .اين آمپول هم
مانند قرص هاي تركيبي هورمون هايي دارد که در بدن خانم ها نيز ساخته
می شود .آمپول با جلوگيري از تخمك گذاري از بارداري پيشگيري مي كند.
اطالعات الزم درباره اين آمپول:
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تزریق آمپول یک ماهه توسط كاركنان بهداشتي يا پزشك ،ماهی يك بار
در بازو يا باسن است .محل تزريق را نبايد ماساژ داد.
 از هر  100خانمي كه در سال اول از اين آمپول استفاده مي كنند،
كمتر از يك نفر باردار مي شود.
 اگر تزريق آمپول را فراموش كنيد،احتمال بارداري برنامه ریزی نشده
وجود دارد.
 آمپول برای خانم های سالم ضرری نداشته وبراي افرادي كه با استفاده
مداوم و هرروزه از روش مشكل دارند مناسب است.
 آمپول درد و خونريزی قاعدگی را کاهش داده و به دليل کاهش
خونريزی قاعدگی ،کم خونی کمتر دیده می شود.
 آمپول عوارض جانبی بدون خطر و مشکالت کوچکی را در اوايل دوران
استفاده در بعضی ايجاد می کند .اغلب عوارض در  2-3ماه اول از بین
می روند یا خیلی کم می شوند.
 آمپول از بيماري هاي مقاربتي و ايدز پيشگيري نمي كند .پایبندی به
اصول خانواده و تحکیم بنیان خانواده از مهم ترین اصول پیشگیری از
این بیماری ها است .برای پيشگيری بيماري های قابل انتقال از طريق
تماس جنسی ،انتقال ويروس و بيماری ايدز بايد از کاندوم استفاده کرد.
 قطع مصرف آمپول آسان است و به فاصله کوتاهی پس از قطع آن
احتمال بارداری وجود دارد.
• •عوارض جانبی احتمالی :ممكن است با استفاده از آمپول یکماهه با
برخي عوارض جانبي روبرو شويد که معموال نشانه بيماری نيستند و سه
ماه طول می کشد تا بدن به آن عادت کند .در طول سه ماه اغلب عوارض
خود به خود برطرف و یا خیلی کمتر می شوند .ممکن است این عوارض در
بسیاری از استفاده کنندگان از آمپول اصال دیده نشود.
برخی عوارض شایع آمپول عبارتند از :سردرد و سرگيجه ،حساسيت
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پستان ها ،افزايش وزن ،جوش صورت ،خونريزي نامنظم رحمي

سایر مشکالت احتمالی غیرشایع با مصرف آمپول عبارتد از:
افسردگي ،خونريزي شديد و طوالني رحمي ،قطع قاعدگي ،زردی پوست
یا چشم .در صورت بروز هرکدام از عوارض و یا مشکالت برای مشاوره و
مراقبت الزم به واحد ارایه خدمت یا پزشک مراجعه کنید.

پاپ اسمير :همه خانم های  20-65ساله که يکبار ازدواج کرده اند،
بايد پاپ اسمير انجام دهند.

روش تزريق آمپول

تزريق آمپول یک ماهه بايد هر  30روز يكبار انجام شود .اگر شما تا
 3روز زودتر يا  3روز ديرتر مراجعه كنيد ،می توانید آمپول را تزريق کنید.
نبايد فاصله دو تزریق بيشتر از  33روز باشد.
اولين تزريق (شروع استفاده از روش) بايد در يكي از پنج روز اول
قاعدگی انجام شود.

عالیم زير را به ياد داشته باشيد و در صورت وجود هر كدام از آنها
سريعا به بيمارستان يا پزشک مراجعه کنيد:

• •درد شديد در قسمت باالی شکم ،تورم يا درد شديد در يک پا ،درد
قفسه سينه و يا تنگی نفس يا سرفه با خلط خونی ،مشکالت چشمی (تاری
ديد ،دوبينی و از دست دادن قدرت ديد) ،سردرد غيرمعمول (سردرد شديد
و يا ضربانی و يا سردرد در يک طرف سر) و زردي پوست

نکته مهم:

اگر به هر دليلی به هر واحد ارایه دهنده خدمت سالمت ،پزشک،
بيمارستان و ...مراجعه کرديد ،بايد به ارایه دهنده خدمت بگوييد كه از
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آمپول تركيبي فاصله گذاري بين بارداري استفاده مي كنيد.
در هر ويزيت پيگيري نیز ممکن است الزم باشد که بنا به تشخیص ارایه
دهنده خدمت به برخی از اقدامات مثل معاینه یا آزمایش احتیاج داشته باشید.

