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ازدواج خویشاوندی پدیده ای است که عمیقا 
ریشه در فرهنگ برخی جوامع دارد. این 
شیوه ازدواج در مردمان غرب آسیا، جنوب 
هند و شمال آفریقا محبوبیت زیادی داشته 
را  ازدواج ها  از  درصد   20-50 حدود  و 
شامل می شود. در ایران نیز در یک مطالعه 
حدود  فامیلی  ازدواج های  کلی  میانگین 
38/6 درصد تخمین زده شده و شایع ترین 
شکل آن ازدواج بین اقوام درجه اول مثل 
دخترخاله-پسرخاله و دخترعمو-پسرعمو 
و... است. تفاوت هایی در شیوع و مدل های 
مختلف این نوع ازدواج بر اساس مسائل 
قومی، مذهبی، نژادی و ناحیه جغرافیایی و 
حتی شیعه یا سنی بودن افراد وجود دارد و 
جالب اینکه درصد باالیی از ازدواج های 
فامیلی در بخش مرفه جامعه دیده می شود 
اما این ازدواج ها مشکالتی در پی دارد به 
 25 در  2010میالدی  سال  در  که  طوری 
درجه  ازدواج خویشاوندی  آمریکا  ایالت 
اول به علت شیوع نقایص و ناهنجاری های 
دیگر  ایالت   6 در  و  شد  منع   ژنتیکی 
تحت شرایط خاصی مثل سن باال یا نازایی 
یکی از طرفین یا هر دو یا ارائه گواهی مشاوره 
ازدواج معتبر اجازه انجام آن داده شد. حتی 
در بعضی مناطق اجازه یک ازدواج فامیلی در 
خانواده صادر می شود اما از ازدواج فامیلی 
دوم در همان خانواده جلوگیری می کنند.

مزایای ازدواج فامیلی 
برخی مطالعات جامعه شناختی نشان داده ثبات 
زندگی زناشویی در ازدواج های فامیلی به دلیل 
سازگاری و همخوانی بیشتر بین همسران و 
خانواده هایشان بیشتر است. همچنین افراد فامیل 
به علت رفت و آمد و معاشرت بیشتر با یکدیگر 
شناخت بهتر و بیشتری از اخالق، اعمال و رفتار 
انتخاب  احتمال  دارند و همین شناخت  هم 
گزینه مناسب جهت ازدواج را باالتر می برد. 

از آنجا که همواره نگرانی و دغدغه هایی برای 

زنان در مورد عدم تامین و حمایت آنها در 
مورد مسائل مالی و سالمت در زندگی وجود 
دارد، گمان می کنند ازدواج خویشاوندی پشتوانه 
محکم تری نسبت به قوانین موجود در جامعه 
برای حفظ وضعیت و دفاع از حقوق آنهاست. 
در بعضی موارد این باور وجود دارد که ازدواج 
فامیلی باعث تحکیم پیوندهای خانوادگی و 
همبستگی بین اعضا و شکل گیری فرصت های 
عالی برای انتقال ارزش های فرهنگی خانواده 
و تداوم آن طی نسل های متمادی در خانواده 

می شود.
در ازدواج های فامیلی مذاکرات قبل از ازدواج در 
باب مسائل مالی اغلب به راحتی انجام می گیرد 
و مقدمات و لوازم ازدواج مانند مهریه، جهیزیه 
و مراسم عقد و عروسی با تسهیالت و هزینه 

کمتری فراهم می شود. 
یکی دیگر از دالیل اصرار بعضی به ازدواج با 
یکی از اعضای فامیل، این است که خانواده ها 
ترجیح  خانم ها  دختر  والدین  به خصوص  و 
با غریبه  ازدواج  به جای  می دهند دخترشان 
با  آنها  دسترس  از  دور  محلی  در  زندگی  و 
فردی از اقوام ازدواج و نزدیک به آنها زندگی 
کند و از لذت مالقات و حضور نوه هایشان 

برخوردار شوند. 
عالوه بر اینها، بسیاری از خانواده های متمول 
ترجیح می دهند با ازدواج خویشاوندی اموال 
و دارایی های خود را درون خانواده نگه  دارند 

و نسل به نسل انتقال دهند. 
بعضی از مطالعات حاکی از این است که طالق 
و جدایی در ازدواج های خویشاوندی کمتر 
است. البته حقیقت این مطلب بیشتر از آنجا 
ناشی می شود که طالق در ازدواج های فامیلی 
سخت تر از ازدواج های دیگر انجام می گیرد 
چراکه با جدایی دو نفر از هم، اغلب کل روابط 
خانوادگی تحت  الشعاع قرار می گیرد و ممکن 
است باعث از هم پاشیده شدن یک فامیل شود، 
بنابراین در اکثر موارد در صورت ایجاد اختالف، 
بزرگان و ریش سفیدان بین زن و شوهر  داوری 
و آشتی و مسالمت را بین آنها برقرار می کنند. 

