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 چکیده
هاییمانندبهداشت،پزشکیوفناوریبهکودکباحضورمیانجی-بسترهایتاریخی،دوگانۀمادردر

بندیروابطمادروکودکبندیشدهاست؛بهاینمعنی،مفصلکودکترکیب-میانجی-زنجیرۀمادر

میانجی گذر از کنشفرزندآوری ضرورتیا در خانوادهها و یافته تغییر تاریخی مختلفهای های

یامعنایایصورتصورتهستهگستردهبه بندیشدهاست.پسآیاباتغییرصورتخانواده،محتوا

دوباره کنشگر فهم در خانواده فرم تغییرات با متناسب تاریخی فرایند یک در نیز شدن مادر

بندیدهد؟ومفصلشود؟اگرچنیناستچگونهتغییراتمعنایینزدکنشگررخمیبندیمیمفصل

هامسائلیاستکهاینمقالهبههمومعنایمادرشدندرگذرزمانچهتغییراتیکردهاست؟اینف

وجویپاسخآناست.روشکمکمفاهیمفرم،محتوا،ساختارآگاهینزدزیملوهوسرلدرجست

هایسنخساختاریافتهاست.هدایتمصاحبهبراساسمؤلفهاصلیبرایاستخراجمعانی،مصاحبۀنیمه

تاامکانمقایسهوتغییرمعنادرمیاننسلساختهپیشبردهمیآرمانیمحقق هافراهمشود.شود،

انطباقشوندگاننیزبراساسدورهبندیمصاحبهطبقه درنهایتبا بسترهایتاریخیاست. شناسیو

بینتجربۀزیستۀسهنسلاززنان،تحولمحتوایکنشفرزندآوریدربسترهاییافته اجتماعیها

بندینظاممعناییمادریشاملگذار،ترازمندوارادیشود.بهاینصورت،سهگونهمفصلآشکارمی

بهبندیمیصورت که نیمهشود فرم سه هستهنیمه-ایهستهترتیببا مرتبطمستقل، الحاقی و ای

نتیجهاینکهباحصولآگاهیازموضوعشناختبدن،نگرشبهفرزندآوری )ارزش(نیزدرهستند.

بندیجدیدازارزشاستکهمرحلۀدیگریشود.درهمینصورتهایجدیدیبازشناسیمینسبت

شود.ازمعنایمادرینزدکنشگربرساختهمی
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 مقدمه
تنیدگیایازدرهمشدناستوچنینتحولزیستیهستشدنوآغازتولد،فرایندیازنیست

بههمینمناسبتاستکه نیستیدورانجنینیوآغازهستینوزادمرهونبدنمادراست.

هایبسیارودرمضامینگوناگونستودهشدهاست:جایگاهاجتماعیومنزلتمادرانهدرنوشته

« که بشنو است، مادر جان جهان، جان گویمتکه استگر مادر دامان ز هست «۱هرچه

(.۱۳82:75)دهباشی،

چنانباکالبدجسمانیزندرهمتنیدهشدهاستکهرسدمعنایمادریآننظرمیامابه

مادرشدن2مادربودن بههمانمعانیمادری۳و بیانسادهتلقیمی4، به اینکهمعنایشود. تر

شودوارزبافرزندآوریتلقیمینتحولوهمایثابتوبدومادرینیزدرطولاعصارپدیده

مطالعۀتحوالتمعناییمادریازنظرهادورماندهاست؛بنابراینموضوعیکهدرمقالۀحاضر

گذربررسیمی تغییراتاجتماعیدر بستر کنشگراندر معانیمادرینزد تحولنظام شود،

زماناست.

 بیان مسئله
آوردهباشد»ترینتصورازمادر،رایج بهاینمعنی،5«زنیاستکهیکیاچندفرزندبهدنیا .

عینی نهادبازنمایی6ویژگیمحسوسو نظم زیرا است؛ جامعه مادریدر امر مادری7کنندۀ

بنیاننقش بر نقشمحقق8محولچنیناستکه بیانسادهبندیمیصورت۹و به ترشود.

زادآوریونگهداریوتربیتفرزنداست؛بنابراینمادراینکهواقعیتاجتماعیمادریوابستهبه

ارتباطیواسطهوخونیآنوفرزندعناصرواجزایاصلینهادمادریهستندکهرابطۀبی ها

بنیادینمحسوبمی تعامالتبینعناصردرمتقابلو یعنیاینکهکلیتامرمادریدر شود.

