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چکیده 

و بارداري را به عنوان یک پدیده زیستی تحت باروريمراحل مختلف قومیت و فرهنگ:زمینه و هدف
المت مادران عقیم درك ناکافی در مورد مشکالت زنان، سیاستهاي جهت ارتقاء سبدون دانش و.دنتأثیرقرار می ده

. خراسان شمالی انجام گردیدمختلفرسوم مربوط به زنان باردار اقوامدر کنکاشمطالعه با هدفاین لذا.خواهد ماند
سواالت گروهی با یافرديمصاحبهمشاهده،روشبه نگاريقومشیوهباکیفیاین مطالعه:روش کارو مواد 

قبل از بارداري، مراحلمختلف مربوط به ي در رابطه با سنت ها باز بر روي زنان اقوام مختلف خراسان شمالی 
اطالعاتی شامل منابعوآگاهانشناساییوپذیرشازپسبارداري و زایمان و مرحله پس از زایمان و مراقبت از نوزاد 

تا زمان و مشاهده مصاحبه. پردازدمیهاگردآوري دادهبه ن مخصوصا مادران و مادر بزرگ هااهمراه،باردارمادران
.انجام شدبرداريیادداشتبه صورتهادادهثبتشیوه. اشباع نتایج و تکرار انها ادامه یافت

به دلیل مدرنیته شدن زایمان و زایمان در بیمارستان و حضور ماماهاي تحصیل هاي فرهنگی اقوامباور :یافته ها
حمایتی و کمک کننده جنبهي مفید کههم باورهاولی هنوزکرده کمرنگ شده یا به فراموشی سپرده شده است 

، باورهاي )و یا استفاده از وضعیت هاي مناسب در زایمان در منزلحمایت عاطفی و روانی از مادر و نوزاد(دارند مانند 
در )چله بریدن(و باورهاي خنثی مانند جهت جلوگیري از زردي نوزادي کلسترومعدم تغدیه نوزاد با (منفی مانند 

.می شودبین اقوام و مخصوصا افراد ساکن در روستاها دیده 
اصالح شناسایی گردد و با ها و عقاید مربوط به باروري براي تغییر رفتار باروري، باید نگرش:نتیجه گیري

.برداشتنان گامآرفتارهاي مربوط به باروري زنان و جهت ارتقاء سالمت 
باورها، فرهنگ، اقوام، بارداري و زایمانعادات،:واژ هاي کلیدي
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110،کشاورز و همکارانزهرهو رفتار باروري اقوام خراسان شمالی فرهنگقومیت
مقدمه

ها، به دنیا آوردن بچه و زایش در اکثر ادیان و فرهنگ
از اهمیت باالیی خصوص در جوامع سنتی و روستایی، 

عمق اهمیت و ارزش زایش در برخوردار است به طوري که 
مشخص می گردد"زن تا نزاید، بیگانه است"ضرب المثل 

تولد، به عنوان نقطه عطف در زندگی همیشه حس ].2،1[
حس شادمانی انگیزد،در انسان ها برمی دوگانه اي را

بهمدن یک کودك،آناشی از زیاد شدن نسل و به دنیا 
شادي نه یهر کودکی که به دنیا می آید منبعري کهطو

تنها براي پدر و مادر خود، بلکه براي بستگان، دوستان و 
هنگام تولد تعداد چرا که به].3[نیز می باشد همسایگان 

اعضاي خانواده افزایش می یابد و افزایش تعداد همواره به 
مخصوصا در خانواده هاي . معناي افزایش قدرت است

متعلق به جوامع کوچک و گروه هاي قومی اقلیت این 
سوي دیگر تولد با نگرانی از].4[احساس قوي تر می باشد

تی رفتن کودك و حبابت از دست مشغولی هايو دل
بدون شک بیشتر آیین ها و سنت ].3[مادرش همراه است

هاي که امروز در زمینه تولد وجود دارند زاییده همین 
ازبخشیسنت. احساس دوگانه شادي و نگرانی بوده اند

بهبخشیدنمعنیوتداومباعثکهاستمردمفرهنگ
داب و رسوم مختلفیآزنان ].3[شودمیاجتماعیزندگی

که تفاوتتجربه می نماینددر زمان بارداري و زایمان را
فرهنگ و با این حال دهدها را نشان میملل و فرهنگ

نگاه بیمار گونه به به دلیل داشتنسنت هاي زایمان
و انجام زایمان در بیمارستانها کمرنگ شدهبارداريفرایند 

کودك مادر و در سالمت نقش مهمیولی این سنت ها
از ي مخلفهاو فرهنگیهاي قومیتتفاوت].5،3[دارد

به بارداري و زایمان راعواملی است که مراحل مختلف 
وهو گرقرار می دهد تأثیرعنوان یک پدیده زیستی تحت

باروريروندهايمطالعه يبرايیمناسببسترقومیهاي
و سنت،درك باور].7،6[باشد میافرادو بارداري
مربوط به زایمان از اولویت باالي برخوردار است اعتقادات 

جهت ت گذاري ، سیاسدرك و اطالع درباره آندون و ب
ایده شناخت لذاارتقاء سالمت مادران عقیم خواهد ماند

هاي مختلف، آداب و محدودیت هاي رفتاري در هر 
الزم موثر مراقبت هاي بهداشتی جهت دستیابی به فرهنگ

