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⊥Abstract : 
Background: Tradition is a part of people’s culture that can influence the health care and 
identification of it, is necessary for changing the health behavior of people.  
Objective: To identify the traditions of the rural areas of Takistan concerning maternity cares.  
Methods: A qualitative approach (ethnographic research) was applied. Data were collected 
through observation, group interviews and note taking. The data were coded and classified. 
Findings: The traditions were classified into traditions of labor, bearing and postpartum 
nutrition of mother and umbilical cord, the newborn, mother and newborn garments and breast 
aches. Some of them are useful such as washing the newborn and mental support, and some 
are harmful such as laying the laboring woman on the cow dung, where some may have 
unknown effects.  
Conclusion: Subcultures can influence the health care behavior of the people and they should 
be identified and analyzed for “change”of the health related behaviors.  
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 : چکیده  ⊥

 سنت بخشی از فرهنگ مردم است که می تواند بر مراقبت های بهداشتی ـ درمانی مؤثر باشد و شناسایی آن برای تغییر                       :زمینه  
 . در عادات و اصالح رفتارهای بهداشتی مردم ضروری است 

 .  این مطالعه کیفی به منظور شناسایی سنت های مردم روستاهای تاکستان در مراقبت های زایمان انجام شد :هدف 

که پای بند سنت های ) استان قزوین( روستای تاکستان 7 در یک پژوهشی کیفی به شیوه قوم نگاری، تعداد    :مـواد و روش هـا       
. روش گردآوری داده ها مشاهده و مصاحبه جمعی و یادداشت برداری بود           . رایـج در مراقبـت هـای زایمـان هسـتند مطالعه شدند              

 .یافته ها پس از کدگذاری ، دسته بندی و ارائه شدند 

 سـنت هـای مردم روستاهای تحت مطالعه به باورها و رفتارهای هنگام درد زایمان ، خروج جفت ، دردهای پس از                       :یافـته هـا     
سنت های مفید عبارت بودند     . دن بند ناف ، تغذیه مادر و نوزاد و درد پستان تقسیم بندی شدند               زایمـان ، پوشش نوزاد و زائو ، افتا        

آثار (برخی دیگر غیرمضر بودند     . حمایـت های روانی و مذهبی ، خوراندن غذاهای مقوی به زائو ، شستشوی نوزاد با آب گرم                   : از  
. ورفـته در پـیاز در اتاق زائو و مالیدن سفیده تخم مرغ بر موی او               قـرار دادن چـاقو فر     : مانـند   ) شـناخته شـده زیـان آور نداشـتند        

قراردادن تاپاله گاو یا گوسفند زیر زن زائو هنگام درد زایمان و زدن کفش شوهر به پستان  : سـنت هـای زیـان آور عبارت بودند از           
 . دردناک زن زائو 

ی گذارند و برای اصالح رفتارهای بهداشتی باید آنها را          خرده فرهنگ های رایج بر مراقبت های بهداشتی اثر م          :نتـیجه گـیری     
 .شناسایی و تحلیل نمود 

  سنت ، فرهنگ ، زایمان ، مراقبت بهداشتی :کلید واژه ها 
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 کارشناس بهداشت  **
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 :مقدمه  ⊥
سـنت بخشی از فرهنگ مردم است که باعث تداوم و              

مجموعه . معنـی بخشـیدن به زندگی اجتماعی می شود          
عقـاید ، اعمـال و رفـتار یـک جامعـه طـی زمـان شکل                 
مـی گـیرد، واجـد اعتـبار و ارزش از نظـر مـردم می شود،                 
درسـت یا غلط در ذهن افراد جامعه جا می افتد و معموالً            

 سنت های )10(. چرایـی آنهـا نمـی شـود     پرسشـی دربـارۀ   
) در یک جامعه  (اجتماعی رسومی دقیق ، معتبر و عمومی        

  )1(.هستند که از دیرباز مانده باشند 
   در ترویج بهداشت و ارتقاء سالمت ، شناسایی فرهنگ         
اجتماعی مردم و به تبع آن خرده فرهنگ ها نقش اساسی           