مادر مادر۱۰جنین-دوگانۀ دوگانۀ درا۱فرزند-و اجتماعیو فرایندهایزیستیو در ستکه

شود.هایعینیبازنماییمیویژگی

                                                           
 شاعر:حسینخدیوجم۱

 ستقیمبابیولوژیفرددارد.بهمعنیمادربودگیکهمنظورتواناییزادآوریاستوارتباطیم2

 بهمعنیمادرشدگیکهمنظوراجرایوظایفتربیتیونگهداریفرزنداستوفرایندیاجتماعیاست. ۳

هایذاتیاست.عنوانیکپدیدهوبدونویژگیمنظورخودایدۀمادریبه4
لغتنامۀدهخدا5

6 Objective 

روگیرند.ازدواجدستگاهیازهنجارهااست.ازایندبهخودمیایازهنجارهادراجتماعصورتنهامجموعه»7
 (.۱۳۹۱:۱7۱)مندراسوگورویچ،«توانگفتکهازدواجازنهادهایاجتماعیاستمی

8 RoleAscribed 
9 Achieved role 

 نقشمحول۱۰
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نقش تغییراتدر ویژگیدرنتیجه اجتماعیمادرییا شدنیباهایمشاهدههایزیستیو

هستۀثابتیکهخانوادهبه»هایمتفاوتخانوادهدرطولاعصارمرتبطاست؛زیراتکوینشکل

بلکهروابطبینمادروفرزنداستدورآنرشدکردهروابط )زیمل،«میانزنومردنیست،

۱۳۹۳ سیاست2۰2: سایۀ در موالید کنترل هرچند اینمعنیکه به اتخاذ(. هایجمعیتی

هایمادریاستکهبهمیانجیکارگزارانبیرونی،مانندشود،بهمعنیتحولدراجراینقشمی

پزشکیامکان میبهداشتو پذیر میانجیشود؛ حضور دربنابراینبا بهداشت، هایپزشکیو

فرزند-هامیانجی-صورتمادرکودکبه-شودودوگانۀمادرتعامالتاجزایاصلیفاصلهایجادمی

میمفصل مادربندی دوگانۀ در تغییر ایجاد با بنابراین خانواده-شود؛ در تحول ازفرزند، ها

«دهدتغییرافراد،طبعاًساختاررانیزتغییرمی»یراشود؛زبندیمیایصورتگستردهبههسته

(.۱۳۹۳:۱77)فکوهی،

بروزتغییراتدرتعاملبنیادینبهمیانجیکارگزاراناجتماعی، هرچندبا بهاینصورت،

نباید»بندیدارد،هایگوناگونیازامرمادریوتکوینصورخانوادهامکانمفصلبندیترکیب

پد ایتلقیشودکهانفعالیبودهوتوسطعواملبیرونازآنتعیینگردیدهیدهخانوادهصرفاً

کنشاجتماعیاست مقاومتو بروز به قادر نهادیاستکه خانواده بلکه است، )سگالن،«

۱۳۹۳ بدین۱7: مشاهده(. امور به تحوالت تبیین فروکاستن تقلیلترتیب معنای به شدنی

هایکهکنشگریبهمعنایانتخابازمیانگزینه؛درحالیاست2کنشگریبهعقالنیتابزاری

موقعیت در مطلوب و مشاهدهمحتمل امور اینکه یعنی است، معین اجتماعی شدنی،های

هاوالگوهاخودتابعنظاممعرفتیکندواینشیوهظواهر]صورت[زندگیانسانراتعیینمی»

