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 جوامع تاکید خصوص در آنچه.  است بشری نسل امتداد و تاکید مورد های سنت از ازدواج: چکیده

 سویر  اگور . اسوت  اجتموایی  حیوا   تحوو   ابعاد از یکی به اشاره گفت توان می فامیلی درون ازدواج

 یکودیگر،  دور به ای یده شدن جمع با که رسیم می جایی به کنیم مرور را انسانی اجتمایی تحوال 

 شوادی  و غوم  در توا  شوود  ایجاد بیشتری چه هر همبستگی یده این بین که گرفت قو  اندیشه این

 اشخاص میان در مشترک یالیق ایجاد یوامل بزرگترین از یکی خویشاوندی. باشند یکدیگر پشتیبان

 ازدواج موورد  صودها  خودموان  درکشوور  کنویم،  نگواه  قضویه  بوه  تواریخی  بعود  از اگور  همچنین.است

 گروههوا،  هوا،  خوانواده  همبستگی تشدید و موقعیت تحکیم آنها اساسی هدف که داریم خویشاوندی

 حفو   بورای  ساسانی اشراف که شده نوشته تاریخی کتابهای اکثر در مثا ، برای. است قبایل یا اقوام

 کوه  اسوت  آن از حاکی تحلیلی -توصیفی مطالعا . کردند می ازدواج فامیل ایضای با اشرافیت خون

 بوا .  اسوت  فوامیلی  غیر ازدواج از بیشتر فامیلی های ازدواج در زادی مادر های ناهنجاری بروز میزان

 شوده  حاصول  انسوانها  تندرستی و بهداشت وضعیت در که زیادی نسبتاً پیشرفتهای و تغییرا  وجود

 شوناختی  زیست پذیری آسیب دلیل به ناتوانیها، به ابتالی از پیشگیری و کامل مصونیت ایجاد است،

 موی  قورار  نواتوانی  معرض در را انسانها همواره که وضعیتهایی همچنین. است نشده امکانپذیر انسان،

 چگوونگی  و میوزان  کوه  بووده  ای جامعوه  هور  فرهنگی و اجتمایی اقتصادی، یوامل از متشکل دهد،

 بوه  دسوتیابی  منظور به نتیجه در. نماید می جوامع دیگر از متفاو  جامعه، هر در را ناتوانی به ابتالی

 ایون  با ارتباط در جوامع تفاوتهای موجب شناختی، زیست فرآیندهای از فراتر که هایی زمینه و یلل

 باورداشوتها،  و آگاهیهوا  فرهنگوی،  موقعیوت  رفتاراجتموایی،  الگوهوای  بوه  بایسوتی  گردند، می پدیده

 .نمود توجه غیره و درمانی و بهداشتی، امکانا 

 .طب، پیشگیری مادرزادی، اسالم، های ناهنجاری ای، قبیله تعصبا  فامیلی، ازدواج کلمات کلیدی:
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فامیلی شامل افرادی می شود که چهار نسل گذشته حداقل یک حد مشترک داشته باشند.می دانیم که در هر یمل لقاح ازدواج 

طرفین سهم دارند. به این دلیل در بسته شدن هر نطفه انسانی تعدادی ژن از پدر و تعداد دیگری از مادر با یکدیگر ترکیب می 

از آن  "وراثت"د. این مبانی همان است که در بخشهای روان شناختی زیر ینوان شوند تا مبانی ژنتیکی فزرند آینده تشکیل شو

های بدنی خودنمایی می کند. رنگ مو و چهره، کوتاهی و بلندی نام می برند. مبانی موروثی انسان بیش از هر چیز در ویژگی

ی وجود دارد که از راه ژنها به فرزند منتقل همچنین، تعدادی بیمار قد، و دهها مورد دیگر نشانه های وراثت در هر انسان است.

می گردد. برای مثا  نوشته اند و مثالً ازدواج دختر یمو و پسریمو امکان ابتال به هتروزیگو  را به 
1

8
کاهش می دهد، حا  آنکه  

این احتما  در ازدواجهای غیر خویشاوندی 
1

05
 است. 

ی اخیر را زیاد شدن موارد بیماری دربین کسانی دانسته اند که در جای دیگر دلیل کم شدن ازدواجهای فامیلی در سالها

ایضای فامیل آنها بیش از یک نسل با یکدیگر ازدواج کرده اند. هر چند الزم است به این نکته اشاره شود که یک بار ازدواج 

اج فامیلی  شهر  یافته، تکرار این فامیلی تقریباً با هیچ یارضه ای همراه نیست. به بیان دیگر، آنچه باینوان یواقب منفی ازدو

 نوع ازدواج در دو یا چند نسل است. 

