هایانسانشناسیایران


پژوهش
دوره،۱۰شمارهپیاپی2۰
پاییزوزمستان،۱۳۹۹صص25۹ -286

مطالعۀ شناختی :تحول معنای مادری و صورتبندی فرمهای خانواده
به میانجی بسترهای پزشکی در دوران معاصر
۱

فرزانهفرشادی  
منصوروثوقی 2
تاریخدریافت۹۹/7/۱۰:
تاریخپذیرش 4۰۰/۳/26:

چکیده
کودکباحضورمیانجیهاییمانندبهداشت،پزشکیوفناوریبه

دربسترهایتاریخی،دوگانۀمادر-
بندیشدهاست؛بهاینمعنی،مفصلبندیروابطمادروکودک


کودکترکیب
زنجیرۀمادر-میانجی-
یا کنش فرزندآوری از گذر میانجیها در ضرورتهای تاریخی تغییر یافته و خانوادههای مختلف
ایصورتبندیشدهاست.پسآیاباتغییرصورتخانواده،محتوایامعنای


صورتهسته

گستردهبه
مادر شدن نیز در یک فرایند تاریخی متناسب با تغییرات فرم خانواده در فهم کنشگر دوباره
دهد؟ومفصلبندی

بندیمیشود؟اگرچنیناستچگونهتغییراتمعنایینزدکنشگررخمی


مفصل
همومعنایمادرشدندرگذرزمانچهتغییراتیکردهاست؟اینهامسائلیاستکهاینمقالهبه

ف
کمکمفاهیمفرم،محتوا،ساختارآگاهینزدزیملوهوسرلدرجستوجویپاسخآناست.روش

ساختاریافتهاست.هدایتمصاحبهبراساسمؤلفههایسنخ


اصلیبرایاستخراجمعانی،مصاحبۀنیمه
شود،تاامکانمقایسهوتغییرمعنادرمیاننسلهافراهمشود.


ساختهپیشبردهمی
آرمانیمحقق
طبقهبندیمصاحبهشوندگان نیزبراساسدورهشناسیوبسترهایتاریخیاست.درنهایتباانطباق

یافته هابینتجربۀزیستۀسهنسلاززنان،تحولمحتوایکنشفرزندآوریدربسترهایاجتماعی

شود.بهاینصورت،سهگونهمفصلبندینظاممعناییمادریشاملگذار،ترازمندوارادی


آشکارمی
نیمهمستقل ،هستهای و الحاقی مرتبط
هستهای -
صورتبندی میشود که بهترتیب با سه فرم نیمه 

هستند.نتیجهاینکهباحصولآگاهیازموضوعشناختبدن،نگرشبهفرزندآوری(ارزش)نیزدر
شود.درهمینصورتبندیجدیدازارزشاستکهمرحلۀدیگری

نسبتهایجدیدیبازشناسیمی

ازمعنایمادرینزدکنشگربرساختهمیشود .
واژههای کلیدی :آگاهی،تجربۀزیسته،تحولمعنایمادری،خانواده،محتواوفرم .
دانشجویدکترایجامعهشناسیفرهنگی،واحدعلومتحقیقات،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران.

۱
2دکترایتخصصیجامعهشناسی،واحدعلومتحقیقات،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران(،نویسندۀمسئول) .
vosooghi_mn@yahoo.com

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
26۰

مقدمه
ایازدرهمتنیدگی


شدناستوچنینتحولزیستی
تولد،فرایندیازنیستشدنوآغاز 
هست

نیستیدورانجنینیوآغازهستینوزادمرهونبدنمادراست.بههمینمناسبتاستکه
جایگاهاجتماعیومنزلتمادرانهدرنوشتههایبسیارودرمضامینگوناگونستودهشدهاست:

۱
«گر گویمت که جان جهان ،جان مادر است ،بشنو که هرچه هست ز دامان مادر است »
(دهباشی .)75:۱۳82،
رسدمعنایمادریآن چنانباکالبدجسمانیزندرهمتنیدهشدهاستکه


نظرمی

امابه
4
۳
2
مادربودن و مادرشدن  ،به همان معانی مادری تلقی میشود .به بیان سادهتر اینکه معنای
ارزبافرزندآوریتلقیمیشودو


نتحولوهم
مادرینیزدرطولاعصارپدیدهایثابتوبدو

مطالعۀتحوالتمعناییمادریازنظرهادورماندهاست؛بنابراینموضوعیکهدرمقالۀحاضر
بررسی می شود ،تحول نظام معانی مادری نزد کنشگران در بستر تغییرات اجتماعی در گذر
زماناست .

بیان مسئله
رایجترینتصورازمادر«،زنیاستکهیکیاچندفرزندبهدنیاآوردهباشد».5بهاینمعنی،

7
6
بازنماییکنندۀ امر مادری در جامعه است؛ زیرا نظم نهاد مادری

ویژگی محسوس و عینی 
صورتبندی میشود .به بیان سادهتر

چنین است که بر بنیان نقش محول 8و نقش محقق ۹
اینکهواقعیتاجتماعیمادریوابستهبه زادآوریونگهداریوتربیتفرزنداست؛بنابراینمادر
واسطهوخونیآنهاارتباطی


وفرزندعناصرواجزایاصلینهادمادریهستندکهرابطۀبی
متقابلوبنیادین محسوبمی شود.یعنیاینکهکلیتامرمادریدرتعامالتبین عناصردر
دوگانۀ مادر-جنین ۱۰و دوگانۀ مادر-فرزند ۱است که در فرایندهای زیستی و اجتماعی و در
هایعینیبازنماییمیشود .


ویژگی
۱شاعر:حسینخدیوجم
2بهمعنیمادربودگیکهمنظورتواناییزادآوریاستوارتباطیمستقیمبابیولوژیفرددارد.
 ۳بهمعنیمادرشدگیکهمنظوراجرایوظایفتربیتیونگهداریفرزنداستوفرایندیاجتماعیاست.
عنوانیکپدیدهوبدونویژگیهایذاتیاست .


منظورخودایدۀمادریبه
4
5لغتنامۀدهخدا 
6 Objective

گیرند.ازدواجدستگاهیازهنجارهااست.ازاینرو


دبهخودمی
«7مجموعهایازهنجارهادراجتماعصورتنها
میتوانگفتکهازدواجازنهادهایاجتماعیاست»(مندراسوگورویچ.)۱7۱:۱۳۹۱،

8 RoleAscribed
9 Achieved role

۱۰نقشمحول
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درنتیجه تغییرات در نقشهای زیستی و اجتماعی مادری یا ویژگیهای مشاهدهشدنی با
تکوینشکلهایمتفاوتخانوادهدرطولاعصارمرتبطاست؛زیرا«هستۀثابتیکهخانوادهبه

دورآنرشدکردهروابطمیانزنومردنیست،بلکهروابطبینمادروفرزنداست»(زیمل،
 .)2۰2 :۱۳۹۳به این معنی که هرچند کنترل موالید در سایۀ سیاستهای جمعیتی اتخاذ
شود،بهمعنیتحولدراجراینقشهایمادریاستکهبهمیانجیکارگزارانبیرونی،مانند


می
بهداشت و پزشکی امکانپذیر میشود؛ بنابراین با حضور میانجیهای پزشکی و بهداشت ،در
میانجیها-فرزند

کودکبهصورتمادر-

تعامالتاجزایاصلیفاصلهایجادمیشودودوگانۀمادر-

مفصلبندی میشود؛ بنابراین با ایجاد تغییر در دوگانۀ مادر-فرزند ،تحول در خانوادهها از

بندیمیشود؛زیرا«تغییرافراد،طبعاًساختاررانیزتغییرمیدهد»


ایصورت

گستردهبههسته
(فکوهی .)۱77:۱۳۹۳،
بهاینصورت،هرچندبابروزتغییراتدرتعاملبنیادینبهمیانجیکارگزاراناجتماعی،
هایگوناگونیازامرمادریوتکوینصورخانوادهامکانمفصلبندیدارد«،نباید

ترکیب 
بندی

یده ایتلقیشودکهانفعالیبودهوتوسطعواملبیرونازآنتعیینگردیده
خانوادهصرفاًپد 
است ،بلکه خانواده نهادی است که قادر به بروز مقاومت و کنش اجتماعی است» (سگالن،
 .)۱7 :۱۳۹۳بدینترتیب فروکاستن تبیین تحوالت به امور مشاهدهشدنی به معنای تقلیل
کهکنشگریبهمعنایانتخابازمیانگزینههای


؛درحالی
کنشگریبهعقالنیتابزاری 2است
محتمل و مطلوب در موقعیتهای اجتماعی معین است ،یعنی اینکه امور مشاهدهشدنی،
کندواینشیوههاوالگوهاخودتابعنظاممعرفتی

«ظواهر[صورت]زندگیانسانراتعیینمی
یزههایمختلفومحتوایکنشارزشی ۳در
کهبیانگرضرورتشکلگیریمعناوانگ 

هستند»
میانجیگری کارگزاران است (مالینوفسکی)67 :۱۳78 ،؛ یعنی اینکه «آنچه در گذار تاریخ و
تحول اجتماعی تغییر پیدا میکند ،محتوای روابط اجتماعی است که در روزگاران گونهگون
توانندبهفرمهایاشکلهایمختلفیدرآیند»(ابوالحسنتنهایی .)۳۱۹:۱۳۹۱،


می
اما،چگونهنظاممعناییامرمادریدردوگانۀثابتوازلیمادر-جنینبهمیانجیکارگزاران
اجتماعی تحول مییابد؟ تحول معنایی مادری چگونه فرمهایی از خانواده را شکل میدهد؟
هاپاسخمیدهد .