كاندوم

کاندوم يک روش ايمن پيشگيری از بارداری است.
كاندوم مردانه يك پوشش از جنس التكس است كه آلت تناسلي را مي
پوشاند .همه مردان ،بجز افرادي كه خود یا همسرشان به التکس حساسيت
دارند ،مي توانند از كاندوم استفاده كنند.
کاندوم تنها روشي است كه بطور همزمان ازبارداري و بيماريهاي
قابل انتقال از طريق تماس جنسي ،آلودگی به ويروس ايدز و
بيماري ايدز پيشگيري مي كند.
پایبندی به اصول خانواده و تحکیم بنیان خانواده مهم ترین اصل برای
پیشگیری از این بیماری ها است .البته اگر فردی فكر مي كند كه در
معرض ابتال به بيماري هاي قابل انتقال از طريق تماس جنسي است ،باید
از کاندوم استفاده کند.

در استفاده از كاندوم بايد به چه نكاتي توجه كنيد؟

استفاده صحيح از كاندوم در هر رابطه زناشويي ،در پيشگيري از بارداري
برنامه ریزی نشده ،بيماري هاي قابل انتقال از طريق تماس جنسي ،انتقال
ويروس و بيماري ايدز بسيار موثر است.
	 مي توان از کاندوم همراه با ساير روش های فاصله گذاری براي
محافظت دوگانه استفاده كنيد.
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کاندوم را می توان در واحدهاي ارایه خدمت ،داروخانه ها و فروشگاه
هاي لوازم بهداشتي تهيه کرد و استفاده از آن آسان است.
استفاده از كاندوم ،مشكل كم شدن لذت جنسي را ندارد.

چگونه بايد از كاندوم استفاده كرد؟

در هر رابطه زناشويي از يك كاندوم جديد استفاده شود و نباید از یک
کاندوم چند بار استفاده کرد؛
بسته كاندوم را باید با دقت بازكرد تا با ناخن ،انگشتر و ...سوراخ نشود؛
كاندوم روي نوك آلت قرار گرفته و حلقه آن را به سمت انتهاي آلت
تناسلي حرکت داده می شود؛
اگر كاندوم براحتي باز نشده ،دوباره جمع شود يا كهنه باشد ،بايد از
كاندوم ديگري استفاده شود؛
با توجه به وجود اسپرم در ترشحات پیش از انزال باید در تمام مدت
رابطه زناشويي از كاندوم استفاده شود؛
برای جلوگیری از سرخوردن یا خارج شدن کاندوم ،حلقه آن پس از انزال نگه
داشته شده و آلت در حالي كه هنوز تحريك شده است از واژن خارج می شود،
كاندوم را باید در سطل آشغال به دور انداخت.

چه چيزهايي را بايد به ياد داشت و به آن دقت كرد؟

بايد در هر رابطه زناشويي براي پيشگيري از بارداري برنامه ريزي نشده
و عفونت هاي قابل انتقال از طريق تماس جنسي ،از كاندوم استفاده شود.
اگر نمی توانید از کاندوم درست استفاده کنید ،برای مشاوره الزم به به
واحد ارايه خدمت مراجعه كنيد.
مطمئن شويد هميشه کاندوم به تعداد كافي در اختيار داريد.
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هميشه برای تهيه کاندوم ،به موقع اقدام کنيد.
اگر كاندوم پاره شد يا بيرون آمد در اولين فرصت از روش پيشگيری
اورژانس استفاده كنيد .هميشه قرص هاي پيشگيري اورژانس را در دسترس
داشته باشيد.
اگر كاندوم درست استفاده شود ،احتمال پاره شدن آن کم است .اگر
كاندوم ها زياد پاره مي شوند ،ممکن است کهنه يا آسيب ديده باشند.
كاندوم يا روغن نرم كننده كاندوم می تواند باعث خارش و حساسيت
شود .تداوم خارش مي تواند به دليل عفونت يا حساسيت به التكس باشد.
درصورت حساسيت ،بايد استفاده از کاندوم را قطع کنيد.
از کاندوم هايی كه نرم كننده دارند استفاده کنيد .اگر به نرم كننده
بيشتري احتياج داريد از نرم كننده هاي روغني مثل روغن پخت و پز،
روغن بچه ،روغن نارگيل ،روغن هاي معدني (پارافين )...،و كره استفاده
نكنيد چون جدار کاندوم را ضعيف کرده و ممكن است باعث پاره شدن آنها
بشوند .استفاده از موادی مانند گليسرين و آب بعنوان نرم کننده مشكلي
بوجود نمی آورد .معموال كاندوم نرم کننده دارد.
نور خورشيد كاندوم ها را ضعيف کرده و مي تواند باعث پاره شدن آنها
شود ،كاندوم را دور از نور خورشيد نگهداري كنيد.
مهم ترين پيام” :اگر كاندوم را برای فاصله گذاری یا پیشگیری
از بیماری قابل انتقال از تماس جنسی انتخاب كرده ايد در هر
رابطه زناشويي از آن استفاده كنيد“.