به این ترتیب، یک مجموع ژن مرتباً از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. در نتیجه، احتما  اینکه ژنهای ضعیف )پنهان( به 

درتایید فوق می  ایش بیماری ارتباط دارد.طور تصادفی بر ژنهای )آشکار( غلبه کنند، زیادتر می شود.طبعاً، یلل ژنتیکی با افز

توان به این یافته تحقیقاتی اشاره کرد که مرگ و میر حاصل از ازدواجهای فامیلی در همه جا از مرگ و میر ازدواجهای غیر 

  فامیلی زیادتر است. مخصوصاً، این مطلب اثبا  شده که برای جلوگیری از یقب ماندگی ذهنی باید اقداما  متعددی صور

گیرد که یکی از آنها ممانعت جوانان از ازدواج خویشاوندی است. در جدو  ذیل مقایسه ابتالی کودکان به بیماری در چهار 

 کشورمورد بررسی قرار گرفته است:

  

 

 

 

 

همانطور که در این جدو  می بینید اوالً تحقیق پیرامون یوارض ازدواج فامیلی سابقه ای هشتاد ساله دارد، و ثانیاً در نمونه 

بیماریهای ناشی از ازدواج فامیلی از درصد نمونه های ازدواج غیر فامیلی  های مورد بررسی هر چهار کشور مورد مطالعه، درصد

 زیادتر است و این ایداد در مورد فرانسه و ایاال  متحده آمریکا به چهار برابر می رسد.

 

 

  بدنه اصلی مقاالتمتن یا . 2

ازدواج غیر  کشور سا 

 خویشاوندی

درصد 

 بیماری

ازدواج 

 خویشاوندی

درصد 

 بیماری

 8/15 144 0/3 833 فرانسه 50-1111

 61/1 5848 55/1 63716 ژاپن 04-1148

 16 518 4 160 سوئد 1147

 10/16 115 85/1 163 آمریکا 1151
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اگر این ضرب المثل را به صور   "یقد دختر یمو پسر یمو در یرش بسته می شود "یکی از ضرب المثلهای فارسی می گوید

یام تلقی کنیم، می توان آن را به تمامی دخترها و پسرهای فامیل تسری داد بنابر این می توان توصیه کرد که بهتر است انسان 

 خاکی و زمینی تابع تقدیر باشد و در برابر آن مقاومت نکند!

سی خاستگاه یلم به امثا  و حکم اشاره کرده اند، به اینجا می از سوی دیگر، اگر معدود آثاری را در نظر بگیریم که در برر

رسیم که ضرب المثلها یکی از مبنای یلم انسان را تشکیل می دهد. طبعاً اگر چنین نظری را بپذیریم ظاهراً نباید در صحت 

یه دیگر نگاهی دقیق ویاری از ضرب المثل یاد شده تردید کرد زیرا به نوبه خود از نویی یلم حکایت می کند.اما اگر از یک زاو

تعصب به قضیه بنگریم،تصویری متفاو  پیش رو خواهیم داشت تاریخ تحوال  اندیشه بشری نشان می دهد که هر چه از 

روزگاران کهن به یصر امروز نزدیکتر می شویم، تعداد زیادتری از باورهای یامیانه باطل می شود، زیرا انسان قرن بیستم تقریباً 

. از یلمی اثبا  کرده باشد، می پذیرد سیر خرافا  و پندارهای متقدمان نمی شود بلکه آنچه را برسیهای یینی وهیچوقت ا

اینرو طبیعی است انسان امروزی در صحت باورهای کهن تردید کند و ناآزموده ها را بیازماید تا صحت یا سقم آن را معلوم 

مشکال  فردی، خانوادگی و اجتمایی ناشی از بروز ناتوانیها و معلولیتهای مختلف  دارد.جمعیت نسبتاً زیاد افراد ناتوان، آسیبها و

جسمی، ذهنی، نابینایی و ناشنوایی و همچنین سازماندهی نیروها و امکانا  زیادی که هر جامعه برای رسیدگی به امور مختلف 

و توانبخشی در مباحث جامعه شناختی ، می  این افراد، اختصاص می دهد، بیانگر ضرور  راهیابی موضوع ناتوانی، معلولیت

باشد. در این راستا سه وجه یمده جامعه، ناتوانی و امکانا  وشیوه های توانبخشی قرار گیرند.بدین ترتیب، به دالیل ذیل، 

خشی بیماری از ناتوانی و همچنین اقداما  پزشکی از توانبخشی متمایز بوده و ضرور  استقال  موضویی جامعه شناسی توانب

 از جامعه شناسی پزشکی مورد تاکید است:

صرف نظر از بخش نسبتاً محدودی از بیماریها که در حاال  خاصی منجر به یوارض پایدار جسمانی و یا ذهنی می گردند، در -

ییهای جسمانی حاال  کلی بیماریها را قابل درمان و نسبتاً موقتی می دانند. در صورتی که نتایج ناشی از بروز اختالال  و نارسا

و ذهنی) ناتوانیها( پایدار بوده و تالشهایی که در بخش درمان و توانبخشی صور  می پذیرد ، یمدتاً بر محور توقف روند 

 اختال  یا کند نمودن سیر آن متمرکز می باشند.