معایب ازدواج فامیلی 
اول اینکه احتمال دخالت اطرافیان در زندگی 

زن و شوهر  در ازدواج های فامیلی بیشتر از 
دخالت ها  این  دامنه  و  ازدواج هاست  سایر 
خانواده های  از  فراتر  و  گسترده تر  معموال 
درجه 1 دوطرف است و اغلب به کل فامیل 
کشیده می شود. مراقبان بهداشت و سالمت 
و متخصصان علم ژنتیک، خطر بیماری های 
مادرزادی انتقال یافته به فرزندان را در مقابل تمام 
مزایای بالقوه اجتماعی-اقتصادی ازدواج های 
فامیلی مهم و جدی قلمداد می کنند و در خصوص 

آن هشدار می دهند. 
در ازدواج های فامیلی در مقایسه با سایر ازدواج ها 
نرخ باروری و تولد کمی باالتر است و میزان 
سقط تفاوت بارزی ندارد. مرده زایی و مرگ نوزاد 
از جمعیت عمومی باالتر و شیوع نقایص حین 
تولد حدود 3-2 درصد بیشتر از نوزادان حاصل 
از ازدواج غیرفامیلی است. هرچند شاید این 
تفاوت درصدی اندک باشد اما با احتساب آمار 
موالید ساالنه عدد قابل توجهی به دست می آید. 
علت باال بودن نقایص و اختالالت مادرزادی 
از این قرار است که زمانی که ژن مخصوص 
و  مشترک زن  اجداد  و  پدران  در  بیماری 
شوهر وجود داشته باشد و از یک طرف به 
مادر و از طرف دیگر به پدر منتقل شود و 
این ژن مخصوص هم از پدر و هم از مادر 
نتیجه تجمع  در  برسد،  ارث  به  به کودک 
این ژن در فرزند احتمال بروز و شدت آن 

بیماری بیشتر خواهد شد. 

ضرورت غربالگری
ارتباط  روی  مطالعات  از  بسیاری   در 
نشانگان داون )نوعی عقب ماندگی ذهنی( با 
ازدواج خویشاوندی تمرکز شده و نتایج نشان 
داده بسیاری از ازدواج های فامیلی باعث خواهد 
شد فرزندان متولدشده عقب افتاده باشند. البته 

هر ازدواج فامیلی ای این نتیجه را نمی دهد. 
آمار نشان می دهد احتمال تولد کودکان معلول، 
ناقص و مبتال به نابینایی و ناشنوایی، اختالالت 
صرع،  استخوانی،  ناهنجاری های  و  خونی 
اختالالت ذهنی و یادگیری و عقب ماندگی 

رشد در ازدواج های فامیلی بیشتر است. 
با  خویشاوندی  ازدواج های  بین  ارتباط 
تاخیری  شروع  با  پیچیده  بیماری های 

باال،  فشارخون  قلبی-عروقی،  دیابت،  مانند 
اسکیزوفرنی)جنون( و سرطان ها مبهم است 
و به مطالعات بیشتری برای کنترل عوامل متعدد 

مداخله کننده در نتیجه مطالعه نیاز دارد. 
اگرچه به دنیا آمدن کودک بیمار یا معیوب 
و ناقص در ازدواج های فامیلی یک احتمال 
است اما با توجه به مشکالت زیاد ناشی از 

آن و زندگی سخت و دردناک این کودکان 
باید برای کاهش این احتمال اقداماتی انجام 

گیرد. از آنجا که وجود یک بیماری در 
همسران  مشترک  اجداد  و  پدران 

باعث بروز بیماری در نسل های بعد 
می شود، مراجعه به متخصصان علم 
ژنتیک و تهیه شجره نامه ها و انجام 
آزمایش های الزم پیش از ازدواج 
حین  غربالگری  تست های  و 
برای  مهم  ارکان  از  بارداری، 
فرزند  تولد  احتمال  کاهش 
فامیلی  ازدواج های  در  بیمار 
آزمایش های  چراکه  است 
برای  امروزه  که  مرسومی 
ازدواج  آستانه  در  افراد 
انجام می شود، فقط امکان 

بروز تاالسمی را بررسی 
حالی  در  می کنند 

بررسی های  که 
بیشتری در این 

الزم  زمینه 
است.