روش پيشگيري اورژانس از بارداري

اگر از روش هاي مطمئن فاصله گذاري استفاده نمي كنيد و يا در موردی که
احتمال بارداری برنامه ریزی نشده پس از رابطه زناشويي را مي دهيد ،حداكثر
تا  120ساعت پس از رابطه زناشويي مي توان از آن استفاده كرد .بدليل درصد

74

ازدواج و ...

باالتر شكست اين روش در مقايسه با روش هاي مطمئن ديگر و هميشگي
نبودن استفاده از آن ،فقط بايد در موارد مشخص از آن استفاده شود.
چه كساني مي توانند از اين روش استفاده كنند؟

همه می توانند از این روش استفاده کنند ولی بايد دقت كنيد :اين روش
نباید دایم استفاده شود .از این روش باید فقط در موارد زير استفاده کرد:
 استفاده نكردن از روش های مطمئن
 موارد استفاده نادرست يا شكست روش مانند :پاره شدن كاندوم ،خارج
شدن كاندوم ،فراموشي خوردن قرص براي سه شب متوالی ،استفاده
نادرست از روش طبيعي ،استفاده از روش طبيعي يا شك اينكه رابطه
زناشويي مي تواند منجر به بارداري برنامه ریزی نشده گردد.
اين روش چگونه عمل مي كند؟

 -1جلوگيري و تاخير در تخمك گذاري
 -2اختالل در محيط داخلي رحم
 -3اختالل در نفوذ اسپرم
 -4اختالل در حركت لوله هاي رحمي
 -5اختالل در تماس اسپرم و تخمك
اثربخشي این روش با قرص لوونورجسترل حدود  %99و با قرص تركيبي،
حدود % 97است .هر چقدر فاصله زمانی رابطه زناشويي تا استفاده از این
روش كوتاه تر باشد ،اثربخشی آن بيشتر خواهد بود.

عوارض اين روش:

 -1تهوع و استفراغ :درصورت شديد بودن و اذيت كننده بودن تهوع
و استفراغ ،بهتر است قبل و  4-6ساعت پس از مصرف هر دوز قرص ،از
داروي ضد تهوع مانند ديمن هيدرينات يا ديفن هيدرامين استفاده كنيد.

 -2اختالل قاعدگی :ممكن است قاعدگی بعدی چند روز زودتر يا
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ديرتر شروع شود يا طول مدت و يا مقدار خونريزي تغيير كند .اين تغييرات
هيچ خطري ندارد.
 -3سردرد و سرگيجه.

چه كساني نمي توانند از اين روش استفاده كنند؟
در شرايط زير نبايد از اين قرص ها استفاده كنيد:

قرص لوونورجسترل :بارداری ،بیماری کنونی فعال و شدید کبد و
خونریزی های غیرطبیعی و تشخیص داده نشده دستگاه تناسلی

قرص های ترکیبی :بارداری ،سردرد میگرنی و سابقه لخته در
وریدهای عمقی
زمان شروع و چگونگي استفاده از اين روش:

اگر بيش از  120ساعت از زمان نزديكي مشكوك نگذشته باشد (مصرف
اولين دوز بايد حداكثر در فاصله زماني  120ساعت از رابطه زناشويي
مشكوك صورت گيرد) ،مي توانيد با استفاده از يكي از روش هاي زير از
حاملگي برنامه ریزی نشده جلوگيري نمود:
 -1قرص لوونورجسترل2 ،عدد يك جا در اولين فرصت،
 -2قرص  4 ،LDعدد در اولين فرصت و چهار عدد  12ساعت بعد،
 -3قرص تري فازيك 4 ،عدد قرص سفيد در اولين فرصت و چهار عدد
قرص سفيد  12ساعت بعد.
چگونه بايد اين روش را استفاده كرد؟

 -1بايد قرص ها را در اولين فرصت پس از رابطه زناشويي محافظت
نشده خورد تا بهترين اثربخشي ايجاد شود.
 -2بهتر است كه قرص ها با شکم خالی خورده نشود.