در۳هایمختلفومحتوایکنشارزشییزهگیریمعناوانگکهبیانگرضرورتشکل«هستند

 است)مالینوفسکی، ۱۳78میانجیگریکارگزاران :67 اینکه یعنی و»(؛ تاریخ گذار در آنچه

می پیدا روزگارانگونهتحولاجتماعیتغییر در محتوایروابطاجتماعیاستکه گونکند،

(.۱۳۹۱:۳۱۹نهایی،)ابوالحسنت«هایمختلفیدرآیندهایاشکلتوانندبهفرممی

جنینبهمیانجیکارگزاران-اما،چگونهنظاممعناییامرمادریدردوگانۀثابتوازلیمادر

فرماجتماعیتحولمی معناییمادریچگونه تحول شکلمییابد؟ را خانواده دهد؟هاییاز

دهد.هاپاسخمیهاییهستندکهاینمقالهبهآنهاپرسشاین

                                                                                                                                        
 نقشمحقق۱

)وبر،«زارنیلبههدفقائلهستندعنوانابکنشچنینافرادیمبتنیبراهمیتیاستکهبرایامکاناتبه»2

 (.۱۱۱ب:۱۳۹4

 (.52ب:۱۳۹4)وبر،«باورآگاهانهبهارزشیکرفتاراست»۳
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 شپیشینۀ پژوه

بینش از متأثر خانواده و زنان مطالعات بهحوزۀ است؛ ادیان و فمینیستی کهطوریهای

ستمفرضپیش و جنسیت ستم جنسیت، نابرابری جنسیت، تفاوت مانند مسلمی های

شکل را مادری حوزۀ در فمینیستی مطالعات حوزۀ به مربوط مطالعات مبانی ساختاری

یافتهمی نظریدهدو پایۀ بر هها است: فمینیستی»هایمنتسببهآنانحاصلشده نظریۀ

جهانبهتریبرایآنان پیآناستکه در و زناندارد سود به فعاالنه انتقادیو دیدگاه

فرضآنانفرودستقرارگرفتنزندرجامعه(؛بنابراینپیش46۰الف:۱۳8۹)ریتزر،«بسازد

ند.ازطرفیمطالعاتادیاننیزبربنیاندهاستوازاینمنظرمطالعاتخودراگسترشمی

بدین یافتهمبانینظریالهیاتیهستند. و زمینۀترتیبنتایج مطالعاتدر برایپیشبرد ها

شناسیالهیاتیکاربرددارد.هدفدراینمقاله،ارائۀدرکوفهمیسادهازمعارفوشناخت

داوریوگونهپیشناینکههیچاجتماعیبارویکردتفسیریاست،بدو«کنش»تحولمعانی

دهیکند؛بنابراینمعیارهایحاکمدرمطالعاتفمینیستیمفروضاتیبنیانمطالعهراجهت

با تضاد طریقاولیدر به که چرا نیستند؛ اصولموضوعیاینمقاله متناسببا ادیان، یا

است.۱طرفیارزشیبی

ز و خانواده مطالعات که است منطق همین سیاق نظریهبر با که سیستمی،نان های

اثبات-ساختی یا بهکارکردی اینمطالعه نمیگراییاستدر گرفته این،کار وجود با شود.

جدول در شده مادریمطالعه جهتآشکارکردنزوایایحوزۀ در مطالعاتکه ۱برخیاز

آمدهاست.

 پیشین مطالعات .1 جدول

 نشریه پژوهشگران عنوان
-مبانی نظری

 روش
 یجۀ پژوهشنت

زنانجوانوبازتعریف

 معناونقشمادری
 جاهمریمرفعت

شناسیجامعه

 ایران
 کیفی

زناناعتقاددارندکه

جامعهودولتبایددر

انجاممسئولیتمادری،

 زنانراحمایتکنند.

شناسیاکتشافیگونه

برداشتازمفهوم

 زنانگی

جاهمریمرفعت

 الدنرهبری

مطالعاتو

تحقیقات

 جتماعیایرانا

مصاحبه،داستان

زندگی،تحلیل

محتواوشناسایی

 هایمتعارفطبقه

هایزنانگیچهارگانۀسنخ

شدهدرسهگروهشناخته

اندازمنفعل،قومیعبارت

 سنتی،مستقلوفعال.