هاییهستندکهاینمقالهبهآن

هاپرسش

این
۱نقشمحقق
کنشچنینافرادیمبتنیبراهمیتیاستکهبرایامکاناتبهعنوانابزارنیلبههدفقائلهستند»(وبر،

«2
۱۳۹4ب.)۱۱۱:
«۳باورآگاهانهبهارزشیکرفتاراست»(وبر۱۳۹4،ب.)52:
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پیشینۀ پژوهش
حوزۀ مطالعات زنان و خانواده متأثر از بینش های فمینیستی و ادیان است؛ بهطوریکه
پیشفرض های مسلمی مانند تفاوت جنسیت ،نابرابری جنسیت ،ستم جنسیت و ستم
ساختاری مبانی مطالعات مربوط به حوزۀ مطالعات فمینیستی در حوزۀ مادری را شکل
میدهد و یافتهها بر پایۀ نظریه های منتسب بهآنان حاصل شده است« :نظریۀ فمینیستی
دیدگاه انتقادی و فعاالنه به سود زنان دارد و در پی آن است که جهان بهتری برای آنان
بسازد»(ریتزر۱۳8۹،الف)46۰:؛بنابراینپیش فرضآنانفرودستقرارگرفتنزندرجامعه
استوازاینمنظرمطالعاتخودراگسترشمیده ند.ازطرفیمطالعاتادیاننیزبربنیان
مبانی نظری الهیاتی هستند .بدینترتیب نتایج و یافته ها برای پیشبرد مطالعات در زمینۀ
معارفوشناخت شناسیالهیاتیکاربرددارد.هدفدراینمقاله،ارائۀدرکوفهمیسادهاز
تحولمعانی«کنش» اجتماعیبارویکردتفسیریاست،بدوناینکههیچگونهپیشداوریو
مفروضاتیبنیانمطالعهراجهت دهیکند؛بنابراینمعیارهایحاکمدرمطالعاتفمینیستی

یا ادیان ،متناسب با اصول موضوعی این مقاله نیستند؛ چرا که به طریق اولی در تضاد با
بیطرفیارزشی۱است .
بر سیاق همین منطق است که مطالعات خانواده و زنان که با نظریههای سیستمی،
ساختی-کارکردی یا اثبات گرایی است در این مطالعه بهکار گرفته نمیشود .با وجود این،
برخی از مطالعات که در جهت آشکارکردن زوایای حوزۀ مادری مطالعه شده در جدول ۱
آمدهاست .
جدول  .1مطالعات پیشین
عنوان

پژوهشگران

نشریه

زنانجوانوبازتعریف
معناونقشمادری

مریمرفعتجاه

جامعهشناسی

ایران

گونهشناسیاکتشافی

برداشتازمفهوم
زنانگی

مطالعاتو
مریمرفعتجاه 
تحقیقات
الدنرهبری
اجتماعیایران

طرفیارزشیراباربطارزشیجابهجاگرفت.


.نبایدبی
۱

مبانی نظری-
روش

نتیجۀ پژوهش

کیفی

زناناعتقاددارندکه
جامعهودولتبایددر
انجاممسئولیتمادری،
زنانراحمایتکنند.

مصاحبه،داستان
زندگی،تحلیل
محتواوشناسایی
طبقههایمتعارف


سنخهایزنانگیچهارگانۀ

شناختهشدهدرسهگروه

قومیعبارتاندازمنفعل،
سنتی،مستقلوفعال.
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ادامه جدول  .1مطالعات پیشین
عنوان

پژوهشگران

ازمادرکهحرف
میزنیم،ازچهکسی شیواعلینقیان،

مریم
حرفمیزنیم:برساخت

رفعتجاه،
اجتماعیمادردرشهر
ابوعلیودادهیر
تهران 

امیرمسعود
بررسیجامعهشناختی
فناوریهای امیرمظاهری

ورودزیست
باروریبهمقولۀمادری منصورهشریفی

Reproduction of
mothering
Psychoanalysis and
the Sociology of
Gender
Stories from
motherline
Redefining
motherhood:
& changing identities
patterns

نشریه

مبانی نظری-
روش

مطالعات
اجتماعیو
روانشناختی

زنان

خودمردمنگارانۀ 

فمینیستی

مطالعات
جامعهشناختی


فمینیستی

نتیجۀ پژوهش
تجربهزیستۀمنمتأثراز
اینحقیقتاستکه
بهعنوانیکزنفارس،

متأهل،شیعه،ومتعلقبه
طبقۀمتوسط،تجربههاو

باورهایمازمادریملهماز
همانمادریجریاناصلی
استکهسالهاپیرامون

خوددیدهوآموختهام.
مقالهنتیجهمیگیرد

این
کهدردرمانهایناباروری

چهبامنشأزنانهوچه
مردانه،عالوهبرآنکهبار
اصلیتبعاتجسمانی
درمانبرعهدۀزناناست،
باراجتماعیورود
فناوریهابهمقولۀ

زیست
درماننیزبیشترزنانرا
متأثرمیسازد.


Nancy
Chodorow

کتاب()۱۹78

فمینیستی

جامعهشناسیو

روانشناسیجنسیت


Noam Ruth
lowinsky

کتاب()۱۹۹2

فمینیستی

کودکهمسری


Andrea
O’Reilly

کتاب()۱۹۹2

فمینیستی

چگونهمفاهیمپدرساالرانه
هویتزنانهرامیسازد.

From Motherhood to
Mothering

Andrea
O’Reilly

کتاب()2۰۰4

فمینیستی

چگونهنهادها،تفکرات
زنانراشکلمیدهندو

تجربههایزنانرااین

هاشکلمیدهند.


دیدگاه

Mothers, mothring,
motherhoodacrros
cultural difference

Andrea
O’Reilly

کتاب()2۰۱4

فمینیستی

بررسیمفاهیمپدرساالرانه
درفرهنگهایمختلف
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بنابراین،مطالعهدراینمقالهازگونۀمعرفتیاست؛زیرادرراستایشناختدربارۀپدیدۀ
مادریاست.امااهمیتمطالعاتمعرفتی،صرفاًبهشناختپدیدۀموردبررسیمحدودنمیشود؛
زیرامی توانبادستیابیبهشناختبهتر،بهکشفراهکارهاییمتناسبباماهیتپدیدهدست

کهباآشکارشدنچگونگیتحولمعناوانگیزههایمادری،بهترمیتوانموانع


طوری

یافت؛به
برنامه ریزی جمعیتی را شناسایی کرد یا دریافت که چرا راهکارهای مالی برای تشویق به

دآوریهمانندگذشتهکارآمدنیستند؛بنابراینهرچندکههدفاینمقالهمعرفتشناختی

فرزن
است ،بسترهایی کاربردی و آسیبشناختی را فراهم میکند .ارتباط معرفتشناختی با جنبۀ
کاربردیدرشکل۱آمدهاست.

مطالعه

کاربردی

چالشهایمرتبطباخانواده

معرفتی

شناختانگیزهوتحولمعانی

چالشهایمرتبطباجمعیت
سیاستگذاریقوانینمرتبطباخانواده

شکل  .1ارتباط مطالعۀ معرفتی و کاربردی

چارچوب نظری
هبهکمکابزارهایمفهومیکوششمیشودتاعناصرواقعیتمادریمطالعهشود.

دراینمقال
پذیرمیشودوباکشف


تراینکهبهکمکابزارهایمفهومی،پرسشازمتنامکان

بهبیانساده
شود؛یعنیاینکهدراینمطالعۀکیفی،ازنظریهها


هاآشکارمی

روابطوعناصراستکهپاسخ
هایااثباترابطۀبینمتغیرهابهرهگرفتهنمیشود«:پژوهشکیفیسه

برایاستخراجف 
رضیه
جزءیامؤلفهدارد:دادهها،ترتیباتعملیوگزارش»(استراوسوکربین)۳۳:۱۳۹۰،؛بنابراین
با بهرهگیری از ابزارهای مفهومی فرم ،محتوا ،صورت ناب ۱نزد زیمل و ساختار آگاهی نزد
ولمعناوصورخانوادهاستخراجوبابهکارگیریتلفیقیابزارهاینظریبا

هوسرل،چگونگیتح
رویکردیتفسیریوشناختی،مطالعهمحققمیشود .


فرم و محتوا
از نظر زیمل ،پذیرفتنی نیست که در مطالعات ،اولویت به جامعه یا به فرد داده شود:
نمیتوانیمبپذیریمکهیاافرادواقعیهستندیااینکهفقطجامعهواقعیاست.بدونهیچیک
« 
از این دو شناسه نمیتوان مطالعه کرد» (وولف .)28 :۱۹5۰ ،به این صورت ،مطالعۀ پدیدۀ
صورتیککلیتودرمفاهیمفرمومحتوامیسرمیداند«:هرپدیداریافرایند


اجتماعیرابه
اجتماعیازدو عنصرتشکیلمیشودکهدرواقعیتجداناپذیرند .ازیکسوعالقه،هدفیا
1 Ideal type
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انگیزه ،از سوی دیگر فرم یا نحوه ای از تعامل میان افراد که از رهگذر آن شکل و محتوای
واقعیتاجتماعیحاصلمیشود»(زیمل .)۱۱۳:۱۳۹۳،

فرمها فرایندهای مشاهدهشدنی
فرمها همان ساختهای واقعیتهای اجتماعی هستند « :

جتماعی،اقتصادییادینییافنیوازآنروبرایمادرکشدنیهستند»

اعمازسیاسییاا
محتویاتیعنیانگیزهها،اهدافو

توانندبهمثابۀابژهدرکشوندو«


)کهمی
(بودن۱66:۱۳۹4،
مضمون مادی که با اختیارشدن توسط تعامالت میان افراد ،متعلق به جامعه میشود» که
بهمثابۀ سوژه و کنشگری است (فریزبی .)۱۱2 :۱۳86 ،رابطهای دیالکتیک بین ویژگیهای

فرمها درنتیجۀ تعامل
ساختاری یا فرمها و انگیزهها و نیتهای کنشگران وجود دارد « .
شدهتوسطمحتواهاپدیدمیآیند»(هله)62:۱۳۹۳،؛بنابراین«اگرفرمهاتغییرمی


برانگیخته
یابنددرنتیجۀاعمالخودآدمیاناست»(بودن .)۱66:۱۳۹4،
هرچندفرایندتحولفرمدرپیوستگیبامحتوااست«،اینفرایندهایروانیتابعاوضاعو
احوالی هستند که کنشگران اجتماعی در گذشته در آنها قرار داشتند و محصول وضعیت
زیست بومی هستند» (بودن)۱66 :۱۳۹4 ،؛ یعنی اینکه «اگرچه پدیدههای اجتماعی همواره
محصولاعمالفردهستند،خوداعمالراامابایددرمتنزمینههاییدرنظرگرفتکههرکدام

ساختاریدارندوساختارهافقطبرمبنایاعمالواعمالفقطدرقالبساختارهادرکشدنی

جداکردندوعاملفرمومحتوابهوسیلۀ

).بدینترتیبهرچند«

هستند»(بودن۱67:۱۳۹4،
انتز اع علمی که در واقعیت به طرز جداناپذیری وحدت دارند» امری دشوار و پیچیده است
(زیمل ،)۱۱۳ :۱۳۹۳ ،کوشش می شود در این مقاله ،انگیزه یا معناداری امر مادری بهمثابۀ
محتوا درنظر گرفته شود و ضمن شناسایی بسترهای تاریخی و اجتماعی اثرگذار بر واقعیت
زهها یا محتوای واقعیت مادری مرتبط با بسترهای شناساییشده ،به
مادرشدن با کشف انگی 
چگونگیصورتبندیفرمهایخانوادهدستیابیم .