 -3اگر تا دوساعت بعد از خوردن قرص ها استفراغ كرديد ،دوباره قرص
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ها را بخوريد.

 -4نبايد از اين روش در هر دوره قاعدگي بيشتر از يكبار استفاده شود.

 -5مجاز بودن مصرف يکبار از اين روش در هردوره قاعدگی دليل بر
استفاده از آن در هر دوره قاعدگي نیست.

 -6درصورت مصرف فني تويين یا ريفامپين اثربخشي روش کم می
شود .در چنين مواردي بايد  4قرص لوونورجسترل مصرف کرد.

 -7با توجه به اينكه افزايش دفعات استفاده از این روش در یک دوره
قاعدگی ،اثربخشی روش را کاهش و احتمال حاملگي را افزايش مي دهد،
نبايد در صورت داشتن چند رابطه زناشويي محافظت نشده در يك دوره
قاعدگي ،چند بار از روش پيشگيري اورژانس از بارداري استفاده شود.

درچه مواردي بايد به واحد ارايه خدمت مراجعه كرد؟ اين روش
مي تواند زمان قاعدگي بعدي را تغيير دهد .معموال اين تغييرات كم است
و قاعدگي چند روز زودتر يا ديرتر اتفاق مي افتد .اگر تاخير قاعدگي بيش
از  7روز شود ،احتمال بارداری وجود دارد .در اين صورت بايد بررسی با
آزمايش حاملگي از طريق خون انجام شود.

درصورت حامله شدن همزمان با استفاده از اين روش چه بايد كرد؟
اگر با استفاده از اين روش حامله شديد ،نگران نباشيد ،چون هيچ خطري
براي جنين نخواهد داشت.

آشنایی با بیماری ایدز
كلياتي درخصوص عفونت  HIVو ايدز:
بيماري ايدز يك بيماري عفوني واگيردار است كه عامل ايجاد آن ،يك
ويروس است كه به آن ( HIVاچآيوي) ميگويند .ترجمه فارسي اسم
این ویروس “ويروس نقص سيستم ايمني” است .ويروس HIVنيز مانند
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ساير ويـــــروسها فقط درون يك سلول زنده قادر به ادامه حيات است
و در خارج از بدن (خارج از سلول های زنده) در زمان کوتاهی از بین می
رود .يكي از سلولهايي كه ويروس HIVبراي ادامه حيات به آن احتياج
دارد گلبولهاي سفيد بدن انسان است .اين ويروس به راحتي توسط مواد
ضدعفوني كننده (الكل ،وايتكس و )...و حرارت از بين ميرود.
ويروس  HIVچگونه وارد بدن ميشود ؟

هر عامل بيماريزا ،بر حسب اينكه به كدام قسمت بدن عالقه داشته باشد از
يك يا چند راه مخصوص به خود وارد بدن ميشود .از آنجا كه  HIVميخواهد
نهايتا به گلبولهاي سفيد دسترسي پيدا كند ،پس بايد از راهي وارد بدن شود
كه بتواند به راحتي به مقصد خود برسد .بخاطر داشته باشيد كه گلبولهاي
سفيد بهترين محل زندگي اين ويروس است و این ویروس بعد از ورود به بدن
در اين سلول ها قرار میگیرد و در تمام مواد و ترشحات بدن که گلبول سفید
وجود دارد مانند خون ،ترشحات جنسی و غیره یافت می شود.
سه راه عمده انتقال اچ آي وي عبارتند از :

 .1خون و فرآوردههاي خوني آلوده
 .2تماسهاي جنسي با فرد مبتال به ويروس اچ آي وي
 .3از مادر مبتال به كودك

با توجه به راههاي انتقال همه افراد جامعه ميتوانند در معرض
خطر آلودگی با  HIVباشند و اين بيماري مخصوص هيچ گروه
خاصي نيست .اابته با در نظر گرفتن راههاي انتقال بيماري ،افراد زیر
بيش از سايرين در معرض خطر هستند:
 .1مصرف كنندگان تزريقي مواد مخدر و محرك.
 .2افرادي كه روابط جنسي محافظت نشده (بدون استفاده از کاندوم)
با افراد مختلف (هم جنس يا جنس مخالف) دارند.
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 .3دريافت كنندگان مكرر خون.
 .4همسر افراد یادشده یا کسانی که با این افراد ارتباط جنسی دارند.