ی ، مراقبت های    تغیـیر در رفتارهای بهداشت بارور     . دارد  
قـبل و پـس از زایمـان و تغذیـه و بهداشـت اجتماعی از                
مـواردی اسـت که با تغییر در نگرش ها و باورهای مردم              

 بررسی وضعیت مادران و کودکان      )3(.قـابل حصول است     
ــعه و     ــال توس ــورهای درح ــیاری از کش ــریقا و بس در اف
رفــتارهای ســنتی پرخطــر مانــند  ازدواج و حاملگــی     

ختـنه زنـان ، تابوهای غذایی و زایمان های          زودهـنگام ،    
غیربهداشـتی ، نشـان مـی دهـد کـه راه زیـادی تا تغییر                

برای مثال در افریقای    . نگـرش هـا و رفـتارها وجود دارد          
مرکزی زن حامله و زن زائو را از خوردن گوشت حیوانات           
اهلی مانند مرغ ، گوسفند و خوک منع می کنند ولی این            

اهان نشاسته ای و سبزیجات سبز      زنـان را بـه خـوردن گی       
در غنا زنان آبستن از خوردن گوشت       . تشویق می نمایند    

هـر نوع حیوان منع می شوند، زیرا عقیده بر آن است هر             
. یـک از حـیوانات اثرات نامطلوبی روی جنین می گذارند          

در بنگالدش بندناف نوزاد را با تیغ یا ساقه بامبو می برند            
ز مدفـــوع گـــاو اســـتفاده                  و بـــرای افـــتادن بـــندناف ا

 البته اعتقادها و رسوم مفیدی نیز وجود        )11و9و8و4(.می کنند   
دارد ، مـثل تشویق مردم به خوردن خرمای تازه و ماهی            
در موریتانـی و برحذرداشـتن زنان حامله و شیرده از روزه            

 بـه هر حال توسط سازمـان  )  8و4(. گرفتن در دین اسالم 
 
 

 
ــ ــی آداب و   جهان ــیر برخ ــف، تغی ــت و یونیس ی بهداش

سـنت های مؤثر در بهداشت در برنامه های عملیاتی قرار           
 . می گیرد

   ایـن مطالعـه بـا هـدف شناسـایی عادت ها و باورهای              
اجتماعـی مردم روستاهای تابعه شهرستان تاکستان واقع        
در اسـتان قزویـن در مـورد مراقبـت هـای پس از زایمان             

 . انجام شد
 
 : اد و روش ها مو ⊥

. پژوهش کیفی از شیوه قوم نگاری استفاده شد       این  در     
در ایـن شیوه ، پژوهش گر وارد جامعه مطالعه می شود و      
پـس از پذیرش و شناسایی آگاهان و منابع اطالعاتی با           
روش مشـاهده ، مصاحبه فردی یا گروهی به گردآوری           

  )2(.داده ها می پردازد 
. دداشت برداری و ضبط صوت بود     شیوه ثبت داده ها یا       

ــردند شــامل    ــه در مصــاحبه شــرکت ک ــی ک ــانم های خ
خـانم هایـی بـا سابقه زایمان در منزل ، ماماهای محلی             
روسـتا و خانم هایی بودند که از باورها و عادت ها آگاهی             

 روستای کنشکین ، پناه آ باد،       7بـه ایـن ترتیب      . داشـتند   
داق از توابــع شــنین ، قرقســین ، اک ، یحیــی آبــاد و انــ

 12000تاکسـتان واقع در استان قزوین با مجموع حدود         
زبان اکثر .  خـانوار مطالعـه شـدند   2200نفـر جمعیـت و    

سـاکنین این روستاها ترکی است و در دو روستا به زبان            
همه روستاها دارای خانه بهداشت     . تاتی گفتگو می شود     

داده هــای گــردآوری شــده بــا روش کددهــی . هســتند 
 . ندی و خالصه شدند گروه ب

 
 : یافته ها  ⊥

   رفـتار ، باورهـا و سنت های روستاهای مذکور در مورد            
 گروه 12 بعد از زایمان به 10 تا   1مراقبـت هـای روزهای      

 .  به شرح زیر قابل دسته بندی بود
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 هنگام زایمان  
در صورتی که دردهای زایمان طوالنی می شد مادر زائو           •