علی رغم اهمیت شناخت باورها و سنت ].8- 10[می باشد 

هاي مختلف در ایرانتدر سایهاي زایمان در جستجو
با توجه به تعداد مطالعات در این زمینه محدود است و 

و اهمیت شناخت باورها و خراسان شمالی تنوع قومیتی 
باورها و ،اتاین مطالعه با هدف شناسایی عاد،سنت ها

.خراسان شمالی انجام گرفتفرهنگ زنان اقوام مختلف 
روش کار 

ي در رابطه با سنتها)نگاريقوم(کیفیمطالعهاین
قبل از بارداري، بارداري و زایمان مراحلمختلف مربوط به 

در زنان از اقوام و مرحله پس از زایمان و مراقبت از نوزاد
به )کرد و ترکمنفارس،ترك،(مختلف خراسان شمالی

سواالت باز با )گروهییافردي(مصاحبهو مشاهدهروش
در این زمینه شامل اطالعاتی و آگاهانمنابع.انجام شد

مادران و مادر زایمان،سابقهمادران باردار با و بدون
بزرگان و یا خانم هاي مسنی که به عنوان همراه و یا در 

وباورهاازوداشته ساعت مالقات در بیمارستان حضور
.آگاهی داشتنداقوام مختلف خراسان شمالیهاي عادت
این .از چهار قومیت در این مطالعه شرکت نمودندزنان

93در تابستان زایشگاه بنت الهدي بجنوردمطالعه در
، تنها بیمارستان بنت الهدي بجنوردبیمارستان . انجام شد

از روستاهاي تک تخصصی شهر می باشد و اکثر زایمانها 
در این بیمارستان انجام شده و پذیرش فراگیر اطراف 

با فرهنگ و دیدگاه هاي متفاوت از )زائو(بیماران 
هادادهثبتشیوه. ویژگیهاي این بیمارستان می باشد

کر است که ذالزم به . بودصوتضبطوبرداريیادداشت
پژوهشگران به عنوان ماما سالها در بخش هاي مخلف زنان 
و زایمان در این بیمارستان فعالیت داشته و این رفتار ها را 

مصاحبه تا زمان اشباع نتایج و تکرار . تحت نظر داشتند
گروهشدهگردآوريهايداده. نها توسط زنان ادامه یافتآ

.شدندخالصهوبندي
یافته ها 
به دلیل مدرنیته باور هاي فرهنگی اقوام یافته ها بر اساس 

زایمان در بیمارستان و حضور انجامشدن زایمان و
ماماهاي تحصیل کرده کمرنگ شده یا به فراموشی سپرده 

حمایتی و جنبهي مفید کههم باورهاولی هنوزشده است 
حمایت عاطفی و روانی از مادر و (کمک کننده دارند مانند 

نوزادو یا استفاده از وضعیت هاي مناسب در زایمان در 
کلستروم عدم تغدیه نوزاد با (، باورهاي منفی مانند )منزل
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111)1(9؛ دوره96سالمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                 
و باور هاي خنثی مانند جهت جلوگیري از زردي نوزادي 

اکن در در بین اقوام و مخصوصا افراد س)چله بریدن(
فکیک باورهاي اقوام در زیر تکه به می شودروستاها دیده 

. اورده شده است
اعتقاد بر این :قبل از بارداري:باور هاي سنتی زنان ترکمن

شل بودن کمر او ناشی ازنمی شود، بارداراست اگر زنی 
است در نتیجه کمر را با تخم مرغ و داروهاي گیاهی می 

براي یااحتمال بارداري افزایش یابدشود تا بندد تا سفت 
می برند به طوري که روده گوسفند روز عید 1او چله 
دنیا تکه اي از لباس فردي که ازبا استفاده ازقربان را

رفته است بین انگشت شصت دو دست فرد قرار داده و با 
یک تکه کوچک بریده شده دیگر دو انگشت شصت پاي 

تکه هاي روده بریده شده را بعد،ن می بندندآفرد را با 
یا در گورستان دفن می کنند تا فرد زیر یک درخت سبز

سقط کند، مقداري اگر زنی پشت سر هم.باردار شود
ورند و در آخاك از سر مزار جنینی که دفن کرده اند می 

ب مخلوط کرده و بر سر زن می ریزند تا آحمام با کمی 
زن همزمان ازدواج اگر دو .جنین مرده برداشته شودچله 

کرده و یکی باردار شود و دیگري نشود به مدت سه چهار 
شنبه او را از زیر درخت انگور عبور می دهند تا باردار شود 
و گاهی اعتقاد دارند ممکن است چله شوهر بر زن افتاده 

.باشد
در زایمان سنتی و در منزل از وضعیت : زایمانبارداري و 

اده می کنند و حتما موقع چمباتمه و چهار زانو استف
زایمان از راه رفتن و قدم زدن براي تسکین درد و تسریع 

به براي زیبا شدن جنین توصیه . زایمان استفاده می کنند
براي تقویت مادر باردار، .دننمایفراوان میسیب مصرف

مصرف تخم مرغ، میوه و گوشت را در بارداري افزایش می 
.دهند

گرم نگاه داشتن مادر دارند به طوري تاکید به :بعد زایمان
که حتما مادر کمر، سر وپاهاي خود را پوشانده که 