 – 1خون و فرآوردههاي خوني آلوده

هر گاه فردی آلوده به ويروس  HIVباشد ،در صورتي که خون و يا
ترشحات بدن او با خون و سطوح مخاطي فرد ديگري تماس پيدا كند
ميتواند بيماري را انتقال دهد .پس اين حالت ممكن است در زمان انتقال
خون اتفاق بيفتد .البته توجه به اين نكته ضروري است كه در حال حاضر
در ايران تمام خونهاي اهدایي از نظر احتمال آلودگي به  HIVارزيابي
ميشوند و در صورت آلوده بودن استفاده نميشوند پس اين خطر در درون
کشور به حداقل ممكن رسیده است .اما اگر خون آلوده به ويروس به هر
روش ديگري وارد خون فرد سالم شود ميتواند ویروس را منتقل كند .اين
حالت در زندگي روزمره و معمولي با رعايت اصول بهداشتي خیلی کم اتفاق
ميافتد .مثال اگر فرد آلوده به  HIVاست با يك سرنگ ،تزريق انجام دهد
و با همان سرنگ و سوزن كه آغشته به خون آن فرد است بالفاصله فرد
ديگري تزريق كند ،احتمال ابتالي فرد دوم وي باال خواهد بود و به همين
ترتيب هر جسم برنده و نوك تيزي كه آغشته به خون آلوده به  HIVاست
در صورتي كه موجب ايجاد خراش يا بريدگي در بدن فرد سالم شود ممكن
است سبب انتقال ويروس شود .پس کارهایی مانند خالكوبي ،حجامت،
سوراخ كردن گوش ،ختنه ،اعمال جراحي و خدمات دندانپزشكي اگر با
وسایل غير استريل انجام شود ميتواند با خطر انتقال ويروس همراه باشد.
بخاطر داشته باشيد  HIVدر خارج از بدن با مواد ضدعفوني كننده مثل
وايتكس و حرارت به سرعت از بين ميرود .پس اين اعمال اگر با وسایل
استريل و تميز انجام شود خطري ندارد .از آنجا كه اغلب معتادين تزريقي
رعايت اصول بهداشتي را نميكنند و تعداد زیادی از معتادان از يك سرنگ
و سوزن بصورت مشترك استفاده ميكنند ،به همین خاطر است که خطر
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انتشار ويروس در اين گروه بسيار زياد بوده و يكي از شايعترين راههاي
انتشار در بعضي كشورها از جمله كشور ما اعتياد تزريقي است.

 – 2تماس جنسي:

يكي ديگر از مايعات بدن كه تعداد زيادي گلبول سفيد در آن وجود
دارد ،ترشحات جنسي است .ترشحات جنسي فردي كه  HIVوارد بدن
او شده است آلوده به اين ويروس است و در صورتي كه اين ترشحات با
مخاط تناسلي فرد سالم تماس پيدا كند ،ميتواند باعث انتقال ويروس
شود .باید دقت کرد که اين خطر براي همه افراد وجود دارد :مثال اگر
مردي اعتياد تزريقي داشته باشد و آلوده به HIVباشد ،همسر وي نيز به
دنبال تماس جنسي ميتواند به اين ويروس آلوده شود .الزم به ذكر است،
وجود هر گونه التهاب و عفونتهاي ديگر در دستگاه تناسلي ،خطر انتقال
را افزايش ميدهد .در هر حال تماس جنسي در بسياري از كشورهاي دنيا
از شايعترين راههاي انتشار  HIVاست .بهترين راه پيشگيري از انتقال
ويروس از طریق تماس جنسی ،استفاده صحيح از كاندوم است.