در 25 ایالت آمریکا ازدواج فامیلی درجه اول به دلیل افزایش بروز نقایص و ناهنجاری های ژنتیکی منع شده است

خوب و بد ازدواج خویشاوندی

ازدواج خویشاوندی در مردمان غرب آسیا، 
جنوب هند و شمال آفریقا محبوبیت قابل توجهی 
دارد و حدود 50 -20 درصد از ازدواج ها را 
شامل می شود. در ایران نیز در یک مطالعه، 
میانگین کلی ازدواج های فامیلی حدود 38/6 
درصد تخمین زده شده و شایع ترین شکل آن 
ازدواج بین اقوام درجه اول مثل دخترخاله و 
پسرخاله یا دخترعمو و پسرعمو است
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رابطه ازدواج فامیلی و طول عمر کودکان
محققان دانشگاه East Anglia در کشور انگلستان با مطالعه روی 
ازدواج های خانوادگی و هم خونی دریافته اند میزان طول عمر فرزندان 
والدینی که نسبت خونی باهم دارند و کامال از یک ژنتیک هستند، 
کمتر از سایر فرزندانی با ژنتیک های متفاوت است. بررسی ها نشان 
می دهند، تلومرها که محافظ کد های ژنتیکی و دارای توالی تکرار 
هستند در فرزندانی که از والدین هم خون به دنیا آمده اند، کوتاه تر 
است و این مساله به تدریج باعث کوتاه شدن طول عمر و حتی 
بروز بیماری های مختلف در فرزندان می شود. کارشناسان معتقدند 
این نوع ازدواج ها باعث پیری زودرس سلول های بدن می شود و 
درنتیجه فرد مستعد ابتال به انواع بیماری ها و تسریع پیری بدن و 
مرگ زودرس می شود. کارشناسان برای راستی آزمایی این تحقیق 
روی گروهی از چکاوک ها که بومی یک منطقه خاص بودند و با 
سایر گونه ها جفت گیری نداشته اند، آزمایش انجام داده و دریافته اند 
طول عمر این گروه از چکاوک ها با توجه به کوچک بودن اندازه 
تلومرها در کد های ژنتیکی آنها کمتر از سایر گونه هاست. هر بار که 
یک تقسیم سلولی رخ می دهد، اندازه تلومر کوتاه می شود و این کوتاه 
 شدن با افزایش خطر ابتال به بیماری و طول عمر کوتاه همراه است. 
کارشناسان در طول 1۴ سال از ۵۹2 چکاوک نمونه DNA گرفته 
و آنها را از لحاظ طول عمر و تعمیم به انسان ها بررسی کرده  اند. 
براین اساس کارشناسان توصیه می کنند افراد تا حد امکان از ازدواج 
با خویشاوندان اجتناب کنند تا از لحاظ سالمت و عوامل ژنتیکی در 
وضعیت متعادلی قرار بگیرند. افرادی که با غیرخوشاوند و هم خون 
ازدواج می کنند در مقابل ابتال به بیماری ها مقاومت بیشتری دارند 
اندازه تلومر ها همچنین به  و طول عمر بیشتری خواهند داشت. 
شیوه زندگی، وزن، استعمال دخانیات، ورزش نکردن، بی تحرکی، 
سوء تغذیه، زندگی در مکان هایی با آب و هوای آلوده، استرس و 

ابتال به برخی بیماری ها نیز بستگی دارد.