                                                           
 جاگرفت.طرفیارزشیراباربطارزشیجابه.نبایدبی۱
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 پیشین مطالعات .1 دولج ادامه

 نشریه پژوهشگران عنوان
-مبانی نظری

 روش
 نتیجۀ پژوهش

کهحرفازمادر

زنیم،ازچهکسیمی

زنیم:برساختحرفمی

اجتماعیمادردرشهر

تهران
 

شیواعلینقیان،

مریم

جاه،رفعت

 ابوعلیودادهیر

مطالعات

اجتماعیو

شناختیروان

 زنان

نگارانۀخودمردم

 فمینیستی

تجربهزیستۀمنمتأثراز

اینحقیقتاستکه

عنوانیکزنفارس،به

متعلقبهمتأهل،شیعه،و

هاوطبقۀمتوسط،تجربه

مادریملهمازباورهایماز

همانمادریجریاناصلی

هاپیراموناستکهسال

 ام.خوددیدهوآموخته

شناختیبررسیجامعه

هایفناوریورودزیست

 باروریبهمقولۀمادری

امیرمسعود

امیرمظاهری

 منصورهشریفی

مطالعات

 شناختیجامعه
 فمینیستی

گیردمقالهنتیجهمیاین

هایناباروریکهدردرمان

چهبامنشأزنانهوچه

مردانه،عالوهبرآنکهبار

اصلیتبعاتجسمانی

درمانبرعهدۀزناناست،

باراجتماعیورود

هابهمقولۀفناوریزیست

درماننیزبیشترزنانرا

 سازد.متأثرمی

Reproduction of 

mothering 
Psychoanalysis and 

the Sociology of 

Gender 

Nancy 

Chodorow 
 فمینیستی (۱۹78کتاب)

شناسیوجامعه

 شناسیجنسیتروان

Stories from 
motherline 

Noam Ruth 
lowinsky 

 همسریکودک فمینیستی (۱۹۹2کتاب)

Redefining 

motherhood: 
changing identities & 

patterns 

Andrea 
O’Reilly 

 ینیستیفم (۱۹۹2کتاب)
چگونهمفاهیمپدرساالرانه

 سازد.هویتزنانهرامی

From Motherhood to 

Mothering 

Andrea 

O’Reilly 
 فمینیستی (2۰۰4کتاب)

چگونهنهادها،تفکرات

دهندوزنانراشکلمی

هایزنانرااینتجربه

 دهند.هاشکلمیدیدگاه

Mothers, mothring,
motherhoodacrros 

cultural difference 

Andrea 
O’Reilly 

 فمینیستی (2۰۱4کتاب)
بررسیمفاهیمپدرساالرانه

 هایمختلفدرفرهنگ
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بنابراین،مطالعهدراینمقالهازگونۀمعرفتیاست؛زیرادرراستایشناختدربارۀپدیدۀ

ود؛شمادریاست.امااهمیتمطالعاتمعرفتی،صرفاًبهشناختپدیدۀموردبررسیمحدودنمی

توانبادستیابیبهشناختبهتر،بهکشفراهکارهاییمتناسبباماهیتپدیدهدستزیرامی

به انگیزهطورییافت؛ و آشکارشدنچگونگیتحولمعنا بهترمیکهبا توانموانعهایمادری،

بهبرنامه تشویق برای مالی راهکارهای چرا که دریافت یا کرد شناسایی را جمعیتی ریزی

شناختیدآوریهمانندگذشتهکارآمدنیستند؛بنابراینهرچندکههدفاینمقالهمعرفتفرزن

آسیب بسترهاییکاربردیو فراهممیاست، ارتباطمعرفتشناختیرا جنبۀکند. شناختیبا

 آمدهاست.۱کاربردیدرشکل



 معرفتی و کاربردیمطالعۀ . ارتباط 1شکل 

 چارچوب نظری
شودتاعناصرواقعیتمادریمطالعهشود.هبهکمکابزارهایمفهومیکوششمیدراینمقال

شودوباکشفپذیرمیتراینکهبهکمکابزارهایمفهومی،پرسشازمتنامکانبهبیانساده

هاشود؛یعنیاینکهدراینمطالعۀکیفی،ازنظریههاآشکارمیروابطوعناصراستکهپاسخ

یااثباترابطۀبینمتغیرهابهرهگرفتهنمیرضیهبرایاستخراجف ها پژوهشکیفیسه»شود:

(؛بنابراین۱۳۹۰:۳۳)استراوسوکربین،«ها،ترتیباتعملیوگزارشجزءیامؤلفهدارد:داده

بهره ناببا صورت محتوا، فرم، مفهومی ابزارهای از نزد۱گیری آگاهی ساختار و زیمل نزد

کارگیریتلفیقیابزارهاینظریباولمعناوصورخانوادهاستخراجوبابههوسرل،چگونگیتح

شود.رویکردیتفسیریوشناختی،مطالعهمحققمی

 فرم و محتوا
شود: داده فرد به یا جامعه به اولویت مطالعات، در که نیست پذیرفتنی زیمل، نظر از

اینکهفقطجامعهواقعیاست.بدونهیچیکتوانیمبپذیریمکهیاافرادواقعیهستندیانمی»

نمی شناسه ایندو کرداز توانمطالعه » ۱۹5۰)وولف، پدیدۀ28: مطالعۀ اینصورت، به .)