تا چهل روز غذاي مادر حتما تخم . استخوان درد نشود
. مرغ و روغن زرد دارد که مادر و کودك او تقویت شوند

محیط است که به دلیل حضور فرد،الحی طچله در باور عمومی اص-١
شده و مشکالتی را و عوامل دیگرناخوشایند بر فرد زائو و نوزاد او وارد

مثال ممکن است باعث تاخیر در راه افتادن . نان ایجاد می نمایدآبراي 
.نوزاد شود

براي تغذیه زائو حلوا، شله و روغن زرد استفاده می نماید 
.منع می نمایندب سردآات و ولی او را از خوردن ترشیج

این است تا چهل روز نوزاد را از منزل اعتقاد بر:نوزاد
و براي درد شکم . بیرون نبرند که چله روي نوزاد نیفتد

براي حفظ . یندانوزاد از چاي نبات و زیره استفاده می نم
ورند مثل قند آسالمت نوزاد، از هدایاي که براي نوزاد می 

ب خیس کرده و در روز چهلم آن را در آو پول، مقداري از 
ن را بر سر نوزاد می آب آکه نوزاد را به حمام می برند، 

براي کمک به گردن گرفتن نوزاد، گردن مرغ را . ریزند
ویزان می کنند تا خشک شده و آجداکرده و بر بلندي 

اعتقاد دارند در این صورت نوزاد زودتر گردن خواهد گرفت 
می کند تمام بدن او را روغن زرد اگر نوزاد خیلی گریه 

اگر کسی به اتاق زن . مالیده یا پشت او را تیغ می زنند
زائو وارد شود، اول زن زائو از اتاق خارج شده و بعد از وارد 

ید و اعتقاد بر این است در این آشدن میهمان به اتاق می 
صورت اگر میهمان بیماري خاصی داشته باشد از بیمار 

در غیر این صورت .اد پیشگیري می شودشدن مادر و نوز
. شوندمادر و نوزاد به بیماري مبتال می

چنانچه مادري:قبل از بارداري:باورهاي سنتی زنان ترك
منع می زیادتمایل به بارداري داشته او را از خوردن زیره 

که مصرف زیاد زیره در ین استانمایند چون اعتقاد بر
.  ینده احتمال سقط در بارداري را افزایش می دهدآ

در بارداري از مصرف زیره،: در حین بارداري و زایمان
جعفري و زعفران زیاد پرهیز شود که باعث سقط می 

براي وبراي داشتن جنینی سفید خوردن هلو. گردد
داشتن نوزادي زیبا خوردن سیب و براي صبور بودن نورزاد 

براي تقویت . ا را پیشنهاد می نمایندینده مصرف خرمآدر 
وان را امصرف روغن زرد، تخم مرغ و گوشت فرمادر باردار

براي تقویت استخوان بندي جنین، مادر را . توصیه کرده
به مادر باردار . به مصرف مواد لبنی باال تشویق می نمایند

توصیه می نمایند که از حرکت ناگهانی و خوابیدن به 
اري خودداري کرده که باعث پیچیدن پشت در زمان بارد

به مادر توصیه شده براي . بند ناف دور گردن می شود
. سان در طی بارداري راه برودآداشتن بارداري و زایمان 

دن شکم می رمالیدن روغن زیتون به شکم مانع ترك خو
قبل از زایمان روغن زرد به شکم و پاهاي مادر می . گردد

باور بر این است خوردن . دمالند تا زایمان تسریع گرد
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ماهی در هفت ماهگی باعث با هوش تر شدن جنین می 

مادر که در هفت ماهگی ترش می کند، به دلیل این . شود
اعتقاد بر این . وردن استآاست که جنین در حال مو در

مادر در حین زایمان موهاي خود را به صورت است که
ورت ایجاد صکشیده تا لک هاي ناشی از بارداري که در

در حضور زائو زیاد صحبت و سرو صدا . شده از بین برود
و نشود، زیرا در این شرایط ممکن است سرش صدا بر دارد

را جهت تسریع در خوردن خرما. به طور دائم سر درد شود
و کاهش خونریزي و خوردن دم کرده رحمجمع شدن

و زایمانامرجهت تسهیل زیره نزدیک زایمان کمک 
شیر و ماست و کره را براي تحکیم استخوان بندي خوردن 

قاد تاع. دنمی نمایتوصیه ي در حال شیر دادننوزاد به زائو
مصرف روغن زرد و تخم مرغ شکم را نرم بر این است که 
.سانتر و بهبود زخم تسریع می شودآکرده و زایمان 

ب سرد استفاده براي شستشوي بدن از آ:بعد زایمان
نده می گردد و حتی آیننماید که موجب استخوان درد در 

بعد . دب سرد منع می گردآمادران زایمان کرده از مصرف 
زایمان مادر را به مصرف چاي زیره و کاکوتی و داروهاي 

مواد غذایی جامد را به دلیل .گیاهی توصیه می نمایند
یشنهاد سفت شدن شکم مادر و احتمال افزایش یبوست پ

مصرف زیاد روغن زرد بعد زایمان به تقویت . نمی نمایند
مادر کمک نموده حتی براي افتادن سریعتر بند ناف از 