 –3انتقال از طریق مادر به كودك:

احتمال انتقال ویروس ایدز از مادر مبتال به كودك در طول بارداري،
زايمان و شيردهي وجود دارد ولي بيشترين احتمال انتقال ،در اواخر دوره
بارداري و بویژه هنگام زايمان و شيردهي اتفاق ميافتد .براي پيشگيري از
انتقال از اين طريق به زنان  HIVمثبت توصيه ميشود در صورت عدم
تمایل به داشتن فرزند ،با دقت از بارداری پیشگیری کنند .در صورت تمایل
به باردار شدن و اقدام به آن ،از ماه چهارم بارداري پيشگيري با دارو های
ضد ايدز باید انجام شود .زایمان در زنان باردار آلوده به ویروس ایدز باید
بصورت سزارين باشد .چون ويروس  HIVاز طريق شيردهي نيز به نوزاد
منتقل ميشود ،نوزادان مادران آلوده به ویروس  HIVبالفاصله پس از تولد
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تحت درمان پيشگيري با داروهاي مربوطه قرار خواهند گرفت و تغذیه آنها
نیز با شير مصنوعي خواهد بود.
راههايي كه ويروس اچ آي وي از طريق آن منتقل نمي شود:
•از طريق ارتباطات عادي مثل كاركردن با يكديگر ،هم صحبت
•
شدن ،همسفر بودن ،دست دادن ،روبوسی ،فعالیت های روزمره مثل سوار
شدن در اتوبوس و تاكسي
•

•از طريق استفاده مشترك از حمام عمومي ،استخر و توالت

•

•از طريق لباس ،پوشاك ،پتو و رختخواب

•

•از طریق عطسه ،سرفه و نيش حشرات

از طریق تماس پوست سالم با ترشحات جنسي مردانه و زنانه ،بزاق ،ادرار،
اشك ،عرق ،محتواي معده و غيره
پيشگيري:

با توجه به اينكه در روابط معمول و روزمره ،ويروس منتقل
نمي شود ،افرادي كه مبتال به ويروس هستند و يا بيماري
ايدز دارند در روابط معمول اجتماعي خطري براي سايرين
نداشته و نيازي به جدا كردن آنها از ديگران نيست.
ايدز واكسن و درمان قطعي ندارد .البته هم اكنون با توجه به وجود
درمانهاي پیشرفته ،كيفيت و طول عمر مبتاليان به ايدز به طرز قابل
توجهي بهبود يافته است .در هر حال استفاده از روشهاي مناسب
پيشگيري كه موثر و كارا باشد اهميت زيادي دارد:

 .1پيشگيري از سرايت از طريق جنسي:

• •تشويق به تحكيم مباني خانواده
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• •برقراری ارتباط جنسی در چارچوب خانواده و زندگی آینده
• •پرهيز از رفتارهاي پرخطر جنسي مثل تماس مقعدي و تماس جنسي
بدون كاندوم
• •استفاده صحيح از كاندوم

 .2پيشگيري از سرايت از طريق سرنگ و سوزن در
مصرفكنندگان تزريقي مواد:

مهم ترین مساله در این زمینه افزایش آگاهی فرد در زمینه آثار مخرب
استفاده از مواد مخدر بر زندگی فرد و خانواده و لزوم ترک هر چه سریع
تر آن است .توجه به موارد زیر در این زمینه کمک کننده خواهد بود:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•تشويق به استفاده نکردن از موارد مخدر
•تشويق به عدم تزريق مواد و استفاده از داروهاي جايگزين مثل متادون
•تشويق به عدم شراكت در سرنگ و سوزن
•استفاده از ابزار استريل تزريق و كاندوم
•تشويق به ضد عفوني كردن ابزار تزريق با استفاده از وايتكس
•پيشگيري از سرايت از طريق انتقال و تزريق خون و فرآوردههاي خوني
•پيشگيري از سرايت از طريق مادر به فرزند
•شروع درمان پيشگيري دارويي در حين حاملگي و حين زايمان در مادر
•درمان پيشگيري نوزاد بعد از تولد از مادر  HIVمثبت
•عدم استفاده از شير مادر مبتال و استفاده از شير مصنوعي
پس از ورود ويروس  HIVبه بدن چه اتفاقي ميافتد ؟