کرد و دعا   ، موهایش را رها می      بـه زیـرناودان مـی رفت      
 . می خواند 

برای این که زایمان راحت صورت بگیرد مقداری گندم          •
مـی بردند و زائو دستش را روی گندم ها می گذاشت، بعد             
گندم را روی پشت بام می ریختند تا گنجشگ ها بخورند           

 . و برای راحتی زایمان زائو دعا کنند 
 رفت و اذان    پسـربچه هفـت سـاله ای به پشت بام می           •

 .می خواند 
مـادر زائـو سـینه اش را در دستهایش می گرفت و دعا               •

 . می خواند 
 . یک نفر دعا و قرآن می خواند  •
مـادر زائـو یـک کلـوخ در آب چـاه می انداخت و دعا                    •

می کرد که به اندازه زمانی که کلوخ در آب باز می شود             
 . درد دخترش هم تمام شود 

) اتاق انباری ( روشنایی پسین    شـلوار دخـتربچه ای را از       •
 . آویزان می کردند تا دردهای زایمان پیشرفت کند 

گـل گاوزبان و نبات داغ می دادند که دردهای زایمان            •
 . به خوبی پیشرفت کند 

بـه زائو تخم مرغ عسلی می دادند که دردهای زایمان            •
 . به خوبی پیشرفت کند 

فند در هـنگام دردهـای زایمـان زائو را روی پهن گوس            •
 . می نشاندند و در فاصله بین دردها قدم می زد 

برای خروج جنین یا جفت یک بطری به زائو می دادند            •
کـه در آن فـوت کند و بالفاصله بعد از تولد نوزاد اولین              

 . چیزی که در دهان او می گذاشتند تربت کربال بود 
 

  باورهای خروج جفت
طری در صـورتی که خروج جفت تأخیر داشت زائو در ب           •

 . فوت می کرد 
 . کودکی را به پشت بام می فرستادند تا اذان بگوید  •
 . به زائو روغن می دادند که بخورد  •

زیـر زائـو تاپالـه مـی گذاشتند و اگر چندین روز خروج               •
 . جفت طول می کشید به همان وضع منتظر می ماندند

بـندناف را بـه سـنگ مـی بستند تا جفت زودتر خارج               •
 . شود

 
 )پس درد( از زایمان دردهای پس 

رحـم یـا بچـه دان در شـکم مـادر مـی چرخد تا جای                  •
 . خودش را پیدا کند 

رحـم بـه دنـبال بچـه مـی گـردد و همیـن ایجاد درد                  •
 . می کند

هنگامـی که درد مادر قطع می شود گریه و جیغ نوزاد             •
شـروع مـی شـود و ایـن درد بـه تناوب از مادر به بچه                    

 .  می شود می رسد و بعد از سه روز تمام
بـرای ایـن کـه درد مادر آرام شود سنگ نمک را روی       •

 . شکم مادر گذاشته و آن را می بستند 
را در روغن حیوانی می ریختند      ) تخمه سیاه (سیاه تومه    •

 . به زائو می دادند که دردش کمتر شود 
موادی که داخل   (از سیاه تومه ککلیجه ، گشنیز وایونه         •

رست می کردند و به زائو      جوشانده ای د  ) پنـیر مـی ریزند    
 . می دادند 

 . پهن میش را داغ می کردند و روی شکم می بستند •
) بخار آن (درصورتی که بدن عفونت داشت از پهن داغ          •

 . استفاده می کردند و زائو را روی آن قرار می دادند 
 . ککل پوتی را داخل روغن ریخته و زائو می خورد  •

 
 و نوزاداتاق زائو و نوزاد ، پوشش زائو  
بـا طنابـی کـه از مـوی بز بافته شده بود دورتادور زائو                •

 . حصاری درست می کردند که جن نتواند از آن بگذرد
چاقو ، قرآن ، نان، نمک و اسپند زیر سر زائو یا در اتاق     •

 .او می گذاشتند
چاقویـی را در پـیاز فرو می کردند یا یک تکه آهن در               •

 .  صدمه نزند اتاق زائو می گذاشتند که آل به زائو
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 زائـو پیازی را تا روز دهم با خودش همه جا می برد و               •
 . روز دهم بعد از حمام زیرپا له می کرد 

