بسم اهلل الرحمه الرحیم

گروه «باور باران»
فعال در عرصههای علمی پژوهشی و فرهنگی

مًضًع مقالٍ:
آیا وسدیکی زيجیه در ديران قاعدگی مضر است؟

تهیٍکىىذٌ:

بخش اعجاز علمی قرآن
آقای علی وژاد

تاریخ تهیٍ:

95/02/11

شمارٌ وسخٍ:

1

BavarBaran.ir

گريٌ باير باران

خَى هحیظ هٌاسثی ترای حضَر ٍ رضذ ٍ اًتقال عَاهل تیواریساست .تٌاترایي درصَرت آلَدگی یکی از
عرفیي تِ یک عاهل عفًَی هیکرٍتی یا ٍیرٍسی (هثل سَزاک ،سیفیلیس ،کالهیذیا ٍ عاهل ایذز ٍ ٍیرٍس
تة خال) اهکاى اًتقال ایي عاهل تِ دیگری در زهاى قاعذگی افسایص هی یاتذ .عالٍُ تر ایي قاعذگی هوکي
است یکی از عَاهل تیرٍى ریختي تة خال ّای تٌاسلی در زًاى تاضذ.

قرآى کرین در  1000سال پیص ٍ در زهاى فقر علن ٍ تکٌَلَشی ،هقارتت در دٍراى هاّیاًِ زًاى را ًْی کردُ
است ٍ ایي در صَرتیست کِ اهرٍزُ ایي هضرات کطف گردیذُ است.

سَرُ هثارکِ تقرُ آیِ 222
( از تَ درتارُ عادت هاّاًِ [زًاى] هی پرسٌذ ،تگَ« :آى ،رًجی است .پس ٌّگام عادت هاّاًِ ،از [آهیسش تا]
زًاى کٌارُ گیری کٌیذ ٍ ،تِ آًاى ًسدیک ًطَیذ تا پاک ضًَذ .پس چَى پاک ضذًذ ،از ّواى جا کِ خذا تِ
ضوا فرهاى دادُ است ،تا آًاى آهیسش کٌیذ ».خذاًٍذ تَتِ کاراى ٍ پاکیسگاى را دٍست هی دارد]1[ ).

در یک هغالعِ در داًطگاُ هیطیگاى تراساس هصاحثِ ّای اًجام ضـذُ ًطاى دادُ ضذ کِ احتوال اتتال تِ
عفًَت ّای کالهیذیایی تا راتغِ جٌسی حیي قاعذگی ارتثاط هستقین دارد .در هغالعِ ای دیگر راتغِ
جٌسی ٌّگام قاعذگی تا افسایص احتوال خغر عفًَت ٍ التْاب لگٌی ّوراُ ًثَدُ است .در ّرحال تایذ تَجِ
داضت اگر تِ فرض عرفیي راتغِ آلَدُ تِ عفًَت ًثاضٌذ .راتغِ جٌسی تِ خَدی خَد هٌجر تِ هطکل
خاصی از ایي ًظر ًوی ضَد.

تاثیر رابطٍ جىسی بر مذت زمان ي شذت خًوریسی در ديران قاعذگی
گاّی هوکي است تذلیل افسایص اًقثاضات رحوی ًاضی از ارگاسن (ٍ اثر َّرهَى اکسی تَسیي) تافت در
حال ریسش داخلی رحن سریعتر ریسش کٌذ ٍ قاعذگی زٍدتر از زهاى هَرد اًتظار پایاى یاتذ .در یک هغالعِ
در داًطگاّی در آتي در زًاى ًسدیک تِ سي یائسگی ،تررسی ّا حاکی از افسایص ّوسهاًی راتغِ جٌسی
حیي قاعذگی تا افسایص هیساى زهاى ٍ ضذت خًَریسی رحوی در زًاى تَد.
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افسایص خًَریسی از عالئوی است کِ هوکي است افراد تذیي خاعر تطَیق تِ ترداضتي رحن در دٍراى ًسدیک
تِ یائسگی ضًَذ .تعثارت دیگر احتوال دادُ ضذ کِ افرادی کِ حیي قاعذگی اقذام تِ ًسدیکی ًویکٌٌذ کوتر
تحت عول ّیسترکتَهی یا ترداضتي رحن قرار هیگیرًذ.

در یک هغالعِ دیگر تر رٍی  09۴زى ًازا آًذٍهتریَز تا احتوال داضتي راتغِ جٌسی حیي قاعذگی راتغِ
هستقین داضتً .ظر تر ایي است کِ ّیجاًات جٌسی ٍ ارگاسن تعٌَاى یک فعالیت حرکتی هیتَاًذ تِ کاّص
دردّای رحوی حیي قاعذگی ًیس کوک کٌذ ٍ تِ اصغالح اثر سَدهٌذی داضتِ تاضذ.

ومامته تهیٍ شذٌ در باير باران:
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کلید ياشٌ َا:
قرآى ،تقرُ ،زًاى ،عادت هاّیاًِ ،تیواری

مىابع:
[ ]1سَرُ هثارکِ تقرُ آیِ  « 222ي يَسِئَلًُوَکَ عَهِ الْمَحيضِ قُلْ هًَُ أَذيّ فَبعِتَزِلًُا الىِسبءَ فِي الْمَحيضِ يَ ال تَقْرَبًُهُهَ حَتَي
يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَرْنَ فَأْتًُهُهَ مِهْ حَيِثُ أَمَرَکُمُ اللَهُ إِنَ اللَهَ يُحِّبُ التًََابيهَ يَ يُحِّبُ الْمُتَطَهِريهَ»
سایت پزشکی دکتر سالم[2] http://www.hidoctor.ir/
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