همانطور كه گفته شد ،اين ويروس به گلبولهاي سفيد بدن تمايل دارد
و وارد آنها شده و شروع به تكثير ميكند .گلبول هاي سفيد سلول هاي
دفاعي بدن در مقابل ميكروب ها و عوامل بيماري زا هستند .به عبارت
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ديگر اين ويروس وارد سلولي ميشود كه خود وظيفه از بين بردن ویروس
ها بر عهده دارد ،درست مانند دشمني كه در ارتش يك كشور رسوخ كرده
و از درون آن ارتش را از بین ببرد.
اين ويروس برخالف اغلب عوامل بيماريزاي عفوني به خودي خود موجب
تخريب و يا صدمه به بافت هاي بدن نميگردد و پس از ورود به گلبولهاي
سفيد تا مدت هاي طوالنی (حتي  10سال) در بدن باقي ميماند و عالمتي
هم ايجاد نميكند .اين ويروس در گلبول سفيد جايگزين ميشود و از اين
سلولها براي تكثير و بقاي خود استفاده ميكند و به اين ترتيب گلبول
سفيد آرام آرام توان و كارآیي خود را از دست داده و نابود ميشود .در این
حالت اگر ميكروب ديگری وارد شود ديگر نميتواند در مقابل آن اقدام كند.
پس از آلوده شدن به ويروس اچ آي وي ،فرد تا سال ها هيچ عالمتي
ندارد .به اين مرحله “مرحله بدون عالمت” ميگويند .در اين مرحله ،فرد
بيمار نيست و مثل ساير افراد جامعه ميتواند طبيعي زندگي كند ،اما ويروس
در بدن او وجود دارد و ميتواند آن را از طريق خون و ترشحات جنسي به
ديگران منتقل كند .در اين دوره اصطالحا ميگويند ”فرد مبتال به HIVو
بدون عالمت“ است اما بتدريج و پس از گذشت سالها با كاهش قدرت
سیستم دفاعی و کم شدن تعداد گلبولهاي سفيد ،بدن قدرت مقابله در برابر
ساير بيماريهاي عفوني را از دست ميدهد .اگر عامل بيماريزاي ديگري به
بدن وارد گردد ،گلبولهاي سفيد (سربازهاي اسير دست ويروس) نميتوانند
به وظيفه خود عمل كرده و آن ميكروب ميتواند انسان را به راحتی بیمار
کند .در اين مرحله بيماريهاي عفوني و سرطانهاي غير عادي در بدن فرد
فرصت رشد و بيماريزايي پيدا ميكنند .وقتي قدرت سيستم ايمني كامال از
بين رفت ،تمام ميكروبهايي كه در حالت عادي بيماريهاي ساده ايجاد
ميكردند و خيلي زود برطرف مي شدند ميتوانند عفونتهاي شديدي ايجاد
كند كه حتي منجر به مرگ فرد شود .به اين مرحله كه در اصل با عالمت
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انواع بيماريهاي عفوني ديگر حادث ميشود ”مرحله بيماري“ ميگويند و
اصطالحا فرد در اين مرحله ”مبتال به ايدز“ شده است.
چگونه ميتوان ابتال به ويروس  HIVرا تشخيص داد ؟
همانطور كه در بخش قبل اشاره شد در مرحله بدون عالمت هيچ نشانهاي
از بيماري وجود ندارد .بنابراین نه خود فرد و نه اطرافيان او نميتوانند بفهمند
كه فرد مبتال است .به عبارت ديگر ابتال به عفونت  HIVرا به هيچ عنوان
از روي ظاهر فرد نميتوان تشخيص داد .در این مرحله فقط با روش های
آزمایشگاهی می توان به بیماری فرد پی برد .پس در دوره بدون عالمت
فرد هيچ عالمت ظاهري ندارد اما تست آزمايشگاهي او مثبت است .البته از
زمانيكه ويروس وارد بدن ميشود تا زماني كه روش های آزمایشگاهی قادر
به تشخیص آن باشند یك مدت زماني ( 2هفته تا  16ماه) وجود دارد كه به
آن ”دوران پنجره “ ميگويند .در این دوران عليرغم اينكه ويروس در بدن
انسان وجود دارد اما فرد نه عالمتي دارد و نه تست آزمايشگاهي وي مثبت
است ،اما فرد میتواند ویروس را به دیگران منتقل کند.
براي مراقبت و درمان فرد مبتال به  HIVيا مبتال به ايدز چه بايد كرد ؟
هنوز هيچ دارويي براي حذف كامل ويروس پيدا نشده است و وقتي كه

ويروس وارد بدن فرد شود به هيچ طريقي نميتوان آنرا ريشه كن نمود.
داروهايي که وجود دارد ميتواند طول عمر مبتاليان را طوالنيتر و كيفيت
زندگي آنها را بهتر كند .اين داروها بسيار گران قيمت بوده و مصرف منظم
آن از زماني كه بيمار وارد مرحله بيماري (ايدز) ميشود توصيه ميگردد.
افرادي كه در مرحله بدون عالمت هستند از دو جنبه مختلف نيازمند