آگاهی
هایکنشگرهادرموقعیتها«بهتصویریکهدرذهنچه


زیملبابررسیاسنادوبازسازیپاسخ
اآشکارمیشود(بودن:۱۳۹4،

یابدوازاینطریقمحتوایاانگیزهه


دستمی
میگذشتهاست»

)۱77؛ زیرا «مفاهیم هنگامی شکل میگیرند که زندگی را از منظر تاریخی بیان میکنیم»
).پسبازسازیمحتوابهصورتپیشینیازرویمنافعفردیازپیش

(زیملوگای۱۱:۱۹7۹،
ریزیمیشود .


شدهپی

شناخته
البتهدراینمقالهتأثیراتزمینههاو ب سترهایتاریخیازمنظر کنشگرموردمداقهقرار

می گیرد،امابازسازیمحتوابهشیوۀزیملموردنظرنیست؛بلکهدستیابیبهمحتوایاانگیزهها
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و ادراک درونی با بهکارگیری مفهوم آگاهی و نیتمندی نزد هوسرل میسر میشود؛ زیرا
«آگاهی همیشه ارادی است ،یعنی همیشه معطوف به موضوعات شناسایی است» (برگر و
لوکمان.) ۳5:۱۳۹4،بهعبارتدیگر،ساختآگاهیمعطوفبهشناختوفهمکنشگراستو
بر بازسازی انگیزه ها از طریق بررسی اسناد رجحان دارد؛ بنابراین کشف معنا از گذر تجربۀ
زیستۀ کنشگر و در دیالکتیک متن (بسترهای پزشکی اثرگذار تجربهشده) با حصول به
نیتمندی نزد کنشگر حاصل میشود؛ زیرا هوسرل «بر معنای تجربۀ خاص ،نزد افراد

نیتمندی ،به آگاهی از تجربۀ درونی
موردمطالعۀ خود تأکید دارد» (ایمان )7۰ :۱۳۹۳ ،و « 
اشارهدارد،یعنیشناختنچیزی؛بنابراینکنشآگاهانهوآگاهیکامالًبههمپیوستههستند»
(موستاکاس.)28:۱۹۹4،
کند.تأملکردنکنشگر


مندیاوراآشکارمی

اینکهکنشگرآگاهازچیزیاست،جهانونیت
دربارۀچیزیاستکهموضوعشناساقرارگرفتهاستودرکمیشودو«هرآنچهکهدرک

زمینهازتجربهجدامیکند»(رشیدیان.)227:۱۳۹۹،دراینمقاله،


شودخودراازیکپس

می
هایمتناسب،اصولپدیدارشناختیفهممادراناستخراجمیشود:اینکه


کارگیریتکنیک

بابه
موضوعشناسایآنانچهچیزیاستوآگاهبرچهچیزیهستندکهدرکنشگریآنانآگاهانه
ظاهرمیشود .


روش تحقیق
هدفاینمقاله،کشفتحولنظاممعناییازگذردستیابیبهدانشوجودیاست«.یعنیدانش
آنچهکههستودانشهنجارییعنیآنچهکهبایدباشد»(وبر۱۳۹2،الف)77:مدنظرنیست؛
شناختیبهاستخراجدادهها،برایکشف

بنابراینبااتخاذروشهایمتناسببارویکردتفسیری-

وتحولمعنااقداممیشود .

در یک مطالعۀ طولی توصیفی ،امکان بازسازی فرایند تحول با مقایسۀ کشف نظامهای
شناسیشده

معنایی میسر میشود .پس در مرحلۀ اول باید معنای مرتبط با بسترهای دوره
استخراج شود و سپس از گذر مقایسۀ معناهای یافتشده فرایند تحول بازسازی شود .البته
حلهبندیاست؛زیرا
تنیدگیمراحلمطالعاتکیفیمانعبیاندقیقجزئیاتبهصورتمر 


درهم
یافتگیدریکمرحلهحاصلمیشود،


زمانوبدونتفکیک

هاوکشفمعناییهم

استخراجداده
مشخصمیشود .

اماچگونگیاجرایالیههایمطالعهدرجدول2
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جدول  .2مراحل اجرای مطالعه
الیۀ
مطالعه

هدف

تکنیک

استخراج
دادهها از

شیوه

گزارشنویسی
یافتهها

اول

کشفمعنا/محتوا

مصاحبه

گزارهها


کدگذاری

توصیفی

دوم

کشفصورخانواده

مصاحبه

گزارهها


کدگذاری

توصیفی

سوم

بازسازیفرایند
تحول

مقایسه

روایت

سنخآرمانی-ابزار
مفهومی

استنباطی-تحلیلی

نمونهگیری
هاراهمانطوری

دراینمقاله،هدفدرککاملیککنشاست؛یعنیتالشمیشود« 
کنش

تشخیصدهیم که کنشگرقصد کردهاست و همچنینزمینهای کهکنشدرآنبروز کرده
).ازاینرو،نحوۀانتخاب

استودرآنحسمیشودرانیزبشناسیم»(ریتزر۱۳۹2،ب۱۱۱:

۱
مصاحبهشوندگانبراساسمعیارهایانتزاعی درپاسخبهاینکهمادرانهدفچهکسانیهستند

وکدامافرادبایدازبینگروههدفمصاحبهشوندویژگیمصاحبهشوندگانرامشخصمیکند؛

بنابراینمعیارزمانومقاطعمعناداردرشناساییگروههدفومعیارحفظرابطۀژنتیکیبین
مادروفرزنددرانتخابمصاحبهشوندگانموردنظراست .


گروه هدف و مصاحبهشوندگان
دراین مطالعۀطولی،تأثیرگذرزمانبرتحولمعنایمادریمدنظرنیست؛بلکههدفکشف
روند تحول به میانجی بسترهای پزشکی در نسلهای متفاوت است ،یعنی تحول معنایابی از
عنصراصلیوثابتدردوگانۀمادر-فرزندمدنظراست؛بنابراینگروههدفافرادیهستندکه
براساسمعیاررخدادهای  پزشکیتقطیعشدهدرزمانمعاصراقدامبهفرزندآوریکردهباشند
تاامکانفهممعانیکنشگریدرزمینۀاجتماعیلحاظشود .
شروع دورۀ تاریخ معاصر 2در این مقاله دورۀ مشروطه ( ۱284خورشیدی) درنظر گرفته
شدهاست.وبههمینجهتسهمقطعزمانیکهمهمترینتغییراتپزشکیمرتبطبادوگانۀ

« ۱این معیارها انتزاعی اند؛ چون مستقل از اطالعات تحلیل و پیش از گردآوری و تحلیل آن انتخاب شدهاند»
(فلیک.)۱۳6:۱۳۹6،
بنابریکتعریفمعمول،تاریخمعاصرهرسرزمینیاززمانیآغازمیشودکهبنیادتحوالتاساسیآنکشور

« 2
هاگذاشتهشدهباشد.پژوهشگرانتاریخمعاصرایرانهرکدامیکدورۀزمانیخاصرابهعنواننقطۀ


درآنسال
هارادرسهگروهدستهبندینمود:تأسیسصفویه،ابتدایسلطنتقاجار

همیتوانآن
تحوالتایرانبرشمردهاندک 

(لکزایی.)62:۱۳8۳،
ومشروطه» 
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فرزندرخدادهاستبراساسعلیتکافیمدنظرقرارمیگیرد.ازنظروبرتوجهبهعلیت

مادر-
کافیوالزمدرهنگامیارزشمندمیشودکهپژوهشگردرمیان«سپهرینامتناهیازعوامل

علی،وقوعرخدادمعینیرامشروطمیکند»(وبر۱۳۹2،الف)247:؛زیرا«روشهرچهباشد،
هایتحولوپدیدههاکهبرحسبمفروضاتشمهمبهنظر


[پژوهشگر]تنهابهبرخیازجنبه
انصرافمیداند»(فروند)47:۱۳8۳،؛بنابراین


هایدیگرراقابل

کندوجنبه

رسند،توجهمی

می
ترتیبمواجهههایمتفاوتیازفرایند


سهرخدادپزشکیمعاصرومرتبطباپدیدۀمادریکهبه
اند،دورههایزمانیرابرایشناساییگروههدفتقطیعمیکنند:


فرزندآوریرابههمراهداشته
.تأسیسخانههایبهداشتوآموزشعلمیزنان

.۱تأسیساولینبیمارستاننسواندرایران2،
دررشتۀماماییو. ۳گسترشپژوهشگاهرویان.نتیجهاینکهگروههدف،سهنسلازمادرانی
شدهمادریوفرزندآوریراتجربهکردهاندوتغییرات


هستندکهدریکیازسهدورۀانتخاب
پزشکیدرهنگامفرزندآوریآنانبهوقوعپیوستهاست .
۱
مادرانیازگروههدف،افرادمصاحبهشوندهراتشکیلمیدهندکهرابطۀژنتیکیوخونی 

بندیهایدیگرمانند
کردهباشند؛بنابراینصورت 

خودرادرقالبازدواجرسمیبافرزندحفظ 
4
مادرخوانده،2مادرمعنوی،۳مادروالدییاجایگزین موردنظرنیستند.یعنیاینکهانتخابافراد
با ویژگی متجانس اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا «اگر بخواهیم فقط یک گروه خاص را خوب
بشناسیم،سعیمیکنیمکهپراکنشنمونهزیادنباشد»(ادیبحاجباقری،پرویزیوصلصالی،
 .)۳4:۱۳۹۳
گیریهدفمندولیغیراحتمالیاست.منظورازنمونهگیریغیراحتمالیایناستکه


نمونه
ایازافرادشانسبیشترولینامعینیبرایانتخابشدندارند»(دواس.)68:۱۳۹۱،روش

« 
پاره
انتخاب غیراحتمالی هدفمند ،اطالعات سودمندی فراهم میآورد؛ چرا که «افراد بهدلیل
دلیلاینکهپدیدۀموردنظرراتجربهکردهاند،


اطالعاتدستاولیکهدربارۀپدیدهدارندیابه
دیدگاههایخاصیدربارۀآندارند»(ازکیا.)2:62:۱۳۹۰،ارتباطشناساییگروههدفبراساس

مقاطعزمانیوانتخابمصاحبهشوندگانبرحسبسندرجدول۳آوردهشدهاست .

 ۱درسایۀپیشرفتپزشکی،امکانفرزندآوریوکنشمادریباقطعپیوندژنتیکیبینعناصراصلی(مادر-فرزند)
فراهماست.
تماممسئولیتهامانندیکفرزندبیولوژیکیبهعهدۀوالدینقراردادی

 2پذیرفتنسرپرستیفرزندبهصورتیکه
است.
  ۳شخصیکهاهدافخیرخواهانهدرسرداردوبرایمدتمعینیباارتباطمعنویومادیازطریقارسالپولو
هاسرپرستیتعدادیکودکرابرعهدهمیگیرد.