بـا چاقویـی بـه دور زائـو خط می کشیدند و زمانی که                •
چـاقو نـبود بـا یـک قطعـه آهن خط فرضی به دور زائو                  

 . می کشیدند تا آل به او صدمه نزند 
 . چهل روز نباید تنها بماندزائو تا ده روز و نوزاد تا •
آب حمـام زائـو را در چهـار گوشه اتاق می ریختند که               •

 . اجنه بروند 
بـرای ایـن کـه دعـا و جـادو و جنبل به نوزاد اثر نکند        •

اولیـن مدفـوع بچـه را با کهنه اش می بستند و آن را به                 
 . پشت بام خانه می انداختند 

ند دود  وقتـی زائـو از حمام به خانه می آمد برایش اسپ            •
 . آب موهای زائو را روی سر نوزاد می ریختند. می کردند 

وقتـی کسـی بـرای دیـدن زائو می آمد نوزاد را برروی               •
دسـت بلـند مـی کردند که دعایی که میهمان به همراه             

امـا حـاال مـی گویند بچه از         . دارد بـر نـوزاد اثـر نکـند          
بیمارسـتان آمـده اسـت و نوزاد است که بر ما وارد شده              

  .است 
پـدر بچـه یـا هـر کـس دیگری که از راه می رسید و                  •

خسـته بود ابتدا باید بیرون از اتاق زائو استراحت می کرد            
و بعـد وارد اتـاق زائـو مـی شد تا خستگی اش به نوزاد                

 . نیفتد 
در روزهای اول، حتی برای رفتن به دستشویی هم باید      •

کسـی همـراه زائو باشد و تنها نماند و یک چاقو یا سیخ              
تا آل به او صدمه     . صوص تنور همراه خودش می برد     مخ

 .نزند 
در روز هفتم که روز سخت و سنگینی برای نوزاد است            •

فلـز، نمـک ، زغال ، نان ، هفت تا سنجاق قفلی و سکه     
را داخل یک پارچه می گذاشتند و برای این که سنگینی           
روز هفـتم بـه نوزاد صدمه نزند این پارچه حاوی وسایل            

 . به بند قنداق آویزان می کردند ذکر شده را 
را برای رفع چشم زخم به      ) منجق  ( سـنگ هـای آبـی        •

 . لباس نوزاد سنجاق می کردند 

) سنگی یا سفالی که هفت تا سوراخ داشته      (یدی دلیک    •
 . در وسط و پشت جلیقه بچه نصب می شد 

از حمام که به خانه می آمدند زائو در حیاط می ماند تا              •
و ) بچالنند(را روی سرنوزاد آبگیری کنند  ابتدا فوته مادر    

اول زائـو وارد اتـاق مـی شـد بعد نوزاد ، تا چله به نوزاد                 
 . نیفتد 

 .منجق آبی و اسپنددانه در اتاق زائو آویزان می کردند •
تخـم مـرغ بـرای رفـع چشم زخم می شکستند یا زائو       •

 . تخم مرغی را بعد از حمام به زمین می زد 
اد بــرای رفــع چشــم زخــم گــوش ماهــی را کــنار نــوز •

همچنین چیزهای دیگری مانند هفله مهره      . می گذاشتند 
، داغ داغــان ) یعنــی مهــره ای کــه هفــت ســوراخ دارد(
رشد کرده ) ع(چـوب درختـی که از جای پای امام رضا          (

، مچینی مو   ) است در مشهد ، به روایت دیگری آب گرم        
سنگ (و پشـم شـتر ، آل منجقـی          ) پشـم مـوی گـربه     (

ه درشـت تـر از منجق های دیگر است و از            سـفیدی کـ   
 . برای این که زائو را آل نبرد ) گردن آل افتاده است

 . گوسفند قربانی می کردند  •
 . از دعانویس دعا می گرفتند  •
بـرای ایـن که میزان شیر مادر چشم نخورد در حضور             •

 . دیگران شیر نمی داد 
 . گوشت خام و لباسی کثیف در حضور زائو نمی آوردند  •
شـیر زیـادی را کـه می دوشیدند در آب جاری ناودان              •