تا چهل روز بعد زایمان زائو .روغن زرد استفاده می نمایند
از منزل خارج  نشود که در غیر این صورت چله روي زائو 

بور به ترك افتاده و ممکن است دیگر باردار نشود و اگر مج
بعد . منزل شد یک شی تیز مانند چاقو با خود حمل نماید

زایمان زیر درخت مخصوصا درخت انجیر و گردو نرود و 
تاکید بر . اگر رفت بسم اهللا گفته و سریع عبور نماید

مخصوصا تاکید می نمایند باد به ،پوشاندن مادر زائو است
دندانهاي دندان زائو نخورد که باعث دندان درد و ریختن 

براي سفت شدن کمر زائو قرص کمر و .زائو می شود
اعتقاد . داروهاي گیاهی را کوبیده و به کمر زائو می بندند

بر این است، اگر کسی سر مزار رفته بالفاصله به دیدن زائو 
نیاید که باعث می شود چله روي زائو بیفتد و اگر این 

ك از سر ید براي رفع این مسئله مقداري خاآمسئله پیش 
در قدیم بیشتر و امروزه . ورده و بر سر زائو می ریزندآمزار 

در صورت زایمان در منزل، تمام پارچه هاي نخی کمتر،

ن را آمی سوزانند و خاکستر استفاده شده در زایمان را
روي زخم ناحیه پرینه زده و باور بر این است این عمل 

. باعث تسریع روند بهبودي زخم می گردد
ن آبی که در آبراي پر مو شدن نوزاد صورت او را با : نوزاد

اگر کسی به اتاق زن .گندم خیس شده است می شویند
زائو وارد شود جهت پیشگیري از چله افتادن اول زن زائو و 
نوزاد از اتاق خارج شده و بعد از وارد شدن میهمان به 

اتاق، انها نیز وارد اتاق شده
:رسباور هاي سنتی زنان فا

در این مورد زنان مورد مصاحبه مسئله :قبل از بارداري
. خاصی را ذکر ننمودند

در حین بارداري مادر را از : در حین بارداري و زایمان
مصرف زیره و کاکوتی به دلیل شل شدن کمر، مصرف 
ترشیجات به دلیل کک و مک دار شدن صورت و مواد نفاخ 

براي زیبا . نمایندبه دلیل سنگینی مادر و جنین منع می 
شدن جنین، مصرف هلو و سیب و براي تیز هوش شدن 

شدن جنین جنین مصرف گالبی و کندر و براي پر مو
ینده مصرف سیب آمصرف انار و براي سفید بودن نوزاد در 

و موز، براي تقویت مادر باردار مصرف میزان باالي گوشت،
ف مواد مصر. شیر و خرما را پیشنهاد می نمایندسبزیجات،

جان و خربزه را به دلیل مگرمیانه مانند گوجه فرنگی، باد
جهت کاهش . پیشگیري از خارش بارداري منع می نمایند
. درد زایمان شربت زعفران را مفید می دانند

مصرف نبات سفید و زیره براي افزایش شیر و : بعد زایمان
داروهاي ،براي تقویت کمر. تقویت کمر پیشنهاد می گردد

مادر به کمرقبل از حمام روز دهرا،شدههی کوبیدهگیا
در عین حال زائو از مصرف نبات زرد و میوه .می بندند

. هاي زرد، به دلیل افزایش احتمال زردي منع می گردد
سرد و مواد نفاخ و ترشیجات منع آببعد زایمان مصرف 

نوعی غذا که با دانه (مصرف کاچی و حلوه شله . شده
. باعث نرم شدن شکم می گردد) شنبلیله امده شده است

تاکید بر گرم نگاه داشتن مادر باردار و چرب نمودن پا و 
براي رفع لکه هاي صورت، . کمر بعد از زایمان است

صورت بکشند تا ده روز بالفاصله بعد زایمان موهها را به
زایمان استحمام را به مادر باردار پیشنهاد نمی کنند بعد

.  ب بر می داردآزیرا باور بر این است رحم 
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113)1(9؛ دوره96سالمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                 
. رام بودن نوزاد تا ده روز نوزاد قنداق می گرددآبراي : نوزاد

استفاده از شیر خشت و ترنجبین بر اي رفع زردي و و 
پیشانی نوزاد را . دصاف شدن روده نوزاد توصیه می گرد

. بعد زایمان با روسري می بندند تا پیشانی بر جسته نشود
تا چهل روز بعد تولد نوزاد را از منزل بیرون نبرده 
مخصوصا سرمزار و مراسم خاك سپاري زیرا ممکن است 

به مادر زائو پیشنهاد شده .به  نوزاد چله افتاده و بمیرد
از مصرف پیاز جهت جلو گیري از گوش درد شدن نوزاد 

. خودداري نماید
:باور هاي سنتی زنان کرد

اگر زنی باردار نشود، روز ده که یک زن :قبل از بارداري
بی که از بدن زن زائو آحمام می رود از تازه زایمان کرده 

ن زن نازا ریخته که باردار آشود بر روي سر سرازیر می
که چله اگر زنی دیر باردار شود باور بر این است . شود

همان طور که در . (افتاده است و براي او چله می برند
براي تقویت بدن قبل ).فرهنگ ترکمنی توضیح داده شده