هرپدیداریافرایند»داند:صورتیککلیتودرمفاهیمفرمومحتوامیسرمیاجتماعیرابه

عنصرتشکیلمی دو واقعیتجدانااجتماعیاز هدفیاشودکهدر ازیکسوعالقه، پذیرند.

                                                           
1 Ideal type 

 مطالعه
 چالشهایمرتبطباخانواده کاربردی

 باجمعیتچالشهایمرتبط

 سیاستگذاریقوانینمرتبطباخانواده

وتحولمعانیشناختانگیزه معرفتی  
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نحوه یا فرم سویدیگر از محتوایانگیزه، آنشکلو رهگذر از که تعاملمیانافراد ایاز

(.۱۳۹۳:۱۱۳)زیمل،«شودواقعیتاجتماعیحاصلمی

ساختفرم همان واقعیتها های هستند: اجتماعی فرایندهایمشاهدهفرم»های شدنیها

«شدنیهستندجتماعی،اقتصادییادینییافنیوازآنروبرایمادرکاعمازسیاسییاا

ها،اهدافومحتویاتیعنیانگیزه»مثابۀابژهدرکشوندوتوانندبه(کهمی۱۳۹4:۱66)بودن،

می جامعه به متعلق افراد، میان تعامالت توسط اختیارشدن با که مادی شودمضمون که«

به کنشگری و سوژه مثابۀ )فریزبی، ۱۳86است رابطه۱۱2: ویژگی(. دیالکتیکبین هایای

فرم یا انگیزهساختاری و نیتها و ها دارد. وجود کنشگران تعاملفرم»های درنتیجۀ ها

هاتغییرمیاگرفرم»(؛بنابراین۱۳۹۳:62)هله،«آیندشدهتوسطمحتواهاپدیدمیبرانگیخته

(.۱۳۹4:۱66)بودن،«استیابنددرنتیجۀاعمالخودآدمیان

اینفرایندهایروانیتابعاوضاعو»هرچندفرایندتحولفرمدرپیوستگیبامحتوااست،

آن در گذشته در اجتماعی کنشگران که هستند وضعیتاحوالی محصول و داشتند قرار ها

«زیستبومیهستند ۱۳۹4)بودن، یعنیاینکه۱66: پدیده»(؛ وارههایاجتماعیهماگرچه

هاییدرنظرگرفتکههرکداممحصولاعمالفردهستند،خوداعمالراامابایددرمتنزمینه

درک فقطبرمبنایاعمالواعمالفقطدرقالبساختارها شدنیساختاریدارندوساختارها

بدین۱۳۹4:۱67)بودن،«هستند به»ترتیبهرچند(. وسیلۀجداکردندوعاملفرمومحتوا

جداناپذیریوحدتدارندانتز طرز واقعیتبه در علمیکه اع است« پیچیده و امریدشوار

 ۱۳۹۳)زیمل، کوششمی۱۱۳: مادریبه(، معناداریامر یا انگیزه اینمقاله، در مثابۀشود

واقعیت بر اجتماعیاثرگذار ضمنشناساییبسترهایتاریخیو و شود گرفته درنظر محتوا

کشفانگی با بسترهایشناساییزهمادرشدن محتوایواقعیتمادریمرتبطبا یا بهها شده،

هایخانوادهدستیابیم.بندیفرمچگونگیصورت

 آگاهی
بهتصویریکهدرذهنچه»هاهایکنشگرهادرموقعیتزیملبابررسیاسنادوبازسازیپاسخ

:۱۳۹4شود)بودن،اآشکارمیهیابدوازاینطریقمحتوایاانگیزهدستمی«گذشتهاستمی

۱77 زیرا هنگامیشکلمی»(؛ میمفاهیم بیان تاریخی منظر از را زندگی که «کنیمگیرند

صورتپیشینیازرویمنافعفردیازپیش(.پسبازسازیمحتوابه۱۹7۹:۱۱)زیملوگای،