 . می ریختند 
اگـر زائـو طـال و زیـورآالت نداشـته ، زنـی که طال و                  •

زیـورآالت دارد نباید پیش او برود و اگر می رفت طال را          
 . در آب می انداختند و آبش را روی سر نوزاد می پاشیدند

  نظافت زائو و نوزاد 

 بعــد از تولــد بــا آب گــرم      نــوزاد را روز اول بالفاصــله •
مـی شستند و مامای محلی نوزاد را غسل مولود می داد            

و تـا روز دهـم نـوزاد را حمـام نمـی کـردند یعنی صبر                     
 . می کردند تا نافش بیفتد 
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زائـو تـا روز چهلم برای دست زدن به خمیر و نان باید               •
وضـو می گرفت یا غسل می کرد ـ آب حمام را برایش             

 . ی بردند از بیرون م
زائـو روز دهـم بـه حمـام مـی رفـت ، چـندنفر زائو را                   •

 . همراهی می کردند و او را در حمام می شستند 
در حمـام تخـم مرغ را روی زمین شکسته تا زائو روی              •

 . آن بنشیند 
در بعضــی از روســتاها ، تخــم مــرغ را مــی شکســتند،  •

ســفیده آن را بــه موهــایش مــی زدنــد و روی زرده اش 
 . می نشست 

بـه چشـم و ابـروی نـوزاد سرمه می کشیدند تا زیبا و                •
 . چشم و ابرو مشکی شود و ابروهایش پر پشت گردد 

 
  مراقبت از چشم و بندناف نوزاد 

درصـورتی کـه نوزاد دچار عفونت چشمی می شد شیر            •
 . زنی که دختر زائیده را داخل چشم نوزاد می ریختند 

 . د چشم های عفونی را با چای سردشده می شستن •

جاجـیم یـا نخ آن را در آب می گذاشتند و رنگ آن را                •
 . داخل چشم می ریختند 

روی بـندناف برای این که زودتر خشک شود و بیفتد    •
خاکستر، : چیزهای مختلفی می گذاشتند که عبارتند از        

پشـکل گوسفند ، حنا ، روغن حیوانی ، ته دیگ کاچی،            
غال ، پنبه   پنـبه را سوزانده و خاکستر آن را ، سرمه ، ذ           

آغشـته بـه روغن حیوانی ، دنبه ، روغن به اضافه آرد،             
+ یـک نـوع خمـیر حـاوی مساوی یک عدد تخم مرغ            

زردچوبــه بــرای مواقعــی کــه + آرد + روغــن حیوانــی 
بـندناف عفونـت مـی کـرده به اصطالح برای کشیدن            

روغن خوب،  + چـرک و عفونـت از ناف نوزاد،خاکستر         
ه را بـا چسب  پهـن ، روشـول رنـده شـده ، یـک سـک          

ــاف     ــه روی ن ــندناف ، زردچوب ــباندند روی ب ــی چس م
 .می زدند

  زردی نوزاد  

 . برای رفع زردی منجق زرد به نوزاد آویزان می کردند •
 . کاچی با روغن خوب به نوزاد می خوراندند  •
روغن کاچی به   . چـند روزی بـه نـوزاد شیر نمی دادند            •

طرف نـوزاد مـی خوراندند تاشکمش کار کند و زردی بر          
 . شود 

 . ماهی زنده را روی صورت بچه می مالیدند  •
 . یک قطره آب انار در دهان نوزاد می ریختند  •
 .فولوس و ترنجبین را جوشانده و به نوزاد می خوراندند •
درصـورتی کـه نـوزادی بـی قراری و گریه           : بـاجالن    •

زیـادی داشـت یـا دچـار احتـباس ادراری مـی شد رگ               
ناسلی یا کشاله ران که     سـیاهی را در اطـراف دسـتگاه ت        

کـامالً مشـخص باشـد پـیدا می کردند و با تیغ ، سه یا                
چهـار خراش روی آن ایجاد می کردند که خون سیاهی           

 . از ان خارج می شد و نوزاد آرام می گرفت 
 
 فتادن بند ناف ا

روی صـورت بچه را باید  می پوشاندند تا زمانی که بند              •
بعد از افتادن   . شود  نـافش بیفتد  تا دچار گرفتگی بینی ن        