از تمایل به بارداري ، مصرف روغن زرد و کره محلی را 
داشتن بچه زیاد و با فاصله کم و حتی در . توصیه می کند

. سنین پایین را توصیه می نمایند
براي تقویت بدن در بارداري زن : یمانحین بارداري و زا

سفارش می میوه، سیبریجاتنباردار را به مصرف فراوا
از رفتن مادر باردار به زیر درخت گردو اجتناب می . نمایند

این است که ممکن است جن زده نمایند چون اعتقاد بر
باور بر این است که مصرف خرما، شیر و عسل حین . شود

شیر مادر در بارداري شده، مصرف بارداري باعث افزایش 
ینده آخرما باعث افزایش صبر، هوش و حوصله نوزاد در 

تقویت هوش و حافظه، جهت،مصرف کندر. می گردد
را پسته مصرف وسیب و هلو جهت زیبایی نوزادمصرف 
همچنین مادر . هوش توصیه می نمایندافزایش جهت 

ور دارند با.نمایندباردار را از مصرف ترشیجات منع می 
. نگاه مادر باردار به بچه زیبا باعث زیباي کودك می گردد

براي اجتناب از مالیدن روغن زرد روي شکم و پاهاي مادر
جهت تقویت استخوان . از ترك خوردن استفاده می نمایند

بندي جنین، مصرف لبنیات را به مادر باردار توصیه می 
ده که از از خوابیدن مادر به پشت جلو گیري نمو. کنند

اقدام به . گیر افتادن بند ناف دور گردن جلو گیري شود
رنگ کردن موي سر در بارداري منجر به سقط جنین می 

اگر دو مادر باردار در یک خانه باشند اعتقاد بر این . گردد
است که چله مهمان بر میزبان افتاده و ممکن است براي 

نده دیگر حامله آیبارداري اتفاق نامیمونی افتاده و یا در آن
به مادر باردار توصیه می نمایند جهت پیشگیري از . نشود

ینده در زمان زایمان دندانها را بهم فشار آدندان درد در 
جهت کاهش خونریري بعد زایمان به مادر باردار . ندهد

م بهتر زخم یبراي ترم. مصرف خرما را توصیه می نمایند
.کردهمصرف حلوه شله و نبات سفید را پیشنهاد

مادر باردار را به مصرف شیر، ماست، روغن زرد : بعد زایمان
روز مادر باردار را از 40تا و تخم مرغ تشویق می نمایند

. مواد نفاخ منع می نمایندمصرفب سرد وآدست زدن به 
ري از خونریزي ناحیه یصورت انجام زایمان، جهت پشگدر

. پرینه از خاکستر پارچه سوخته شده استفاده می نمایند
و تخم مرغ را در دفع زیرهخودن روغن زرد، دم کرده 

محصوالت باقی مانده بارداري و ترمیم بهتر زخم مناسب 
تمایل دارند فرد بیمار به دیدن زن زائو نرود که . می دانند

زایمان تاکید به گرم نگاه بعد. زائو بیماري را از او نگیرد
براي رفع کک و . داشتن مادر و اجتناب از سرما می باشد

مک بارداري نیز از کشیدن موي سر به صورت بالفاصله 
مصرف مواد غذایی با رنگ .بعد زایمان استفاده می نمایند

تا . نارنجی مثل هویچ و پرتقال شیر را افزایش می دهد
داده و از مصرف نبات زرد چهل روز به مادر باردار کاچی 

. منع می نمایند
که به ان شمه ) کلستروم ( از دادن شیر اولیه مادر : نوزاد

می گویند به نوزاد جهت جلوگیري از زردي نوزادي جلو 
در اولین بار که ناخن و موي سر نوزاد را . گیري می گردد

ن را آکوتاه می نمایند سکه اي در دست نوزاد گذاشته و 
ی می فه و ناخن و موي سر را در جاي مخصدقه داد

باور بر این است سوراخ کردن گوش دختر در بهار . نمایند
باقی مانده بند ناف . ن بهتر استآخوش یمن تر و و ترمیم 

بر روي بام منزل فردي را خشک شده و از بدن نوزاد کنده 
که از موقعیت اجتماعی باالي برخوردار است می اندازند 

این نوزاد نیز از شان اجتماعی باالي بر ینده آکه در 
داخل سوراخ قرار داده تا نوزاد و یا آن راخوردار باشد

.مانند موش زبر و زرنگ شود
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بحث 
مربوط به باروري در يسنتهادر نوع زیادي و تتشابه 
و قابل تعمیم به وجود داردو قومیت هاي مختلف مناطق 

بهپرستیولی سنت]4[باشدکل افراد ان قومیت نمی 
اقوام این منطقه درسنتیگیريسختوجودمفهوم

با این ].10[شودمانند بسیاري از مناطق ایران دیده نمی
نگاه به دلیل داشتنفرهنگ و سنت هاي زایمانحال 

و انجام زایمان در بیمارستانها بارداريبیمار گونه به فرایند 
باور ها ولی هنوز هم بسیاري از این،کمرنگ شده

نمونه این .ایی دیده می شودتمخصوصا در جوامع روس
آیین ها در سایر فرهنگ هاي خارج از ایران نیز دیده شده 

اي مشترك اوزوي و کاتبی در مطالعهبه طوري که ].5،3[
زنان داد هر چند دانشگاه تبریز و دانشگاه اگ ترکیه نشان 