متعددی از قبیل حمایت و بروز ناتوانیها و معلولیتها، بسیار متفاو  از بروز بیماریها، محدودیتهای اقتصادی و اجتمایی -

نگهداری مستمر) برخی از موارد( و هزینه های بسیار باالی خدما  درمانی و توانبخشی) در موارد دیگر( و همچنین بار یاطفی 

 و روانی زیادی را به افراد ناتوان،خانواده های آنها و در نهایت به جامعه تحمیل می کند.

ماران نقش موثری دارد، اما استمرار مشکال  افراد ناتوان به تدریج به کاهش حمایت حمایت اجتمایی و خانواده ها درمان بی-

 بستگان و آسیب پذیر شدن آنها می انجامد.

 بازدهی اقتصادی بخش درمان )پس از بهبود بیماران(بسیار سریعتر و بیشتر از بازدهی امور توانبخشی افراد ناتوان است.-

ر اقشار آسیب دیده جامعه،در انزوای اجتمایی متقاوتی بسر می برند و درصور  یدم ارایه افراد ناتوان در مقایسه با سای-

خدما  توابخشی مکفی، هموارهاز متفاوتی بسر می برند و درصور  یدم اریه خدما  توابخشی مکفی،همواره از محرمیتهای 

 سر می برند.مختلفی رنج برده و در حاشیه یرصه های مختلف اقتصادی، اجتمایی و فرهنگی ب

از طرف دیگر، از آنجا که در توانبخشی افراد، ناتوان یالوه بر فرد ناتوان توجه زیادی نیز به زمینه وسیعتر اجتمایی، معطوف 

شده است،مبحث توانبخشی به مطالعا  جامعه شناختی ارتباط می یابد. زیرا این محیط اجتمایی است که تا حدودزیادی 

ی نماید و در شرایط مناسب اقتصادی، اجتمایی و فرهنگی است که تجربه محرومیت در ابعاد مختلفی یواقب ناتوانی را تعیین م
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چون، تشخیص موقعیت، استقال  جسمانی، تحرک اشتغا ،...بازگشت به اجتماع و خود کفایی اجتمایی، برای افراد ناتوان به 

نتیجه بخش یمده ای از تدابیر پیشگیرانه، موکو  به اصالح  منتهی می گردد. در وقوع پیوسته و در نهایت ناتوانی به معلولیت

ساختارهای اقتصادی، اجتمایی و فرهنگی جامعه می باشد. با ایجاد یک نظام منسجم، هماهنگ و نظار  شده اجتمایی، به 

پیشگیری به  تدریج الگوهای رفتار جمعی و فردی اصالح گردیده و از آن پس بکارگیری امکانا  بهداشتی و ریایت موازین

بر اساس مطاال  یلم ژنتیک ازدواج بین خویشاوندان نزدیک،  ینوان اصو  پذیرفته شده و باورهای اجتمایی، مطرح می گردند.

به ویژه اگر سابقه یک بیماری ارثی  در خانواده وجود داشته باشد احتما  بروز نهفته نامطلوب را در فرزندان آنها افزایش می 

ره وسیع مطالعا  یلم ژنتیک در پیرامون ازدواج فامیلی، آنچه از دیدگاه جامعه شناسی توانبخشی واجد دهد. گذشته از گست

اهمیت است، بررسی یلل و زمینه های است که این گونه ازدواج ها را یلی رغم آمار و اطالیا  روشنگر موجود و همچنین 

یها، توصیه می نماید.شناخت کارکردهای نهان و آشکار این نوع شواهد یینی و ملموس خانواده ها مبنی بر احتما  بروز ناتوان

ازدواج فامیلی از نوع ازدواج  ازدواج می نماید در تدوین برنامه های مربوط به پیشگیری از ناتوانیها، دارای اهمیت می باشند.

اوندی، بر اثر تنوع فرهنگی، امکان درون گروه بوده و از آنجا که در جوامع روستایی میان گروههای اجتمایی، طایفه ای و خویش

سازگاری و ماشر  مستمر کمتر می باشد،بیشتر به این نوع ازدواج مبادر  می ورزند.در گذشته نه چندان دور، اقتصاد بسته 

روستایی و کمبود ارتباطا  بین روستاها، امکان ترویج ازدواج بین گروهی را محدود می ساخته است. در چنین شرایطی 

های خاص هر روستا پیرامون ازدواج شکل گرفته و یلی رغم گسترش روابط اقتصادی و اجتمایی بین جوامه در زمان باورداشت

حاضر، این باورداشتها و یوامل فرهنگی در کنار سایر بقایای ناشی از محدودیتهای اقتصاد بسته روستایی، نسبت به تغییر الگوی 

 همسر گزینی مقاومت می کنند.