بـندناف، آن را داخـل بـالش می گذاشتند تا بچه ولگرد             
البــته حــاال بــند نــاف را نگــه        . نشــود و در خانــه بمــاند

مـی دارنـد و در مدرسـه می اندازند که معلم شود یا در               
  …مسجد که در آینده شیخ شود یا 

ــاغ     • ــا در ب ــحرا ی ــر را در ص ــوزاد پس ــنه ن ــت خت پوس
که پسر در خانه نماند و اهل کار در صحرا       مـی انداختـند     

 . شود 
 

  تغذیه مادر 

بهتریـن غـذا را بـرای زائـو مـی بـردند مانـند چای ،                  •
تخم مرغ عسلی ، کاچی با روغن خوب ، آش ، آبگوشت،            
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. تخـم مـرغ بـا پـیاز داغ ، روغـن محلـی ، موز و پسته                 
عـده ای نـیز عقـیده داشتند که زائو نباید گوشت بخورد،             

به گفته مردم این    (ن هـایش شل خواهد شد       چـون دنـدا   
 ). سخن مادرشوهرهاست

اکثراً اعتقاد داشتند زائو بهتر است آب نخورد ، هندوانه           •
، ماست،  ) باد می آورد  (نخورد ، پیاز خام و سبزی نخورد        

 .شیر ، ترشی و سیر و تا ده روز گوشت نخورد 
گـندم را داخل شیر خیس کرده و پس از خشک کردن            •

ت مـی دادند و  روی طاقچه می ریختند و زائو            آن را تفـ   
من می خورم   : بـاید مرتـب از آن می خورد و می گفت            

 . شیرم زیاد شود 
شـربت ، میوه ، شیرینی ، کاچی به حمام می بردند که               •

 .بعد از حمام بخورد 
آش و آبگوشـت و آب دوغ برای زیادشدن شیر مادر به             •

 . او می خوراندند 
 

  تغذیه نوزاد 

کـال به نوزاد نمی دادند آن را می دوشیدند یا در            شـیر    •
آب روان مـی ریختـند و اگـر زیـاد بـود و می خواستند                
 . شیرش خشک شود روی خاکروبه یا خاکستر می ریختند

شیر مادری که دختر زاییده بود برای بیماری های دیگر           •
 . هم مؤثر بود 

بـه جـای شـیر کال به نوزاد کره ، قنداب ، ترنجبین ،                •
 .  ، شیردایه ، نبات آب داغ و خاکشیر می دادندفلوس

شیردوشـیده شـده مـادر را نگـه داری نمی کردند چون         •
 . فکر می کردند نجس است 

کره را با شکری که ساییده شده بود مخلوط می کردند            •
 . و به نوزاد می خوراندند 

 
  درد پستان 

بـرای زیادشـدن شـیر مـادر عموماً دعایی از دعانویس           •
 . می گرفتند

اعتقاد داشتند شیر دوشیده شده مادر نجس است و آن           •
 . را به نوزاد نمی دادند 

در حمـام پسـتان هـای مادر را ماساژ داده و قطره ای از               •
 . آن را می چکاندند 

اگـر از مـادری در مـورد شـیرش سـؤال می شد پاسخ              •
 . می داد که شیرم کم است تا چشم نخورد 

درد داشت کفش  در صـورتی که پستان ورم می کرد و           •
شـوهر یـا دسـت راسـت گـرگ را بـه پسـتان دردناک                      

امـروزه بـرای حیواناتی که   . مـی زدنـد تـا خـوب شـود       
پستانشـان ورم کرده و دچار ماستیت شده اند این کار را            

 ) . انجام می دهند
پسـتان را با آب سرد ماساژ می دادند و حوله داغ روی              •

 . آن می گذاشتند 
 

  اذان در گوش 

فاصـله بعـد از تولـد توسط ماما اذان در گوش نوزاد             بال •
 . خوانده می شد و نام ائمه بر او گذاشته می شد 

بعـد از ده روز یـک سـید مـی آمد در گوش نوزاد اذان       •
 . می خواند و نام گذاری می کرد 