از رشد اجتماعی بیشتري امروزهشهري و روستایی 
مربوط هاي سنتی آموزهاستفاده از ولی اند برخوردار شده

که بارداري در هر دو جامعه در حال گسترش استبه
ارتفاع جهت سقط یا فشارازپریدنآنها مانندبعضی از 

و برخی مانند مضرشکم در حین زایمان رويبردادن
اهی مفید یا بی استفاده از مواد مقوي و دمنوش هاي گی

بر اساس مطالعه خدیو زاده در مشهد ].11[ضرر است 
بارداريدوراندراز طب مکمل و جایگزینمیزان استفاده 

٪4/26خرماو ٪6/28کندر،٪2/49،داروهاي،7/83%
همانطور که در اقوام مختلف خراسان ].12[می باشد 

منع شمالی استفاده از بعضی مواد غدایی توصیه و بعضی 
نسبت به این و الزم است مراقبین امر سالمتمی گردند

از .نان گام بردارندآمسائل اشراف داشته و در جهت اصالح 
یدي (ایین روز هفت ي مربوط به بارداري،جمله آیین ها 

تولد بعد از چهل روز و روز ده)ربایجان غربیذآدرگجه
نوزاد در در فرهنگ سنتی غنا، مراسم نامگذاري ].4[بوده

در ].13[چهل روز پس از تولد فرزند صورت می گیرد
هافرهنگبعضیاري در روز ده و درذفرهنگ ایرانی نامگ

علت تاخیر در انجام این ].4[در روز هفت انجام شده 
رامش براي مادر بوده آایجاد خلوت و مراسم شاید منظور 

و خواستگاه ي از دست رفته خود را باز یابداقوتا وياست
وري طبه . می باشددر تقدس اعداد در فرهنگ هادیگر ان 
و عدد تمامیتویمنیخوشوتقدسنمادکه هفت

چهلنشینی،چلهمانندتمامیت،وکمالچهل،نماد

در تغدیه مادر در بارداري در رابطه با ].14[سالگی است
شده و بعضی از این سنت اتییین هاي مختلف نیز اشارآ

) ص(پیامبر گرامی اسالم.ایی ریشه در مذهب داردذغيها
خوشبخت کسی است که سعادت او در شکم : فرموده اند

زنان آبستن فرموده اند و یامادرش پایه گذاري شده باشد
در آخرین ماه هاي بارداري خود خرما بخورند تا 

در مقاالت ].15[فرزندانشان خوش اخالق و بردبار شوند
در مراحل زایمان اشاره ذایی خرماغعلمی نیز به ارزش 

در رابطه با مقایسه ) 1388(مجاهد و همکاران .استشده 
،تأثیر رطب و اکسی توسین بر خونریزي بعد از زایمان

ساعت اول بعد از 2نشان داد میانگین خونریزي در پایان 
سی سی و در گروه 11/127زایمان در گروه اکسی توسین 

سی سی بود که اختالف 5/68اکسی توسین و رطب 
و خادم].P(]16=001/0(آماري معنی داري وجود داشت

در].17[نیز نتایج مشابه گزارش نمودند،همکاران
نگاه کردن به ماه، نگاه به مانند رفتار هاي هفرهنگ ترکی

خوردن، سیب، آلو سبز و انگور، ،بویدن گل رز،زیباافراد
و از توصیه شده مصرف گوشت ماهی و انواع گوشت ها 

شرکت کردن در بعضی فعالیتها و استفاده از بعضی مواد 
نگاه کردن به خرس، میمون، دنبال شتر ی مانند ایذغ

مراسم تشییع جنازه یا به دنبال مرده رفتن، شرکت در 
نها آکه ریشه در این مسئله دارد که منع می گردندرفتن

این حیوانات را نماد زشتی و مراسم خاك سپاري را نشان 
در فرهنگ هندي جهت تسهیل ].3[پایان زندگی دانسته

از وي خواسته می شود زایمان موهاي مادر را باز کرده و
و زیورآالت طال یا جواهر نداشته تهبه هیچ وجه موي باف

همه درهاي خانه اي که در آن زایمان انجام میوباشد
در باور زنان بختیاري این ].19،18[شود باید باز باشد

اعتقاد وجود دارد که زن آبستن به هر که نگاه کند بچه 
گو این در فرهنگ تان].4[شوداش شبیه همان شخص می

اي یا مادر باردار از بریدن هر وسیلهباور وجود دارد که 
که این اقدام حتی قیچی کردن خودداري نموده چرا

چینی ].13[ممکن است باعث ختم و قطع بارداري گردد
ها بیشترین رسوم و قوانین را در زمان بارداري و زایمان 

چینی حق ندارد زمان بارداري حتی یک مادر باردار. دارند
نوشته ده داشته باشد و باید شعر وافکار بد و ناراحت کنن

چینی ها معتقدند افکار مادر . هاي خوب و مناسب بخواند
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].20،4[شخصیت جنین تاثیر داشته باشدهم می تواند بر

در فرهنگ فیلیپینی بارداري اغلب ظرف یک سال از 
یعنی تاکید بر باروري سریع بعد از (ازدواج اتفاق می افتد 