کاهش ازدواج فامیلی در اردبیل
اسفند ماه سال گذشته معاون پیشگیری بهزیستی استان اردبیل از کاهش قابل توجه سطح 
ازدواج فامیلی در روستاهای این استان با اجرای مشاوره ژنتیک خبر داد. طاهره رزاق پور به 
مهر گفت: »در این استان مشاوره ژنتیک با هدف آگاه سازی خانم و آقای در آستانه ازدواج 
از احتمال بروز بیماری های ژنتیک یا معلولیت در فرزند انجام می شود و با این  وجود، 
هدف مشاوره های ژنتیک ایجاد ممانعت در ازدواج نیست. درواقع، مشاوران ما حتی مانعی 
در ازدواج های فامیلی ایجاد نمی کنند و با آگاهی دهی به افراد در تالش اند زمینه انتخاب 

هوشیارانه یا فرزندآوری هوشیارانه را فراهم کنند.«

بیماری های نادر با ازدواج خویشاوندی بیشتر می شوند
ازدواج هاي خویشاوندي در ایران  باعث  افزایش بیماري هاي کمیاب و نادر ژنتیکي شده 
که این بیماري هاي نادر در بسیاري از مناطق دنیا شیوع ندارند. این هم از جمله مباحثی 
بود که سال ها پیش دکتر »محمدتقي اکبري« عنوان کرده بود. او در ادامه توضیح داده بود: 
نقش ازدواج هاي فامیلي »در بیماري هاي غیرشایع ژنتیکي، بسیار مهم است، اما در مورد 
بیماري هاي شایع از جمله تاالسمي، ممکن است والدین هیچ نسبت فامیلي ای نداشته 
باشند، اما فرزند آنها به بیماري ژنتیکي مبتال شود.« این متخصص بیماري هاي ژنتیک 
انساني اظهار داشته بود: »با توجه به اینکه به راحتي نمي توان در فرهنگ ازدواج هاي 
فامیلي تغییر ایجاد کرد و کاري زمانبر محسوب مي شود، مهم ترین و موثرترین راه براي 
کاهش بیماري هاي ژنتیک در کشور، انجام مشاوره هاي ژنتیک قبل از ازدواج است.« دکتر 
اکبری با بیان اینکه مشاوره هاي ژنتیکي در مقاطع مختلفي و عمدتا قبل از ازدواج و قبل 
از بارداري باید انجام شود، گفته بود: »طي این مشاوره ها، شجره خانوادگي و خاندان 
زوج ها و بیماري هاي رایج در آنها مشخص و بررسي مي شود و طي این بررسي ها اگر 
خطر و احتمال ابتالي فرزند به بیمارهاي ژنتیکي وجود داشته باشد، ژن هاي بیماري زا 
به طور دقیق بررسي مي شود و در صورت بارداري تشخیص قبل از تولد براي آنها 
داده مي شود.« رئیس انجمن ژنتیک مهم ترین توصیه براي کاهش بیماري هاي ژنتیکي 
در کشور را انجام مشاوره هاي ژنتیکي قبل از ازدواج دانسته و گفته بود: »در کشورهاي 
اروپایي حدود چند 100 سال است که ازدواج هاي فامیلي انجام نمي  شود و به همین 

علت بیماري هاي ژنتیکي نادر، شیوع زیادي ندارد.«

ممنوعیت ازدواج 
فامیلی در تاجیکستان

»امامعلی رحمان«، رئیس جمهور 
تاجیکستان هم سال گذشته قانون 
که  را  فامیلی  ازدواج های  منع 
این کشور  پارلمان  در  پیش تر 
تصویب شده بود، ابالغ کرد و 
مجلس تاجیکستان با تصویب 
طرحی، ازدواج خویشاوندی را 
از عوامل اصلی  به عنوان یکی 
تولد کودکان معلول، منع کرده 
و معاینه پزشکی قبل از ازدواج 
را برای همگان اجباری کرده بود. 

بر همین اساس از این به بعد فرزندان خاله ها، دایی ها و عموها حق ازدواج با یکدیگر را ندارند. معاینه پیش 
از ازدواج هم اجباری شده و به دختر و پسرها در صورت خویش و تبار بودن اجازه نکاح داده نخواهد شد. 

مجلس تاجیکستان همزمان طرح ممنوعیت نامگذاری متولدین جدید با اسامی عربی را نیز تصویب کرده بود.