مدتدرمراکزسرپرستیویتیم 
خانه


دیدارهایکوتاه
فرزندآوریمادروالدیجایگزیناقتصادیاستودرزمرۀاشتغالودرآمدزاییمحسوبمیشود.

4
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جدول  .3مقاطع زمانی مرتبط با میانجیهای پزشکی
مقاطع زمانی

تاریخ

رخداد تاریخی

گروههای سنی مصاحبهشوندگان

نسلاول

۱2۹5

تأسیساولینبیمارستاننسواندرایران

۹۰تا)۱۳۹7-۱2۹5=۱۰2(6۱

نسلدوم

۱۳4۱

گسترشخانههایبهداشتوعلممامایی

برایزنان

6۰تا)۱۳۹7-۱۳4۱=56(4۱

نسلسوم

۱۳68

گسترشپژوهشگاهرویانوتولداولین
نوزادآزمایشگاهی

4۰تا)۱۳۹7-۱۳68=2۹(2۰

میدان مطالعه
میدان،زمینهایاستکهدر

شوندگانازدرونمیدانفراهممیشود«.


امکانانتخابمصاحبه
آن رویدادها یا فعالیتها رخ میدهد .بستری که از منظر اجتماعی تعریف شده است ،اما
مرزهای تغییرپذیر دارد» (نومان .)28۰ :2۰۰6 ،زمینۀ مطالعه در این مقاله ،تجربۀ زیستۀ
مادراناست،اماچالشاصلیدرانتخاباولیننسلمصاحبهشوندهاست؛زیرایافتنمادرانیکه

راتوتجربۀگذشتهراداشتهباشند،امریدشواربهنظر

دراینبازۀسنیتواناییبهیادآوریخاط

می رسد.بههمینمنظورانتخاباینگروهنسلیبامراجعهبهمادرانیصورتمیگیردکهدر

۱
مناطق تاریخی تهران مانند عودالدجان به دنیا آمدهاند و هنوز پس از گذشت هشتاد سال
ساکن همان منطقه هستند؛ زیرا مراجعه به افرادی که در طول سالهای طوالنی در همان
اند،اینفرصترافراهممیکندتابهمددخاطرۀتاریخیغنای


بافت،زندگیخودراحفظکرده
دادههابهبودیابد .

برای دسترسی به زنان مسنتر از  6۱سال (نسل اول) ،سرای سالمندان ،سرای محله و
یشدند.زنانمؤمندرمسجدوجلساتقرآنخوانی

مساجددرناحیۀ۳و2منطقۀ۱2شناسای
ناحیۀ  2حاضربهمصاحبهنشدند،اماتعدادیازبانوانداوطلبدرسرایمحلۀپامنارمصاحبه
گونهایانتخابشدندکهشاملنسلاولباشندونسلدوم
راپذیرفتند.اینافرادازنظرسنیبه 

اساییشدند.مشخصاتمصاحبهشوندگاندرجدول

صورتگلولهبرفیازطریقنسلاولشن


به
4آمدهاست .

 ۱امروزهمحلۀعودالجانازغرببهخیابانخیام،ازشرقبهخیابانری،ازشمالبهخیابانامیرکبیروازجنوب
بهخیابانمولویمحدوداستودرمنطقۀ۱2شهرداریقراردارد.

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
27۰
جدول  .4مشخصات مصاحبهشوندگان
نسل اول ()90-61
تعداد

سن

فرزندان

ازدواج
۱۳

پامنار
پامنار
پامنار
پامنار

نام

تحصیالت

شغل

بارداری/زایمان

سن

۱

زیور

ابتدایی

بازنشستۀ
بهزیستی

طبیعی/منزل

82

5

2

پناهی

قرآنی

خانهدار


طبیعی/منزل

85

5

۹

۳

مریم

ابتدایی

خانهدار


طبیعی/منزل

7۳

4

۱2

4

پروین

اول
دبیرستان

خانهدار


طبیعی/سزارین

62

۳

۱6

5

زهرا

دوم
دبیرستان

خانهدار


طبیعی/بیمارستان

65

۳

۱6

محله
پامنار

نسل دوم ()60-41
تعداد

سن

فرزندان

ازدواج
2۰

ری
فردوسی

محله

نام

تحصیالت

شغل

بارداری/زایمان

سن

6

آمنه

لیسانس
بازرگانی

خانهدار


دارودرمانی/
سزارین

56

2

7

شبنم

لیسانس
حسابداری

بازنشسته

دارودرمانی/
سزارین

5۰

2

25

8

طاهره

دیپلم

خانهدار


دارودرمانی/
سزارین

42

2

۱۹

جمهوری

۹

زری

لیسانس
زبان

خانهدار


دارودرمانی/
طبیعی

57

۳

24

انقالب

۱۰

فاطمه

لیسانس
مدیریت

خانهدار


دارودرمانی/
سزارین

47

2

27

جنتآباد


۱۱

شیرین

فوقدیپلم

کودکیاری

مهدکودک

دارودرمانی/
طبیعی

45

2

22

سعادتآباد


۱2

محبوبه

فوقلیسانس

ادبیات
فارسی

بازنشسته
/معلم

دارودرمانی
/طبیعی/سزارین

55

۳

25

ظفر
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ادامه جدول  .4مشخصات مصاحبهشوندگان
نسل سوم )40-20( 1
نام

تحصیالت

شغل

بارداری/زایمان

سن

۱۳

نرگس

فوقدیپلم


خانهدار


لقاح/سزارین

۳8

۱4

زهرا

تعداد

سن

فرزندان

ازدواج

۱

۳۰

محله
پامنار

فوقلیسانس

مبانیفقه
حقوق

خانهدار


لقاح/سزارین

28

۱

2۰

شهرک
غرب

۱5

گلی

ارشد
تربیتبدنی


خانهدار


لقاح/سزارین

۳۹

۱

2۰

انقالب

۱6

شیوا

لیسانس
آمار

خانهدار


لقاح/رحماجاره

22

۱

۱8

ولنجک

۱7

مینا

لیسانس
زبان

معلم

لقاح/رحماجاره

27

۱

۱۹

تجریش

۱۹

سمیرا

فوقلیسانس

تغذیه

کارمند

لقاح/رحماجاره

4۰

۱

۳8

فاطمی

2۰

نگین

لیسانسهنر

نقاش

لقاح/رحماجاره

۳۹

۱

۳۰

لواسان

2۱

الهه

لیسانس
طراحیو
مد

مزوندار


لقاح/رحماجاره

26

دوقلو

2۰

قیطریه

22

منیژه

دکترا

دامپزشک

لقاح/رحماجاره

2۹

۱

۱۹

الهیه

2۳

پریدخت

لیسانس
ادبیات
فارسی

ویراستار

لقاح/رحماجاره

۳۹

۱

۳2

جردن

گردآوری
ساختاریافتهصورتگرفتوپرسشهایمصاحبهدر


هاینیمه

هاازطریقمصاحبه

گرداوریداده
چارچوب مشخصی دستهبندی شدند تا فرایند ارتباط بین صورت و محتوا در تمام طول
صورتهای

هاتأمینشود.ساختارپرسشهایمولدبراساسصورتناب2است«:


گردآوریداده
اند،امادورانبارداریراسپریکردهاند.شیوا،مینا،سمیراوپریدخت

.۱نرگس،زهراوگلیازلقاحمصنوعیاستفادهکرده
اندوبههمیندلیلازرحماجارهایاستفادهکردهاند،اما

لحاظپزشکیامکانسپریکردندورانبارداریرانداشته


به
ایاستفادهکردهاند.


بدونرنجبارداریوزایمانازلقاحمصنوعیورحماجاره
نگین،الههومنیژهبرایفرزندآوری
کارگیریاینروش،هردوپایهگذارانسنخآرمانیهستند»(واندنبرگ:۱۹۹۹،


زیملووبرباتفاوتدرابعادبه
«.2
.)58
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ایهستندکههرگزتحققکاملنمییابند»ولی«بهشکلهاوروابطی


نابهمانروابطنمونه
)؛بنابراین،پرسشهای

دستمییابندتامبنایواقعیتراتشکیلدهند»(کوزر25۳:۱۳۹۰،

هایسنخآرمانیمحققساختههدایتشدندتاواقعیتامرمادریرابر


مولدبهپشتیبانیمؤلفه
2
سنخآرمانیجامعهشناختی نهادمادرشدن

مفصلبندیکنند.یعنیاینکه«

بنیاننهادمادری۱
رکزیزایشیافرزندآوریبامؤلفههایشناخت،ارزشوهنجار،هویتوپیوندهای

بامفهومم
گروهی» بنیان پرسشها قرار میگیرد (فرشادی و وثوقی .)۱۰7 :۱۳۹6 ،پس پرسشها از
هایمرتبطبامؤلفههایشناختوپیوندهایگروهی


ماهیتامرمادریاستخراجشدند.پرسش
بندیخانواده،وپرسشهایمرتبطباارزشوهنجاروهویت

بهترتیبتحوالتپزشکیوص 
ورت

نظاممعناییوتغییراترامطالعهمیکنند .