نها اعتقاد دارند آ)زیاد فرزند داردادواج و اهمیت تعداد 
ویار بارداري و تمایل به استفاده از مواد غذایی خاص در 
دوران بارداري باید وجود داشته باشد و در این فرهنگ 
زنان باردار براي جلوگیري از تولد نوزاد با پوست تیره از 

].21،4[کنند خوردن غذاهاي سیاه و سفید اجتناب می
اي اقوام نشان از اشتراکات فرهنگی در نگاهی به باور ه

ترویجزمینه هاي مختلف منجمله بارداري داشته و در
فرهنگ اجتماعیشناساییسالمت،ارتقاءوبهداشت

اساسی داردنقشهافرهنگخردهآنتبعبهومردم
]10.[

و بخشی از فرآیند تولد است درد زایمان و درد زایمان
در فرهنگ هاي زایماندردنگرش، ادراك، معنا و مفهوم

مقوله درد مختلف متفاوت است و نوع نگرش نسبت به
در مطالعه لوري ].22[ن را مشخص می نمایدآشدت 

افراد نسبت به تجربه)1384(عباسیمطالعهو )2011(
یک تجربه زیبا، رسیدن به نتیجه درد زایمان به صورت

باروري، درد شیرین قابل تحمل و بعضی درد ناك و غیر 
و هر چه تصور از درد در مادران قابل تحمل می دانند

بیشترین میزان در روند زایمان نیز ، در نتیجهشدید تر
باالترین میزان استفاده از دارو جهت تسکین درد و و درد

].23،13[خواهد شدجربه تمار سزارین راآباالترین 
را مادر موفقیت بارداريداشتن نگاه غیر پزشکی به مسله 

در.و شرایط مشکل افزایش خواهد داددرددر کنترل بهتر
زایمانبهپزشکی منجرضرورتهايمواردازبسیاري
ورفتارهاعقاید،ناآگاهی،بلکه.شودنمیسزارین

به. استزایمانشیوهتعیین کنندهنادرست،نگرشهاي
ریشه هاي زناندرسزارینانجامبهتمایلمعنا کهاین

در بعضی ].27،24[داردروانیواجتماعیفرهنگی،
جفت به عنوان بخشی از کودك و حتی به عنوان فرهنگها

سنتی زنان اساس باور بر . ]1[تلقی می شود فرزند جنین 
با ایمان یک کودك براي داشتن تاکستان ایران و ترکیهدر 

ر حیاط مسجد به خاكرا دبند ناف،جفت وو مؤمن
عالیینده از تحصیالت آبراي این که کودك در و یاسپرده

بر روي بند ناف را باقی مانده خشک شدهبرخودار باشد

دیوار و یا داخل حیاط و باغ مدرسه پرتاب می نمایند
یحفظ سالمتطوالنی شدن عمر و براي در هند . ]3،10[

ه اکثر از آنجا امروز].18،4[دمایننجفت را دفن می ،نوزاد
، شیوه هاي مربوط انجام شدهدر بیمارستان هازایمان ها 

به جفت کامال از بین رفته است، هر چند آداب و رسوم و 
در بعضی فرهنگها اعتقادات در مورد بند ناف هنوز هم 

و اکثر آنها تاثیر بر سالمت  نوزاد ندارند استرایج 
یا شکل شدید ان زائونماییسم ریین دیگرآ].11،10[

پدیده اي است که پدر منتظر کوید،است1سندرم کوید
و بعد از زایمان همسرشرا بصورت فرزند، دوره حاملگی

در موارد نادر . شکایت جسمی روانشناختی تجربه می کند
همان طور که . این سندرم به ابعاد پسیکوتیک می رسد

اشاره شد بروز چنین وضعیتی دیگر در بین فرهنگها با 
اما شکل اصالح شده ].28[شکل ویژه آن بسیار نادر است 
به طوري که .ان می باشدان امروزه مورد توجه کارشناس

در گذشته رسم نبود کسی به غیر از پزشک و پرستار در 
فقط و در زایمان در منزلاتاق زایمان حضور داشته باشد

وانایی کمک به مادر را داشته باشند که در تافرادي که 
نها یاد می کنند آلف از تفرهنگهاي مختلف با نام هاي مخ

تأثیر مثبت امروزه به .)mbusasماما ننه،ماما روستا،(
سوي همسر، والدین، حمایت هاي عاطفی و اجتماعی از

ماما و سایر کارکنان بیمارستان و بخش زایمان روي 
].30،29،4[سالمت مادر و کودك تأکید می شود

مراقبت از کودکان نیز باورهاي متعددي وجود در مورد
در هند بعد از زایمان بند ناف براي مدتی به .دارد

در تایلند و یا شودآهستگی دور گردن نوزاد قرار داده می
شان گره نوزادانی که هنگام زایمان بند ناف به دور گردن

خورده باشد، بسیار خوش شانس و با اقبال بلند محسوب 
دیگر باور هاي است از باورهاي سنتی ].19،13[شوندمی

در .استطه با اقداماتی جهت کاهش زردي نوزاد در راب
بعضی فرهنگها نوزاد را از خوردن کلستروم یا همان شیر 
اولیه مادر به علت احتمال ا بتالء به زردي منع می نمایند 
در حالی که محققین به اهمیت تغذیه اولیه با شیر مادر به 
علت افزایش ارتباط عاطفی مادر و نوزاد و همچنین 

ید ینده و تضمین سالمت نوزاد تاکآموفقیت در شیر دهی 
منجقزرديرفعروستائیان تاکستان براي].3[می کنند 

1-couvades

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
jn

ku
m

s.
9.