رابطه ازدواج فامیلی و بیماری های اعصاب و روان
شهربانو قهاری، استاد دانشگاه و روان شناس بالینی در گفت وگویی با »جام جم« در جواب این سوال 
که آیا بیماری های روانی نیز می تواند زمینه های ژنتیکی داشته باشد، گفت: »از دیدگاه روان شناسان، 
بیش از ۷0 درصد بیماری های روانی مانند عقب ماندگی های ذهنی، افسردگی و سایر بیماری های روانی 
زمینه های ژنتیکی دارند که از راه ازدواج های فامیلی منتقل می شوند، حتی برخی روان شناسان، اعتیاد 
را به زمینه های ژنتیکی ناشی از ازدواج فامیلی نسبت می دهند، به طوری که هرچه نسبت فامیلی زن و 

شوهر ها به هم نزدیک تر باشد، احتمال ایجاد مشکالت روانی در فرزندان آنها بیشتر است.«
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گفت: »وقتی با دوستان دخترم صحبت می کنم، خودم هستم اما وقتی 
با پسرها حرف می زنم، می خواهم در بهترین حالتی که می توانم 
را  آنها  باالی صدایم  اما همیشه لحن  آنها وارد صحبت شوم  با 
فراری می دهد.« الگوی او در زندگی خواهر بزرگش بود که او هم 
دانشجوی نخبه و چند سال پیش در سن پایین ازدواج کرده بود. 
مراجع من که عاشق یکی از همکالسی هایش شده بود، می خواست 
مانند خواهرش رابطه را زودتر جدی و با او ازدواج کند. شکایتش 

این بود که نمی تواند به او نشان بدهد که دوستش دارد. از طرفی 
می گفت: »من به عنوان یک دختر که نمی توانم از او خواستگاری 
کنم!« از او خواستم تالش کند در اعماق ذهنش پسر ها و دختر ها 
را به یک صورت نگاه کند. سعی کند در هر شرایطی، صرفنظر از 
اینکه مخاطبش دختر یا پسر است، خودش باشد. آنچه پسرها را 
از او فراری می داده، صدای بلند او نبوده است. تالش برای بهترین 
بودن، احساس منفی در جنس مخالف ایجاد می کند. وقتی تالش 
می کنیم بهترین چهره و بهترین رفتارمان را به کسی نشان دهیم از 
خود واقعی مان دور می شویم. رفتارمان رنگ و بوی تصنعی می گیرد 

و هیچ چیز به اندازه رفتار تصنعی دافعه ندارد.
یکی از مهم ترین معیارهای جذابیت این است که خودمان باشیم و 

رفتارمان ساده و بدون هرگونه نمایشی باشد. شاید رفتارهای نمایشی 
برای افرادی که دنبال رابطه گذرا هستند، جذاب باشد اما برای 
افرادی که دنبال یک رابطه جدی هستند، بهترین ویژگی، رفتار های 
واقعی و غیرنمایشی است. از او خواستم در بیان احساس هایش 
با آن پسر همکالسی صادق باشد. با کمال ناباوری از من پرسید: 
»یعنی به او بگویم عاشقش هستم؟« به او گفتم: »نه! الزم نیست 
اینقدر تند بروی. کافی است فقط به او بگویی از صحبت کردن 
با تو حس خوبی دارم و می خواهم غیر از موارد درسی نظرت را 
راجع به موارد دیگر بدانم.« در این زمان دیدم ترس و نگرانی در 
چشم هایش موج می زند. گفت: »اگر او قبول نکند چه کار کنم؟« 
نوعی  شرایطی  هر  در  عاشقانه  پیشنهاد  که  دادم  توضیح   برایش 

»خطر کردن« است. این یک واقعیت است که در عشق هیچ تضمینی 
نیست. باید این واقعیت را بپذیری و خودت را برای »خطر کردن« 
آماده کنی. یکی از مهارت هایی که هر جوانی باید بیاموزد، جسارتمندی 
در نزدیک شدن به جنس مخالف است. اگر بخواهیم به معنای واقعی 
»نخبه پروری« کنیم و شاهد حیف و میل شدن استعداد های جامعه 
به دلیل مشکالت ارتباطی نباشیم، الزم است احساس های عاشقانه ای 

را که به صورت طبیعی در جوان ها ایجاد می شود، انکار نکنیم.
از  نشان  که  است  مبارکی  اتفاق  عاشقانه  احساس  شکل گیری 
پختگی و استقالل جوان ها دارد. وظیفه ماست که به آنها کمک 
کنیم به پخته ترین شکل با این احساس ها برخورد کنند و آنها را 

برای پذیرفتن واقعیت های رابطه عاشقانه آماده کنیم.

روزنامه  سپیــــد را  
در اینستاگرام دنبال کنید
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