پرسشهای مولدآغازگرمصاحبههستندوهدفآنهاضمندر پرانتزنگهداشتنمعنای

پدیدۀموردبررسیدردقیقهایکشف

رایجمادری،تالشبرایکشفساختارآگاهیاست؛زیرا«
).پرسشهایمولددرجدول5

شودکهواردساختارآگاهیفردمیشود»(آمدو64:2۰۰7،


می
آمده است .هرچند دستیابی به چنین هدفی به مدد حساسیت نظری و پرسشهای تکمیلی
تاحاالفکرنکردهبودم،نمیدونمچطوری

است،بادریافتپاسخهایکلیوگنگماننداینکه«

هابهآرامیودرمدتدهماهانجامگرفت .
مراحلگردآوریداده 

بایدتوضیحبدم»
جدول  .5پرسشهای مولد
مؤلفه

پرسشهای مولد

کشف

شناخت

چطوریفهمیدیدکهباردارهستید؟بچهکجابه
دنیاآمد؟

تجربۀتحوالت
پزشکی

پیوندهای
گروهی

چهشدکهازدواجکردید؟آیاتعدادفرزندان
اهمیتدارد؟

تکوینخانواده

ارزشوهنجار

ازبچهآوردنچهانتظاریداشتید؟


نیازجمعییافردی

هویتیابی

چهشدکهخواستیدمادربشوید؟

انگیزه/دالیل

مفصلبندی

صورت/فرم

محتوا/معنا

استخراج دادهها
دستیابیبهتفسیروسپستبدیلدادههابهروایتیاستکهپدیدهرا

هدفازاستخراجدادهها«

کنندگانباچشماندازامیکبیانکند»(کوالیچ.)۱۱2:2۰۰4،بهاینصورت،


ازمنظرمشارکت
اگرمعناازدروناطالعاتاستخراجشودوتحتیکمفهوممعرفیشودوبتوانبینمفاهیم
ایازهنجارهادراجتماعصورتنهادبهخودمیگیرند(مندراسوگورویچ .)۱7۱:۱۳۹۱،

«۱مجموعه
شناختیوکنشهایخصلتخاص(آرون.)5۹۰:۱۳۹۳،


برد:تاریخی،جامعه

وبرسهسنخآرمانیناممی
2
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ارتباط برقرار کرد ،از تقلیل به تحلیل دست مییابیم .با استخراج گزارههای معنادار از متن
بندیکردن مفاهیم مشترک «از طریق نقل به معنا ،خالصهکردن یا
مصاحبهها و دسته 

).پسازپیادهسازیمتن

کشفمفاهیمپنهانمیسرمیشود(فلیک۳2۹:۱۳۹6،

مقولهبندی»

مصاحبه ،گزارههایی که «دربرگیرندۀ جوهر مفهوم» هستند کدهای ابتدایی هستند (تریسی،
کردنمفاهیممعناهایکلیآشکارمیشوند.نمونۀاستخراجگزاره

)وبامقوله 
بندی

۱8۹:2۰۱۳
وکدگذاریمربوطبهمؤلفۀشناختدرهرسهنسلدرجدول6آمدهاست .
جدول  .6نمونۀ استخراج مفاهیم در مؤلفۀ شناخت

نسلاول
نسلدوم
نسلسوم 

واحدهای تحلیل

مفاهیم (مقوله)

دیم،برایبریدننافبایدمیگشتیمروغن

هارومیزایی


مابچه
پیدامیکردیم.


مهارتزنانه

هرپریودیکدختریکقتلحسابمیشد.دختریکهپریودش

راببینهبایدبچهبیاره.

سرشتزنانه

خودبچهمیآد.


الحمداهلل،شکرخدا،دکتربدنماروندیده.خودبه
ردیمازبزرگترها.

هاروارثمیب


مااین

تجربیوانحصار
زنانه

شن.دارومیخوریکهفعالًبچهدار


دارمی

اینروزهابابرنامهبچه
نشیوبعدهمآزمایشمیگهحاملهشدی،بعدسونوگرافیواز

اینچیزها.بههرصورتدیگهبچهدارشدنونشدنزیرنظر

دکترهااست.

تسلطمتخصصو
امریتحتکنترل

وقتیهمکهحاملهمیشیهمهشبایدتحتنظرپزشکباشی

کهبیماریهایدورانبارداریرونگیری.


نیازبهمتخصص
(دیگری)

خبازاولازدواجبامشورتمتخصصزنانوزایمانهمۀکارها
مبچهداربشم،دکترگفت

پیشمیره؛مثالًمنبااینکهمیخواست

اولبایدبدنمآمادگیپیداکنه.بعدازیکسالبچهدارشدیم.


برنامهریزیو
نظارتمتخصص

بااینهمهتکنولوژیدیگهآدمنگرانینداره.االنمیشهحتی

پیشازازدواجتخمکروفریزکنیوپونزدهسالبعدیادوران
میانسالیبچهداربشی.


تغییردامنۀ
باروری

خب،دیگهبالقاحمصنوعیواستفادهازتکنولوژیخیلیاز
مسائلبارداریحلشده.واقعاًانگاربرایبارداریدرآینده
ریزیمیکنی.

برنامه

تفکیکیافتگی

دستگاهتولیدمثل

ایخبمیشههروقتیبخوای


البتهبالقاحمصنوعیورحماجاره
بچهداربشی،حتیخارجازبدنخودت.


امکانفرزندآوری
ازطریق
پراکندگی

مقولۀ فرعی

طبیعیو
ذاتی

نظارت
سلسلهمراتبی
متخصصبر
بدنمادر

انفکاکدر
ارگانهای

زایش
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یافتهها
بندیمیشودوامکان


معنایابیواقعیتمادریفرایندیاستکهدرپیوندفرمومحتواترکیب
پذیراست؛بنابراینیافتههادردوبخشتوصیفیو


بیانفرایندمعنایابیدرشرحتوصیفیامکان
شوند.هدفازیافتههایتوصیفیبیانمعنایواقعیتمادرینزدکنشگران


استنباطیتنظیممی
سهنسلاستودرمرحلۀیافته هایاستنباطیبهکمکابزارهایمفهومی،چگونگیمعنایابی

تحلیلمیشود .


یافتههای توصیفی
نسل اول :شناخت در فرزندآوری حوزۀ زنانه است و فرزندآوری بدون نیاز به پزشک است.
شدتمخالفتمیکنند.مریم


مادرشوهرهاباتغییررویهدرفرزندآوریومراجعهبهمتخصصبه
شدنبارداریآزمایشدادهاستمیگوید :


کهبرایمشخص
« مادرشوهرمروزگاریبهشبماآوردکهنگوونپرس.زمستونبود،پاشد،برگآزمایشرو
پارهکردوریخت بیرون.گفت:منآزمایشندادماکبرنزاییدم!آزمایشندادمممدنزاییدم،
آزمایشندادمعلینزاییدم،آزمایشندادمپرویننزاییدم.دخترهاشوپسرهاشوهمهرو
گفت.پسرهاشهمهگردنکلفتوبزرگبودند».باالخرهمریمکهنگرانباردارشدنخودش

مفهمیدمکهبچهدارشدم ».

استمیگوید«:دیگهازحالتخود

رومیشود :


پروینهمبامخالفتمادرشوهرروبه
گذاشتنکسیدکتربره.میگفتنسرومروگندههستی.پولپسرمارودورنریز.

«اصالًنمی
بچهها
خانمپناهیمیگوید «:

پولپسرموندهدکترهابخورن.توکهچیزیتنیست،سالمی».
شدکهبچهها


خیلیاوقاتمی
رومابهدنیامیآوردیم،اگهدوازدهتابوداگهبیستبود»«،

میمردن ».

امابه تدریجآخرینمرحلۀفرزندآورییعنیفقطزایمانبهداشتیدربیمارستانپذیرفته
 
میشود :

« من خیلی چاق شده بودم .برای همین مادرشوهرم میگفت که دختر میزاد .چیزیش
نیست .دکتر کجا بود؟! اما باالخره بهخاطر ناراحتی غیرقابلتحمل راضی شدن که بریم
دکتر،امامادرشوهرممیگفتتوماهتروگمکردیهیچینیست.ولیدکترگفتمایع

آمنیوتیکزیادشده،بایدبچهبهدنیابیاد.مااصالًچهمیدونستیماینیعنیمریضی ».
ناشیازآنشکلمیگیردکهدرنسلدوم

تدریجمفهومخطراتزایمانوبیماریهای 


به
ضرورتمشورتبامتخصصبروزمییابد .

شدنخانوادهازیکشبکۀنسبیکهپیشتررایجبود،به


تغییرپیوندهایگروهیوکوچک
هامستقلمیشوند :

ایآشکاراستوبهتدریجخانواده


هایچندهسته

خانواده
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«من با مادرشوهر ،پدرشوهر ،برادرشوهر ،جاری ،خواهرشوهر همه توی یه خونه زندگی
کردیم.تاسهسالمنبااونهابودم،بعدشوهرمخونهخریدورفتیمیکخونۀدیگه»


می
پروینمیگوید «:منوقتیازدواجکردمبامادرشوهروخواهرشوهر،ششخواهرشوهرودو

کردیم.ازخواهرشوهرهامیکیشونازدواجکردهبود،بقیهتوخونه


تابرادرشوهرزندگیمی
بودند.بعدبرادرشوهرهامازدواجکردند.سهتاجاریبودیمتوییهخونه.بچۀاولمکالس
سومبودکهازخونۀمادرشوهربیروناومدیم.تقریباًدهسالخونۀمادرشوهرمبودیم.خرج
مریمهمازبهدنیاآمدندخترشخوشحالاست،

همهیکیبود،سریهسفرهمینشستیم».

جاریهایمنپسرداشتند،ولیمندخترداشتم.بهخودم
ولیپسرراترجیحمیدهد «:

میگفتمایناپسردارنومندخترزاییدم«».منناراحتبودمکهچراایناپسردارنولی

مننه.وقتیعروسپسربزاد،جاشعزیزمیشه.افتخارهستکهفالنیچندتانوۀپسری

،نسلشادامهپیدامیکنه».پروینمعتقداستکه«وقتیعروسپسربزاد،جاشعزیز

داره
شه.چونکهاسماونخانوادهمیمونه ».


می
فرزندآوریبنیادیترینارزشاست :

معلوممیکرد.پنجتاپسردارییعنیپنجتاثروت

بهخاطراینکهبچهداراونادارروازهم
«
هدخترهیاپسر؛چونبچهروبهثروتتبدیلمیکردن» وزناز

داری.فرقینمیکنهک

رفت.بیمارستانرفتنروبد


قدیماکسیبیمارستاننمی
عهدۀاینمسئلهمهمبرآمدهاست«.
میدونستند .باید همۀ دردها رو زن میکشید .االن جوونا برای اینکه درد نکشن میرن

پناهیمیگوید «:اگرپنجتابودهاگردهتابوده،تقریباًتا

بیمارستانمیگنسزارینکن».

بیستتابچههمآوردهبودند.همهشونهمطبیعیبود».پروینهمفرزندآوریراموهبت

وقتیبچه دارشدمفکرکردمخدابهمنیههدیهدادهویهلطفیبهمن

الهیمیداند«:

ونتأمینمیشه ».