مبنای مقایسه دو جامعه خانوارهای دارای یضو ناتوان و خانوارهایی که یلی رغم داشتن تشابها  نسبی این بررسی بر 

خانوار دارای  511بر این اساس  اقتصادی، اجتمایی و فرهنگی ، فاقد این ویژگی بودند ) گروه شاهد( صور  پذیرفته است.

ونده موجود در مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی استان پر 0177یضو ناتوان با نسبتهای واقعی آنان در جامعه اصلی )

چهارمحا  و بختیاری( بر حسب منطقه مسکونی، شهرستان، نوع مغلولیت، شد  معلولیت و سن، به ینوان نمونه انتخاب و 

سکونی به واحد م 0بررسی شدند. به تبع این نمونه خانوارها ی گروه شاهد با فاصله ای مشخص از محل سکونت نمونه قبلی ) 

بررسی الگوی ازدواج و ارتباط آن با بروز ناتوانیها و سنجش نگرش و میزان  سمت جلو و سمت راست( انتخاب و بررسی شدند.

تمایل خانوارها نسبت به ازدواج فامیلی در سطح استان و همچنین مقایسه مناطق مسکونی و شهرستانهای مختلف، اهداف 

به یالوه اهمیت و توجهی که خانوارها در قبل از ازدواج فرزندان خویش برای پیشگیری از اصلی این مقاله را تشکیل می دهند.

 ناتوانیهای ارثی قائل می گردند و اقداماتی که در این خصوص به یمل می آورند از اهداف دیگر این مقاله محسوب می گردند.

اتوان به تنهایی قادر به بیان آن بخش از زمینه های بروز الزم به توضیح است که نتایج حاصل از مطالعه خانوارهای دارای یضو ن

ناتوانیها که مبتنی بر ازدواج فامیلی هستند، نبوده و این فرضیه مطرح بود که تجربه بروز ناتوانی برای یضوی از خانوارهای 

استان باشد. از طرفی به کار مذکور، موجب تحریک کنجکاوی آنها پیرامون ازدواج فامیلی، متفاو  از وضعیت واقعی خانوارها ی 

گیری سایر روشهای نمونه گیری تصادفی و مبتنی بر فهرست خانوارها استان نیز به دلیل فوق و همچنین لزوم به کار گیری 

 امکانا  فنی و کارشناسی الزم به منظور تشخیص افراد ناتوان ، منطقی و قابل اجرا نبود.
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های فامیلی در ایجاد ناهنجاری های مادرزادی، مشاوره ژنتیک بیش از یقد و ازدواج جایگاه با توجه به نقش موثر ازدواج -1

 بسیار با ارزشی پیدا می کند، زیرا پیشگیری اولین و موثرترین راه کاهش بروز اختالال  مادرزادی می باشد.

های آموزشی و اطالع رسانی در غیر خویشاوند کالس 7توصیه می گردد که به منظور آگاهی زوجین خویشاوند و حتی -5

 خصوص ناهنجاری های مادرزادی برگزار گردد.

 حتی االمکان از ازدواج های خویشاوندی حتی با ضریب خویشاوندی درجه چهار به پایین جلوگیری شود.-3

 خوداری نمایند به زوج هایی که ازدواج فامیلی انجام داده اند و حداقل یک و یا دو فرزند سالم دارند از حاملگی بعدی-4

 

 گیری. نتیجه3

 کننوده  تقویوت  اجتموایی  -اقتصوادی  شورایط  و هوا  سونت  باورها، کنونی، شرایط در که دهد می نشان مقاله این های یافته

 در. است برخوردار زیادی پایداری از وهنوز نکرده تغییری چندان ندارند ناتوان یضو که هایی خانواده نزد در فامیلی، ازدواجهای

 بوه  نسوبت  آنوان  منفی گیری جهت و آنان آگاهی رفتن باال موجب ناتوان، یضو دارای های خانواده ناتوانی بروز تجربه صورتیکه،

 خوود  که گذارد، می فامیلی ازدواج به آنان تمایل روی بسزایی تاثیر افراد، سکونت محل شهر همچنین. است شده فامیلی ازدواج

 .باشد می استان گوناگون شهرهای فرهنگی همگونی و تجانس دهنده نشان

 

 تشکر و قدردانی

 سرکار اندیشمند   گرامی استاد از.  برسانم پایان به را مقاله این تا ساخت راهم رفیق را توفیق که منان ایزد نثار شایان شکر

 .دارم را تشکر ،کما  اند داه قرار خود محبت و لطف مورد را نگارنده همواره که راهنما استاد ینوان به  پیوسته منیره خانم
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