در بعضـی از روسـتاها مراسـم نام گذاری در روز ششم              •
 . انجام می شد 

 .  گوش بچه اذان می خوانددر) پدر بزرگ (بزرگ فامیل  •
روزهـای اول تولـد نام گذاری نمی کردند چون معلوم            •

 . نبود که نوزاد زنده بماند 
نـوزاد را قنداق می کردند؛ یعنی دست ها و پاهای او را              •

صـاف نگـه داشـته و بـا پارچـه ای می بستند یا او را در             
قرار می دادند که محلی برای      ) بشیک یا گاره  (گهـواره     

ی ادرار نوزاد داشت و کودک خیس نمی شد که          جمع آور 
 . مزاحم خوابش شود 

 . برای رفع یبوست روغن بادام به بچه می دادند  •
هدایایـی که برای زائو می آوردند به نسبت وضع مالی            •

و درآمدشـان بود در گذشته دور داخل یک مجمه بزرگ           
 . تخم مرغ و برنج می گذاشتند و برای زائو می بردند 

 



 ... سنت های مردم روستاهای تاکستان                                                                                           / ٤٢         

 

 :  نتیجه گیری بحث و ⊥
   اگـرچه حدود دو سال است که تقریباً همه زایمان های           
روسـتاهای مذکـور در زایشـگاه هـا یا بیمارستان ها انجام             
می شود، ولی بنا به مشاهده پژوهشگران ، در مواردی که           
بـه دالیلـی دسترسی به زایشگاه میسر نشده و زایمان در      

تی در هنگام   مـنزل انجام می گردد برخی از رفتارهای سن        
البته پس از ترخیص زائو از زایشگاه .  زایمان اجرا می شود

یـا بیمارستان نیز بعضی از رفتارهای سنتی با زائو و نوزاد            
 . انجام می گردد 

   یافـته هـای مطالعه را می توان به سه گروه دسته بندی             
یکـی عـادت هایـی که جنبه حمایتی دارند و مفید            : نمـود 

م، عادت هایی که اثرات منفی شناخته       تلقی می شوند ؛ دو    
شـده ندارنـد و بـی ضـرر هسـتند و سوم، عادت هایی که                

به این  . هستند) مضر(اثـرات منفـی شناخته شده دارند و         
خورانـدن غذاهـای مقوی ، تنها       : ترتیـب عاداتـی مانـند       

نگذاشـتن او ، گفتن جمله های امیدبخش و شادی بخش           
ایج مطالعات نشان   نت. از سـنت هـای مفید تلقی می شوند        

داده  است که حمایت اجتماعی و احساسی از زنان زائو بر            
 خط کشیدن با جسم نوک تیز در        )6(.ایشـان ضروری است   

دور اتـاق زائـو ، قـراردادن جسـم فلـزی ، مالیدن سفیده              
تخـم مـرغ بـر مـوی زائو ، دفع چشم زخم از سنت های                

زائو بـی ضـرر و گذاردن خاکستر روی بندناف ، خواباندن            
روی خاکستر ، نشاندن زائو روی پهن ، زدن کفش شوهر       
بـه پسـتان دردنـاک زائو و غیره از سنت های مضر تلقی              

در مطالعـه ای که در تایوان انجام شده است          . مـی شـوند     
مشـارکت و رفـتار همسران زائو را به دو دسته مطلوب و             

در دسته اول   . نـامطلوب تقسـیم کرده و مطالعه نموده اند          
حمایـت روانـی از زائو ،       : متغـیرها قـرار گرفـته انـد         ایـن   

خـوش آمدگویـی فـرزند نورسـیده ، مشارکت در احساس            
همسـر بـرای فرزند جدید و کنجکاوی در زایمان  ؛ و در              
ــی ،    ــای فرهنگ ــند تابوه ــتاری مان ــامطلوب رف ــته ن دس
فشـارهای روانـی همسر و تصور نامطلوب از بدن همسر           

 )6(.قرار گرفته اند 

ورد رفتارهای بهداشتی مدل های مختلفی وجود          در مـ  
 و 1977روزن اســناک (دارد و مــدل اعــتقادی ســالمتی 