مکاملشدهوآیندهم


کرده.محبتکردهکهخانواده
زنان پس از ازدواج ،بهواسطۀ یک نام عمومی در خانوادۀ شوهر هویتیابی و شناسایی

میشوند :

کردن.میگفتنعروس،عروسبزرگه،عروس


قدیماکهماروبهاسمخودمونصدانمی
«
کوچیکه تا وقتی که بچه به دنیا بیاد ».پناهی میگوید «تا اینکه من پسر بزام ،به اسم
شوهرمتوخونهمنوصدامیکرد.دیگهیادگرفتهبودمکهکدومشمنهستموکدومش

بههمینصورتاشتیاقپروینبرایمادرشدنازگذرفرزندتعریفمیشود«:از

شوهرم».
گفتم،میشممامانکی؟»اما عروستازمانیکه

اولکه ازدواجکردم،هیباخودممی
یانیاوردهاست،همچنانبانامدیگریمخاطبقرارمیگیرد«:اگه

اولینبچۀپسررابهدن
بچۀاولپسربودبااسماونصدامیکردن،اگهنهکهبازمهمونعروسکوچیکهبودی».
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بازشناسی هویت جدید هرچند تا زمان فرزند پسر معطل میماند ،هویتیابی فرایندی
همیگفتندمنزل ».
پیوستهبافرزندآوریاست«:نهایتاینبودک 

تجربهای که در جهت بقای نام
نتیجه اینکه معنای مادری نزد این گروه کنشی است؛ « 
خانوادگی از طریق کاملشدن ذات زنانه با سازگاری در جهت اهداف جمعگرایانه» معنایابی
شود.اینگروهمانندخطمقدمیهستندکهنهتنهاآثارناشیازتغییرشناخترادریک


می
طیفطوالنیدرزندگیخودلمسوتجربهکردهاند،بلکهمادرانمیانجیهستند.تغییررویه

۱
میشوند .
کنندوازاینرونسل«مادریگذار»نامگذاری  


درفرزندآوریراتجربهمی
شناختآنانازفرایندهایمادریازمنابعتخصصیکسبمیشودکهازطریق

نسل دوم:
مراجعه به مطب و کلینیک و رسانهها و مشاورها بهراحتی در دسترس است؛ یعنی شناخت
علمیکامالًفراگیروموردپسندهمگاناست.زریمعتقداستکه :
کنماینروزاکسیتوخونهبزاد.همهمیرنبیمارستانوزیرنظردکترو


منفکرنمی
«
غربالگریوهزارتاچیزدیگهروکنترلمیکنن ».

به این صورت بهتدریج نسل دوم که فرزندان نسل اول محسوب میشوند ،با تکیه بر
هایگذشتگانراعملیاتینمیدانند.شیرین


اطالعاتتخصصیبرگرفتهازمنابعمختلف،دانسته
معتقداستکهاطالعاتگذشتگانناکافیاست :
منازمادرممیپرسیدم،ولیواقعاًخیلیکمترازمنمیدونست».بهاینمعنیدرنسل

«
دومشاهدمقبولیتوکسبقدرتشناختعلمیهستیم .
هاوکارشناسهابدنمادرودورانبارداریرا


بهاینصورتمادرانبهمیانجیمتخصص
می شناسند و مفاهیم مرتبط با بیماری و خطرات بارداری آشکارمیشود .زنان در نسل دوم

شناختجدیدیازبدنخودبهمیانجیمفاهیمپزشکیدردورانپیشازبارداری،بارداریو
کنندودراینگروه،مادرشدنبهسانیککلیتنیستودرحال


زایمانوخطراتادراکمی
بخششدنبهاجزااست.طاهرهمعتقداستکهدورانبدیبودهاست :

« من خیلی توی بارداری اذیت شدم .دیابت بارداری گرفتم .سر بچۀ دوم هم مسمومیت
بارداری داشتم .خیلی دوران بدی داشتم ».شبنم میگوید« :تغذیه و استراحتم رو
کردمتابارداریراحتوآسونیداشتهباشم.خبوقتیهمکهحاملهمیشی


ریزیمی

برنامه
کههمهچیززیرنظردکترهاپیشمیره ».

درنسلدومپیوندهایگروهیصرفاًبهمصلحتاندیشیخانوادهنیست :
گفتاینطوریهمه


گفتازدواجکنم.باباممی

خواستمباپسرعمومکهباباممی

مننمی
«
چیزتوفامیلمیمونه،ولیمندوستشنداشتم».ازدواجراهیبرایدستیابیبهآزادیو

شود؛زیرابانامگذاری،مقایسۀبینسهنسل


مایۀمعنایابیاتخاذمی

ساختهاستوبرپایهدرون

گذاریمحقق
 ۱
نام
ترمیشود.


نویسیسهل
وگزارش
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منازدواجکردمتاهمسرمبهمناجازهبدهبهتنهاییدوردنیاسفر

حقوقفردیاست«:
خواستم.آرزویزندگیدرخانهایاشرافیراداشتم».یااینکه


باالمی

نمدل
کنم.منماشی
ازدواجبدونعشقوعالقهپوچوبیارزشه.برایزندگیمشترکبایدفردیروانتخابکرد

«
زناندرایننسلباانگیزههایمختلففردی

کهعاشقانهوصادقانهدوستشداشتهباشیم».
میگذشت .دیگه درسم تموم شده بود.
یمیکنند«:سن ازدواجم داشت 

ازدواجرابرنامهریز

بچهدارشم ».
بهموقع 
خیلیدوستداشتمکه 
اکنون تأثیر مسئلۀ شناخت بهداشت در روشهای فرزندآوری و تنظیم موارد بارداری

بندیمیشود.زنان با


هایفرزندآوریصورت

ریزیروش

کردنوبرنامه

صورتمفهومانتخاب

به
همکاری متخصصان ،به میانجی دارو و ابزارهای پیشگیری ،تعداد و فاصلۀ سنی فرزندان را
میکنند تا ضمن حفظ سالمتی خود ،فرزندان بهتری به دنیا بیاورند .پنج
هدفگذاری  
میگوید :
مشارکتکنندهدوفرزندداشتندویکیازآنانباشرمساریازسهفرزندخود 

«خواهر و برادر داشتن نعمته ،ولی دورۀ ما با االن فرق داشت .االن شرایط خیلی سخت
نمیشه
شده .دیگه پنج یا شش تا بچه داشتن به تاریخ پیوسته .من خودم سه تا دارم روم  
جاییبرم ».
ریزیشده در بیشتر اوقات ،پیوندهای گروهی
برنامه 
بدینترتیب پیامد ازدواج آگاهانه و  

کوچکومستقلاست .
یگوید :
آمنهم 
شنتاسیسالگیهمخرجبچهروبدنتادرسبخونهوکار


گاهیپدرومادرمجبورمی
«
مناسبیپیداکنه».اماارزشفرزندآوریبامفهومکیفیتمادربودنمرتبطاست«:خبدوتا
دارمیشدن،ولیاالنبرای


هابرسی.قدیمافقطبچه
بسهدیگه.بهترهممیتونیبهبچه

ریزیکنیوکالسببریوبیاری.آیندهوموفقیتبچههادرآینده


بایدکلیبرنامه
بچهها 

بههرصورتاگریهمادربچههایسالموقویبهدنیابیارهو

مهمه».شیرینمعتقداست«:
دهکهفرقمادرهاکجاستوکیچقدربرایخانوادهشوقت


تحویلجامعهبدهنشونمی
گذاشته.دوتابچههایمنهردوشونسالمهستندوخیلیباهوش».کیفیتفرزندآوریدر

بچههاروکالسببریوبیاری.کالسشنا،موسیقی
راستایتکمیلهویتیابیمادراست «:

وزبانوبالهواینچیزها.حتماًاینکالسهادرآیندۀبچهتأثیرداره.بعدهمکنکورو
دانشگاه.خوبهکهبچههایآدمتوجامعهیهشغلخوبداشتهباشن ».

در گذشته ،تعدد فرزندآوری عامل هویتیابی مادر بود ،اما اکنون مزیتی برای خانواده
نخواهد داشت .امروزه هویتیابی مادر در کمیت فرزندان نیست ،بلکه کیفیت و مهارتهای
فرزندان تالشی است که هویت مادر با موفقیت فرزندان در آینده گره بخورد؛ اگرچه مادران
رفتۀخودصحبتمیکنند :


تدریجازهویتفردیازدست

به
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«اصالً احساس رضایت نمیکنم از خودم .همش میگم از من که گذشت ،بذار حداقل
مادریم نصفه و نیمه نمونه .بچهها اگه در آینده چیزی بشن حداقل میگن مادر خوبی
بچههابهخواهرو
داشتیم،شاید!»آمنه بالحاظحقبدنخود،خانوادهرادرنظردارد « :
برادرنیازدارن،امازننبایدماشینجوجهکشیبشه!» 

بنابراین،یافتههانشانمیدهدزناننسلدومباشناختتخصصیپزشکیازطریقمفاهیم


جدیدمعنایمادریرا«کنترلونظارت،ارزشکیفیتفرزندآوریراهمراهباداناییوتعادل
کنندومیتواناینگروهراواجد«مادری


درکمی
بخشیبهزندگیدریکخانوادۀهستهای»

ترازمند» نامید .
نسل سوم:هرچنددرنسلدومزنانباکمکمتخصصانتاحدامکانفرزندآوریدردامنۀ
اندازند،باورودتکنولوژی،مفهومدورانباروریبیاثرشدهاست :


باروریرابهتأخیرمی
نرگسمیگوید«:اصالًمنفکرنمیکردم

تونهبچهداربشه».


دیگهآدمهروقتبخوادمی
«
دارنشم.االناینقدرعلمپیشرفتکردهکهجاییبرایایننگرانیها


کهازدواجکنموبچه
نباشه .خیلی از دوستهای من بچهدار نشده بودن ،ولی با این لقاحهای مصنوعی اینا،
ابچهدار شدند.اینقدرکهعلمپیشرفتکرده،بچهدارنشدنخیلیکمهست.مگر
خیلیه 

افرادیکهازطریقلقاحمصنوعیباردارشدهاند،اکثراًتجربۀبدی

اینکهخودشوننخوان ».
گونهایکهحاضربهتکرارتجربۀمشابهنیستند«.نهماهرو
اند؛به 


ازدورانبارداریداشته
استراحت مطلق بودم .همهش گریه میکردم .فقط دستشویی وحماممیرفتم .اندازۀ ده
سال بهم گذشت .یادش میافتم اشکم درمیآد ».زهرا در سردرگمی است که ریشۀ این
رنجکشیدندرکجاست«:کالًکهحاملگیپرخطرهست،امامنهمخیلیاسترسداشتمو

دوناراحتیه.نمیدونمواقعاًاینعشقبه

اصالًحسخوبیتقریباًنداشتم؛چونهمهشدر
شهآدمبچهداربشه ».