مراقبت و توجه هستند.
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مراقبتهاي روحي رواني:
اين افراد مبتال به يك بيماري مزمن هستند كه در اغلب موارد در جامعه
پذيرفته نبوده و سبب طرد شدن آنها از جامعه می شود .افراد مبتال اغلب
با وحشت از بدنامي روبرو هستند و مسلما در اين شرايط از نظر روحي
رواني بسيار آسيبپذير خواهند بود .از طرف ديگر ،اغلب اين افراد چون
تفاوت بين عفونت HIVو ايدز را نميدانند به گمان آنكه با شروع ابتال به
ویروس زندگي آنها به پايان رسيده است بشدت نا اميد می شوند .به همین
دلیل انجام مشاورههاي اصولي براي كمك به فرد در پذيرش بيماري و
درک تفاوت بين ابتال به عفونت HIVو بيماري ايدز ضروري است .در غير
اينصورت ممكن است فرد به افسردگي دچار شده ،دست به خودكشي زده
و يا به دنبال انتقامجويي باشد.
مراقبتهاي پزشكي:
از آنجا كه سيستم دفاعي بدن فرد آلوده در حال ضعيف شدن است ،امكان
ابتالی وي به انواع بيماريهاي عفوني زياد است .يكي از مهمترين اين بيماري
ها ،بيماري سل است .سل يكي از بيماريهايي است كه فرد و اطرافيان او را
تهديد ميكند .پس بايد اين افراد همواره تحت نظر بوده و مورد بررسيهاي
الزم قرار گرفته و در صورت لزوم داروهاي مورد نياز براي پيشگيري و يا
درمان ساير عفونتها را دريافت کنند .تغذيه مناسب ،ورزش و روحيه خوب
از ساير عوامل مؤثر در تاخير ورود به مرحله بيماري و ايدز هستند.
چرا عفونت  HIVبا ساير بيماريهاي عفوني تفاوت دارد؟
اين بيماري از راههايي منتقل ميشود كه با رفتارهاي خصوصی انسان ارتباط
دارد (تماس جنسي ،اعتياد تزريقي و…) پس ايدز عالوه بر آنكه يك بيماري
عفوني است ،جزو بيماريهاي رفتاري نيز دستهبندي ميگردد و چون بيماريهاي
رفتاري دالیل مختلفی دارند ،كنترل آن ها به سختي امكان پذير است .اين بيماري
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اغلب با خصوصيترين رفتارهاي انسانها مرتبط است كه افراد حاضر نيستند به
راحتي درباره آن صحبت نمايند .از طرف ديگر بيماري داراي دوره بدون عالمت
بسيار طوالني است (حدود  10سال) اين نكته از دو نظر حایز اهميت است:
 بيش از 90%كساني كه آلوده به اين ويروس هستند ،از ابتالی
خود خبر ندارند.
 افراد مبتال چون هيچ عالمتي ندارند و ميتوانند به راحتي ديگران را
مبتال كنند ،برای سال های زیادی ميتوانند باعث آلودگی دیگران شوند.
اما از طرف ديگــر اگر ايــن افــراد (كــه غالبـا هم در سنين فعال اجتماعي،
اقتصادي و… هستند) از مشاوره و مراقبت مناسبی برخوردار شوند ،ميتوانند
بدون خطر براي جامعه ،يك زندگي سالم و مفيد داشته باشند .اين امر حق
مسلم آنان است .تشخيص بيماري آسان نیست و حتما نيازمند آزمايش خون
است كه آنهم در اوایل آلودگی ممكن است منفي گزارش شود (دوران پنجره).
تاكنون واكسني برای پيشگيري ساخته نشده است .راههاي ويژه انتقال بيماري
و آموزشهاي غير اصولي كه در اين باره در سال های قبل و مراحل ابتدايي
شناخت بيماري در سطح جهان داده شده است و برخورد نامناسب جامعه با
این بیماران باعث شده که اين افراد اغلب بيماري خود را پنهان كرده و براي
اقدامات مراقبتي مراجعه نكنند .اين امر موجب شيوع ساير بيماريهاي عفوني
در بين آنان و ساير افراد جامعه هم خواهد شد .لذا ماهيت بيماري ايدز از يك
بيماري عفوني به شكل يك معضل سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و بهداشتي
در آمده است تا جایي كه از آن بعنوان بزرگترين چالش قرن نام برده ميشود.
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