این . با حوزه آموزش بهداشت ارتباط نزدیک دارد        ) 1974
بـدان معنی است که رفتار بهداشتی تابعی منتج از آگاهی           

این الگو تأکید دارد که     . و نگـرش بـه طـور اخص است          
ماری و تأثیر درمان ، عادات      عقـاید شخصـی در مـورد بی       

بهداشـتی و تصـمیمات او را در مورد بیماری تحت تأثیر            
 هــنوز در کشــورهای درحــال توســعه )3(.قــرار مــی دهــد

پـای بـندی بـه سـنت هـای نامطلوب و روش طب سنتی               
  )5(.مسائل بهداشتی آنها را تحت الشعاع قرار می دهد 

اگـرچه آمـوزش های بهداشتی توسط بهورزان انجام         
مـی گـیرد، ولـی ممکـن اسـت رفـتارهای قبل از اجرای               
مداخلـه های آموزشی به خوبی تحلیل نشوند و رفتارهای          

مدل . مناسـب جـای خـود را در مـیان مـردم بـاز نکنند                
تسـری نـوآوری هـا به تمرکز بر مطالعه عوامل اجتماعی            
تأکـــید دارد و در آن از عواملـــی چـــون خویشـــاوندان، 

ت یا دیگر عوامل و راه های       همسـایگان و کارکنان بهداش    
مخـتلف که می توانند در تغییر سهمی داشته باشند، برای           

به این  . تغیـیر رفـتار و سـنت هـا کمـک گرفته می شود               
لحاظ با توجه به امکانات موجود، پژوهشگران یک برنامه         

 10 تا   1آموزشـی مداخلـه ای بـرای زنان زائو در روزهای            
توسط بهورز به صورت بعـد از زایمـان در نظر گرفتند که      

 بهورز طی دی و     52تعداد  . چهـره بـه چهـره انجـام شد          
 زن باردار و زائو را آموزش دادند        285 ،   1381بهمـن ماه    

و نـتایج بـرنامه مداخلـه بـا برگـزاری مصاحبه گروهی با              
زنانـی کـه مـورد آمـوزش قرار گرفته بودند نشان داد که        

یباً همه  نگـرش حـدود نیمـی از آنهـا تغیـیر یافـته و تقر              
اطالعـات مناسبی را در مورد مراقبت های پس از زایمان           

اگـرچه در این مطالعه از الگوی تغییر        . کسـب کـرده انـد       
رفـتاری خاصـی پـیروی نشـده اسـت ، ولـی طبق مدل               

، )Precede and proceed(آموزشی پیشینه ـ  پیش آیند 
 پیشینه رفتاری   مـرحله آموزشـی بـاید همراه با تشخیص        

 فراهم (مل عوامل مستعد کننده و قابل اجرا جامعه و شا
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و عامل پیش آیند شامل تجدید      ) کـردن شـرایط مناسـب     
سایر نظریه های یادگیری و     . نـیرو و تقویـت مجدد باشد        

 . تغییر رفتار نیز به نوعی به همین موارد تأکید دارند 
   بـه هـر حال مطالعات ارکو و امین الکبیر در بنگالدش            

 بـا تحلـیل رفتار ، آموزش و تهیه          نشـان داده اسـت کـه      
فـن آوری مناسـب مـی تـوان خطرات بهداشت باروری و             

 مطالعه ویگاس و همکاران نیز نشان )8(.زایمان را کم کرد   
داده اسـت کـه بـا اجـرای راهـبرد مناسـب مداخله ای به              
مـنظور بـر سـنت هـای مضـر بهداشـتی ، می توان بروز                

  )11(.عوارض زایمان را کاهش داد 
 نظـر مـی رسـد کـه سنت پرستی به مفهوم وجود                 بـه 

 در )1(سـخت گیری سنتی که در جوامع ابتدایی وجود دارد،       
 . روستاهای مذکور دیده نمی شود 

   مطالعـه حاضـر نشـان داد که هنوز خرده فرهنگ های            
مـتعددی به ویژه در نواحی روستایی ایران وجود دارد که           

به تحلیل های   بـرای تغییر سنت های مضر بهداشتی آنها           
 . عمیق تر رفتاری نیاز است 
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