ستیاعشقمادربهفداکاریهکهباعثمی

خودبچه

عده ایاززنانبرایپرهیزازخطراتدورانباردارییاحتیزیباییاندام،ازتکنولوژیبرای

مادرشدنبدونتحملرنجبهرهمیگیرند :

دهکردم.البتههزینۀزیادیداشت،ولیمیتونمبگمکهخیلی

«منازلقاحمصنوعیاستفا
خیلیبهترازبارداریعادیوطبیعیه.چندتاجنینفریزمیکنیوخالص.نهحالتتهوع

صبحونهسنگین شدنوکمردردوهزارتاموردپزشکیدیگهنداری.بعدهمبیخودهیکل

شی.منازاولبههمهگفتمکهنمیخوام

افته.درضمنبچهدارهم 
می


آدمازفرمنمی
منیژهمیگوید«:منازروشلقاحمصنوعیاستفادهکردمو

خودمحاملگیداشتهباشم».
برای رشد جنین یه رحم انتخاب کردیم .خب البته هزینۀ زیادی داشت ،اما دیگه من
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محدودیتهای دوران بارداری رو نداشتم ».به این صورت واگذاری نقش ذاتی مادرشدن

هایتخصصیامکانپذیراست .


یعنیپرورشجنیندربدنمادرنیزبهسازمان

نرگسمیگوید :

ایداشتهباشه.خیلیهاهستنکه


کردنازنظرمناینهکههرکسیبایدیهبرنامه

ازدواج
«
تنهایی رو دوست دارن و برنامههای دیگهای دارن .اگه اینطوری باشه و برنامهای برای
ازدواجنداشتهباشنخبمیتوننازدواجنکنن.منتنهاییرودوستنداشتم».زهراحتی

نگران بچهدارشدن نیست ،اما برای ازدواجکردن خیلی نگران است« :زنایی که ازدواج
کننتنهامیموننوخیلیحیفهکهازجوونیلذتنبرن ».


نمی
ناندرزندگیهاسایهانداختهباشدکهدیگر

شایداطمینانازروشهایبارداریمصنوعیچ

بودنزنانتلقینشود.نرگسمیگوید :


دارنشدنبهمعنیناتوانیوناقص

بچه
تونمانجامبدهموهیچمردینمیتونه.اینمخصوصزناهست


اینکهمناینکاررومی
«
الخانمهاستویه

توننیهموجوددیگهروبهوجودبیارنواینخیلیقشنگه.اینم


کهمی
نوعبرتریه.هیچمردینمیتونههمچینکاریبکنه».یااینکهگلیمعتقداست«:یهچیزیه

که از تو هست .تو خلقش میکنی .مثل یه نقاشی از صورت خودته .هر چند که لطف
خداونده،ولیبههرصورتمادرهکهبچهروازوجودخودشخلقمیکنه ».

ود،بااهدافخیرخواهانههمراهمیشودوبهاینصورتفرزندآوری

دامنۀخلقکردنموج

صرفاً تأمین معاش و همدم روزهای پیری یا حتی کیفیت بچهها نیست ،اهداف متعالی نیز
مدنظراست :
به خاطراینکهیهنفرازوجودتوباشهتابتونهدنیاروجایبهتریبرایزندگیکنه .چقدر
«
بفهمیاززندگیچیمیخوای ».

خوبهکهبتونیدقیق
زهراکهدورانبارداریسختیراتجربهکرده،درتالشاستتابچۀصالحیداشتهباشدو
تقدیمبارگاهالهیکند :
منخیلیدوستداشتمکهپسریداشتهباشمکهیارامامزمانباشهانشاءاهلل.دوست

«
بهاینچیزهافکرمیکردم.واقعاً

داشتمدرراهخداشهیدبشهوپسرخوبیباشه.خیلی 
انگیزۀ اصلی مناز بچهدارشدن این بود فقط .امیدوارم قدر زحمتهای منو بدونه ».گلی
کنه.وقتیمیآد،دنیاییروبهدنیایمااضافه


بینیانسانروعوضمی
معتقداست «:
جهان
کهمیتونمداشتهباشم».

ترمیشه.اینبهترینتعریفیه


تروکامل

کنهکهمدامبزرگ

می
مادرشدنواینکهیکیمنومادرصداکنهاینقدربرامدراولویتنبودتا

سمیرامیگوید«:

اینکهثمرۀعشقبهشوهرمراتبدیلبهیکموجودبکنم.ارزشبچهبرایمندرشوهرم
منیژهمیگوید«:خوبهکهآدمپدرومادربشه.حسخوبیداره.انگاروقتیکهبچهبه

بود».
آد،آدمبهخودشثابتمیکنهکهبزرگشده.یهآدمدیگههستکهاونبهتو


دنیامی
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احتیاجداره.وگرنهمنوشوهرمکهبههماحتیاجنداریم.هرکدوممیتونیمزندگیمستقل

داشتهباشیم.امااینبچهاینوسطکهمیادبههردویمااحتیاجدارهوماهمازاینحس
احساسخوشبختیمیکنیم».نگینمعتقداست«:خباینکهتوهمهچیزیهموجوددیگه

شهباحسدیگهایجایگزینکرد.انگارتوخدایاون


باشیخیلیجالبهوحسخوبیه.نمی
هستی.بایهبچههممیشهبهاینحسرسیدوبهنظرمبعدیتکراریهستوالزمنیست.

هادوقلوشدند.البتهاگهازاولمیدونستم


وعیاستفادهکردمبچه
امامنچونلقاحمصن
میگفتمفقطجنیندخترروبکارنتویرحماونخانم ».

هویتزناندرنسلاولودومبهترتیبدرکسبمنزلتمادرشدنازطریقتعددوکیفیت


فرزندان گره میخورد ،اما در بین نسل سوم زنان ،آنچه دوران بارداری را به یک تجربۀ تلخ
تبدیلکردهبود،فاصلهگرفتنازهویتفردیآناناست :

زندهتجزیهشدم.روزیکهزایمانداشتمازخوشحالینمیدونستم


خیلیسختبود.زنده
«
گفتنصبرکنتابهدنیابیاد،اونوقتمیگیکاشتویشکممبود.اما


چکارکنم.همهمی
بعدشاینکهآدممیتونه

ازروزیکهبهدنیااومدهاونقدرخوشحالمکهدیگهباردارنیستم!
راحت تحرک داشته باشد یا هر چیزی دلش میخواهد بخوره عالی بود ».گلی میگوید:
منمیشهانصرافداد.


تایمهکهنهمرخصیدارهنهاستراحتودیگه

مادربودنیهشغلفول
«
زهرامیگوید«:مادرشدنیکفداکاریاستکه

خیلیوقتهکهبرایخودمزندگینکردهم».

هیچعقلیتوشدخالتنداره.یهعشقیبدوندخالتعقله.هیچعقلینمیگهکهاینهمه

سختیورنجروتحملکنی.اصالًتصوراتمنازمادرشدنبااونچهکهاتفاقافتاداصالً
قویتر شدم.چونمن خواستم به این دنیا بیاد،
مطابقت نداشت ».نرگسمعتقد است « :
مسئولیتشبامنه.پسمنبایدخیلیفراتروقویترباشمکهبتونماینونگهداریکنم».

آدماگربخواداززندگیشلذتببرهباهمونیهدونههممیبره».

گلینیزمعتقداست«:
منیژهاعتقادینداردکههویتاودرگروفرزندشاست«:حقیقتروبگمتویاینمعامله
بایدآمادهباشیکهچیزایزیادیبدیوچیزکمیگیرتبیاد.شایدهمدستآخرچیزی

امابهنظرمبچۀمنبیشتربههویتمناحتیاجدارهواینکهازچهخانوادهای

گیرتنیاد!»«
اومدهبستگیدارهتامنبهاون.البتهمسئولیتمنبیشترمیشهتاهرجوریهستاونو

موفقکنم،ولیبههرصورتفکرنکنمازاونبهمنچیزیبرسه!»مینانیزمعتقداستکه
اینکهبگمهویتمنبهبچهمبستگی

فرزنداننقشبسیاراندکیدرهویتیابیاودارند«:

دارهکهنیست.خببلهمادرشدنمبهاونبستگیدارهواینکهمنچقدرمادرخوبیباشم
باالخره از تربیت بچه معلوم میشه ،ولی من خیلیها رو دیدم که برای بچه زحمت
کشیدهن ،ولی اونی که میخواستن نشده ،حاال به دالیل مختلف .جامعه ،مدرسه،

دوستاشون،دانشگاه.همهتأثیرداره،فقطتربیتماکهنیست.برایهمینمنخودمیهآدم
مستقلهستمولیممکنهکهتوتربیتبچهباتمامتالشی کهکردمموفقنشم.خباین
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هاهدررفت.مثلاینهکهیهلباسمیدوزی،ولیاونیکه


شهکهزحمت

باعثناراحتیمی
خواینمیشه ».


می
نتیجه اینکه این گروه از زنان برای کسب عشق ناب ،واقعی و لذت از زندگی ،اراده به

فرزندآوریوتشکیلپیوندهای گروهی میکنند .هویتیابیزنان دراینگروه نهتنهادرگرو
فرزندآورینیست،بلکهگاهیازاینآمیختگیدچاراضطرابوسردرگمیمیشوند؛چراکه

هایجدیدوسبکزندگیدیگرییافتهاندکهباخودآنانمتفاوتاست،تاجاییکهبرای


عادت
کنندوتابتکرارچنینتجربهایراندارند.برایاینگروه،معانی


،دلتنگیمی
«خودشانبودن»
بینیفردیراهدفقرارمیدهد.لذتخلقو


ایاستکهارتقایدیدگاهوجهان
مادری« 
تجربه
ازاینرو
وجومیکنند» .


بهمادرشدنمطرحاستوعشقنابرادرپیوندیالحاقیجست
اراده 
اینگروهدارایویژگی«مادریارادی»هستند .

یافتههای استنباطی
،مادرشدنازگذرتجربیاتفردیزنانحاصلمیشودوبهاینمعنی،امر

در «مادریگذار»
مادری ،شناختی بیواسطه و بیمیانجی است؛ بنابراین ،زمان بارداری ،تعداد فرزندان ،زمان
ماندننوزادومادرهمگیبهمددطبیعتبدنوبهطورطبیعیبهتواناییبدنو


زایمان،زنده
ایزنانهمتکیاست.یهاینصورت،انحصارزنانۀناشیازطبیعتبدنچنینحوزهایرا

نشانهه

کند.درمادریگذارفرزندآوریومادریشناختیبیواسطهاست


بهقدرتافقیزنانبدلمی
که امری زنانه و خانگی قلمداد میشود .اما به میانجیهای پزشکی مانند خانۀ بهداشت و
هایدیگریاززایمانراتجربهمیکنند.ازگذرمفاهیم


تدریجزنانایننسلروش

بیمارستان،به
نوظهوری مانند ضدعفونیکردن محل زایمان و استفاده از ابزارهای بهداشتی درمییابند که
مرگ زائو در اثر تب زایمان ،به کمک زایمان بهداشتی قابلپیشگیری است .بدینترتیب به
کمکعلمپزشکیوام کاناتبهداشتی،شناختزنانازبدنوفرزندآوریبهدریافتیباواسطه
بدلمیشود.