1.
10

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 11

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.jnkums.9.1.109
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1127-fa.html


116،کشاورز و همکارانزهرهو رفتار باروري اقوام خراسان شمالی فرهنگقومیت
شیرنوزادبهروزيچند.کردندمیآویزاننوزادبهزرد
شکمشتاخوراندندمیبه نوزادکاچیروغندهندنمی
صورترويرازندهماهی.طرف شودبرزرديوکندکار
استفاده از در خراسان شمالی ].10[ندمالمیبچه
گیاهی مانند شیر خشت و ترنجبین جهت کاهش هاي ودار

مانند تاکستان که تقریبا در تمام اقوامزردي نوزادي است
مطالعات متعدد در رابطه با استفاده از این گیاه .رایج است

عددي دارندتدر کاهش زردي انجام شده است که نتایج م
این که این مسله یک باور وجه به تلذا با ].33،31[

بر اساس این مطالعات نمی توان و مشترك استفرهنگی 
،تعیین کرداین گیاهان را بر زردي نوزادي اثر بخشی 

نیاز به یک مطالعه نظام مند می جهت پاسخ به این سوال
.باشد

بسیاري از باورها به صورت پنهان بوده و با توجه به اینکه 
لذا پژوهشگران صرفا . قابل مشاهده و شناسایی نمی باشند

بازگو نمودن عقایدي که توسط جمعی از زنان اقوام به
مختلف در دوره پژوهش ارائه گردیده و یا توسط آنان 

این باورها در برخی انجام شده پرداخته و ممکن است
افراد گروههاي قومیتی وجود داشته و قابل تعمیم به کل 

و بعضی سنت ها نیز به مرور زمان نباشدن قومیتآافراد 
بعضی از باور ها توسط افراد اند همچنین کمرنگ گشته
.هاي مختلف ارائه شده اندگروه قومیت 

در این مطالعه سنت هاي مشهود اقوام قابل مشاهده بود و 
کسی سعی در پنهان نمودن آن نداشت و در مصاحبه ها 

.هم اصول احترام به سنتها و رضایت آگاهانه رعایت گردید
نتیجه گیري 

خراسان شمالی مخصوصا در روستا ها زنان اقوام مختلف
هنوز از سنت هاي مربوط به بارداري و زایمان استفاده می 

قبل از اعمال هر نوع لذا ضروري است نمایند،
این مسائل به سیاستگذاري جهت رفتار مربوط به باروري 

صور منطقه اي بررسی گردد و نقش مراقبین سالمت و 
به . بهورزان در این قسمت بسیار پر اهمیت می باشد

غیر صحیح ار هايت، رفسنت هاطوري که با شناسایی این 
که ریشه در فرهنگ يسنت هااصالح وو غیربهداشتی 

شناسایی و در جهت اعتالي سالمت مادران ، صحیح داشته
.استفاده گرددها آناز 

بخشی از پایان نامه دکتري بهداشت باروري مقالهاین
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رابطه با رفتار 
باروري در جامعه چند قومیتی خراسان شمالی با کد 

می باشد IR.SBMU.RETECH.1395.2.21)(اخالقی 
ازراخودسپاسمراتببه این وسیله پژوهشگرانکه

ژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پمعاونت 
مام تبیمارستان بنت الهدي و همچنین پرسنل محترم
یج این تحقیق تاوري و ارائه نآعزیزانی که در جمع 

.دارندمیابرازهمکاري نمودند،
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Abstract

Backgrond and Objectives: Ethnic and culture are different factors that affect the
pregnancy as a biological phenomenon. Beliefs and traditions related to childbirth are
very important, especially in countries and communities with high mortality. Without
sufficient knowledge and understanding about women's issues, policies related to
improve maternal health will be unattainable. Therefore, this study aimed to explore the
customs of various ethnic groups of North Khorasan about the pregnant women.
Material & Methods: This qualitative (ethnographic research) study performed  by
individual and group interviews with open-ended questions in relation to the different
traditions of the three pre-pregnancy, pregnancy, childbirth and the postpartum and
newborn care from the three groups of women, (Mothers who admitted to the hospital
for delivery, her mothers and her grandmothers). This study was performed in
Bentolhoda hospital in North Khorasan. Interviews were continued until saturation
results. Data gathering was done by note taking.
Results: The traditions were classified in three groups. Some of them are useful such
as aspects of support and emotional assistance and psychological support of mothers
and babies in childbirth at home or in the correct position. Negative beliefs can also be
seen such as lack of colostrum feeding baby about worry of neonatal jaundice and
neutralized beliefs such as (poly-cut) between relatives, especially those living in rural
areas.
Conclusion: The situation of mothers and children in many developing countries
suggests that there are a long way to change attitudes and behavior. Therefore, it needs
to change reproductive behavior, attitudes and beliefs related to the fertility. Otherwise,
purely technical measures, will have only a marginal influence on the promotion of
reproductive health.
Keywords: Belief, custom, cultural, North Khorasan, pregnancy, childbirth
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