مراتبسازمانهایپزشکیوقدرتعمودیشکلمیگیردوزنان


مادریترازمنددرسلسله
بدن خود را از طریق متخصصان میشناسند .شناخت مشکالتی مانند دیابت بارداری،
رخونناشیازبارداریسببمیشودکهخطرهایایندوران

مسمومیتناشیازبارداریوفشا
شناخت پذیر باشند .در این نسل ،شناخت از بدن به کمک متخصصان به دورههای پیش از

شود؛درحالیکهدرنسلگذار،صرفاً


بندیمی

بارداری،دورانبارداریوپساززایمانمرحله
مرحلۀپایانیوزایمانمعناداربود.بهاینصورت،شناختفرایندیفرزندآوریدرطولمدتبا
گامبهدستورالعملمتخصصانتبدیلوامکانبرنامهریزیوکنترلموالید

نظارتدقیقوگام 
به
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با مشارکت زنان و متخصصان میسر میشود .از گذر این کنترل و برنامهریزی زمانی ،تعداد
ارمیگیردومفهومقدرتانتخابوکیفیتدر
فرزندانوزمانفرزندآوریدراختیارزنانقر 
صورتبندی مسئله فرزندآوری و مادری ظهور میکند .اگرچه در مادری ترازمند ،به مدد

پیشرفت هایپزشکی،زنانقدرتانتخابزمانوتعدادوحتیجنسیتفرزندرادارند،تمامی

اینامکاناتبهدورۀباروریبدنزنمحدودمیشوند.پسهمچنانمرزهاییوجودداردکه

دامنۀانتخابوکیفیتمادریرامتأثرمیکند .

در مادری ارادی ،توسعۀ دانش و بهخدمتگرفتن تکنولوژی در حوزۀ تخصصی فرزندآوری،
مفاهیمجدیدیمانندلقاحمصنوعی،اهدایتخمک،رحمجایگزینراتولیدمیکندکهبارداریتا

حدود زیادی بینیاز از بدن مادر امکانپذیر میشود و به این صورت با تفکیکشدگی عناصر
هایاجارهای،امکان


هایارحم
حیاتیدرفرایندفرزندآوریوواگذارینقشمحول ۱بهآزمایشگاه
صورتبندیهای متعدد از مادری فراهم میشود .همچنین محدودیتهای مرتبط با بدن زن و

ذاشتهشدن پیدا میکنند .نتیجه اینکه معنای مادرشدن به

دورۀ باروری نیز امکان کنارگ
میانجیهاییمانندبهداشت،پزشکیوتکنولوژیمادرشدن،بابازشناسیشناختازبدننزدزنان

در دورهای مختلف مفصلبندی میشود و از گذر این تغییر نظام معنایی مادری است که
گونمیشود.سهگونهنظاممعناییازمادرشدن

هایخانوادهدرضرورتهایتاریخیدگر


صورت
مستقل،هستهایوالحاقی


ای،نیمه
ترتیبمرتبطباسهفرمنیمه 
هسته


(گذار،ترازمندوارادی)به
هایسنخآرمانیوتوالیزمانیشناساییشدهدرشکل2آوردهشدهاست .


برمبنایمؤلفه

شکل  .2ارتباط انتظام معنایی مادری و فرم خانواده

بحث
در مطالعات آشکار می شود که چگونه از رهگذر تغییرات شناختی ،فرم انواع خانواده از
بندیمیشود.به بیانسادهتر،به میانجی بسترهایپزشکی،


جمعیتصورت

پرجمعیتبهکم
هایفردیحاصلیمیشود،به


واسطهازتجربه

شناختسرشتیوکلیفرایندفرزندآوریکهبی
هایزایشتفکیکمیشود؛بنابراینمنابعآگاهیبرایهر


ترازارگان

تروجزئی

مفاهیمدقیق
(آگبرنونیمکوف.)۳۰۱:۱۳88،
هاییکهجامعهبرایهرکسیتعیینمیکند» 

.۱نقشطبیعی «:
نقش
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مقطعباتولیدمفاهیمجدید،زمینۀبازشناسیرافراهممیکندوموضوعشناختیاابژهازگذر

بندیمی شود؛یعنیساحتآگاهیوبازشناسیدرمواجهۀفردیبامفاهیم


مفاهیمنوینصورت
بندیجدیدیپدیدارمیشودوفهمیجدیدازیکپدیدهاستکهامکان


ستکهدرترکیب
ا
کند.بهاینصورتمیتواندرککردکهچراگرایشمادران


تحولمعنانزدکنشگررافراهممی
به فرزندآوری بهداشتی نزدیک به نیم قرن به درازا میانجامد؛ زیرا فرایند تحوالت شناختی
کردننیازمندگذرزماناست؛بنابرایننبایدرویآوردنبه


غییرمنبعدانستنوتجربه
مرتبطبات
عقالنیت ابزاری (ثمربخشی زایمان بهداشتی) را صرفاً به ماهیت نتیجهبخشی آن در امر
فرزندآوریفروکاست؛زیراگرایشبهفرزندآوریبامعیارهایپزشکینوینبهمعنیبروزتغییر
نگرشدرامرفرزندآوریاست .
نتیجهاینکهباتغییرمنبعدانستنوازگذرمفاهیمنوینبازشناسی،ارزشهانیزدریکفرایند

زمانی طوالنی با تغییر نگرش دستخوشتغییرمیشوند و باحصولآگاهیوشناخت نسبت به
موضوع(بدن)،نگرشبهحفظفرزندآوری(ارزش)نیزدرنسبتهایجدیدیبازشناسیمیشود.در

همینصورتبندیجدیدازارزشاستکهمرحلۀدیگریازمعنایمادرینزدکنشگربرساخت

تدریجباگذرزمانمعناتحولمییابد؛برایمثالدرمواجهۀمفهومیباسالمتمادر،


شودوبه
می
تربهمعنیتواناییمادردرحملطفلتلقیمیشد،اکنونعنصری

عنصریمانندچاقیکهپیش
خطرناکدردورانبارداریمحسوبمیشود.بهاینصورت،برخیازمادرانبهکنترلوزنوتغذیۀ

مناسببرایداشتنفرزندیسالموبدنیمتناسبرویمیآورند.فرایندبازشناسیبدنازطریق

مفاهیم بارداری سالم و بارداری بیخطر در تناسب اندام صورتبندی میشود که پیش از این
شناختهشدهنبودوآشکاراستکهاینتغییرارزشدرعنصرچاقی،مرتبطبامنبعدانستناست.

فرایندچگونگیتغییرمعانینزدکنشگردرشکل۳آمدهاست .

شکل  .3الگوی مواجهۀ مفهومی
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نتیجهگیری
ازیافتههایاینمطالعهروشنمیشودکهچگونهمعنایابیمادری،درفرایندیپیوستهبامتنو

بندیمفاهیمجدیدموجبتغییرنگرشوارزشمیشودو


رخدادهایاجتماعیازطریقصورت
هایمادرامکانپذیراست.

دریکدیالکتیک،صورتبندیانواعخانوادهباتغییرنقش

هایجدیدیازفرزندآوریبهواسطۀتغییردرنگرشمادران


رسدامروزهنیزارزش

نظرمی

به
۱
وبهصورتقانونیمتقاضیدریافت
درحالصورتبندیاست.زنانمجردیکهبدونازدواج  

بندیدیگریازانواعخانوادهالحاقیودونفرهبهصورتمادرمجردقلمداد


اسپرمهستند،صورت
مانمنحصربهفردو

تواندرتالشمادرانبرایثبتتاریخهایزای


شوند.تغییرارزشرامی

می
2
تکرارنشدنیمانند ۹8/7/6و ۹8/8/8نیزردیابیکرد؛هرچندکهدستکاریدرزمانزایمانو
ثبت تاریخ های رند ،برای سالمت جنین خطرآفرین است .تالش برای ثبت وقوع تولد در
گذاریهای غیرمتعارف و فرزندآوری بدون درد از جمله محتواهای

تاریخهای خاطرهانگیز ،نام

مادری هستند .درنهایت اینکه واگذاری رابطۀ بنیادین در تعامل دوگانۀ مادر-جنین به
میانجیهایپزشکیامکانتبدیل شدنمنزلتمادریبهدالتهیرافراهمکردهاست.البتهاین

نظرمیرسد،اماپیرنگیازواقعیتدرآننهفتهاست .


آمیزبه

گیری،کمیخشونت

نتیجه
دراینمطالعۀعمیقپدیدارشناختیوتطبیقی،ازآنچه«هست»توصیفیعمیقارائهشدو
هایتاریخیوزمانیبررسیوپیشبینیاز


هایمعنایمادرشدندرسهدورهبانسبت

داللت
نیزترسیمشد؛بنابراینبستریبرایمطالعاتآسیبشناختیفراهم

آنچه«امکانوقوعدارد»
آمده است .اگرچه ار ائۀ راهکار با جزئیات از دامنۀ مطالعاتی این مقاله خارج است ،قابلیت
کارگیریروشهای


شودبابه

شدنبهیکطرحعملیاتیواجراییرادارد.پیشنهادمی

تبدیل
مفهوم سازی در زنان و خانواده در دوران بارداری و پیش از فرزندآوری در برساخت و

ی،بهانگیزههایمادریمددرساند.مراکزسالمتخانوادهبا

تصویرسازیازمعنایواقعیتمادر
۳
کارگیریاجتماعدرمانگرها ،در


هاییباعناوینبهسازیوغنایالگویزندگیوبه
ایجادبخش
هایفرزندآوریمیتوانندمفیدباشند؛زیراماهیتمسائل


ایجادشناختوالگودهیبهانگیزه
فرهنگی با راهبردهایی دستوری مانند پاداشهای مادی یا نتیجهگرایی بهصورت مهندسی
یابیمانندپزشکوروانشناسهمخواننیست .


هایبیماری

فرهنگوروش
  ۱اگرچهازنظر قانونیچنین بستری برایاینروشاز فرزندآوریدرایرانفراهمنیست،این امرمانعچنین
فهمیبرایمادرینیست.
طورمتوسطانجاممیشد


سزارینبه
2درتاریخ۹8/8/8دریکبیمارستانخصوصیدرشمالشهرکهروزانه۱2
سزارینودریکبیمارستانجنوبشهرکهبهطورمتوسطروزانه7سزارینانجاممیشد2۱،موردسزاریندر

۳2
فهرستاتاقعملثبتشد(منبع:اخباررسمیصداوسیما).
اجتماعدرمانگر ( )Sociotherapistفردی است که با بهرهگیری ا ز ارتباطات درون خانواده به غنای مفاهیم و

۳
ارتباطاتوکیفیتزندگیمیپردازد .
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