شود.ریزیمیشدهپیشناخته

اینمقالهتأثیراتزمینه بالبتهدر و منظرکنشگرموردمداقهقرارها سترهایتاریخیاز

هاگیرد،امابازسازیمحتوابهشیوۀزیملموردنظرنیست؛بلکهدستیابیبهمحتوایاانگیزهمی
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به با درونی ادراک نیتو و آگاهی مفهوم میکارگیری میسر هوسرل نزد زیرامندی شود؛

« به معطوف همیشه یعنی است، ارادی همیشه استآگاهی شناسایی موضوعات و« )برگر

(.بهعبارتدیگر،ساختآگاهیمعطوفبهشناختوفهمکنشگراستو۱۳۹4:۳5لوکمان،

بازسازیانگیزه تجربۀبر گذر از بنابراینکشفمعنا رجحاندارد؛ بررسیاسناد طریق از ها

تجربه اثرگذار پزشکی )بسترهای متن دیالکتیک در و کنشگر بزیستۀ بهشده( حصول ا

مینیت حاصل کنشگر نزد مندی هوسرل زیرا افراد»شود؛ نزد خاص، تجربۀ معنای بر

دارد تأکید خود موردمطالعۀ » ۱۳۹۳)ایمان، :7۰ و درونینیت»( تجربۀ آگاهیاز به مندی،

«اشارهدارد،یعنیشناختنچیزی؛بنابراینکنشآگاهانهوآگاهیکامالًبههمپیوستههستند

 (.۱۹۹4:28تاکاس،)موس

کردنکنشگرکند.تأملمندیاوراآشکارمیاینکهکنشگرآگاهازچیزیاست،جهانونیت

قرارگرفتهاستودرکمی هرآنچهکهدرک»شودودربارۀچیزیاستکهموضوعشناسا

مقاله،(.دراین۱۳۹۹:227)رشیدیان،«کندزمینهازتجربهجدامیشودخودراازیکپسمی

اصولپدیدارشناختیفهممادراناستخراجمیکارگیریتکنیکبابه اینکههایمتناسب، شود:

موضوعشناسایآنانچهچیزیاستوآگاهبرچهچیزیهستندکهدرکنشگریآنانآگاهانه

شود.ظاهرمی

 روش تحقیق
یعنیدانش»جودیاست.هدفاینمقاله،کشفتحولنظاممعناییازگذردستیابیبهدانشو

(مدنظرنیست؛77الف:۱۳۹2)وبر،«آنچهکههستودانشهنجارییعنیآنچهکهبایدباشد

ها،برایکشفشناختیبهاستخراجداده-هایمتناسببارویکردتفسیریبنابراینبااتخاذروش

شود.وتحولمعنااقداممی

ف بازسازی امکان توصیفی، طولی یکمطالعۀ کشفنظامدر مقایسۀ با تحول هایرایند

می میسر دورهمعنایی بسترهای با مرتبط معنای باید اول مرحلۀ پسدر شدهشناسیشود.

معناهاییافت مقایسۀ گذر سپساز و البتهاستخراجشود بازسازیشود. تحول فرایند شده

بندیاست؛زیراحلهصورتمرتنیدگیمراحلمطالعاتکیفیمانعبیاندقیقجزئیاتبهدرهم

شود،یافتگیدریکمرحلهحاصلمیزمانوبدونتفکیکهاوکشفمعناییهماستخراجداده

شود.مشخصمی2هایمطالعهدرجدولاماچگونگیاجرایالیه
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 مطالعه اجرای مراحل .2 جدول

الیۀ 

 مطالعه
 تکنیک هدف

استخراج 

 ها از داده
 شیوه

نویسی  گزارش

 ها یافته

 توصیفی کدگذاری هاگزاره مصاحبه کشفمعنا/محتوا اول

 توصیفی کدگذاری هاگزاره مصاحبه کشفصورخانواده دوم

 سوم
بازسازیفرایند

 تحول
 روایت مقایسه

ابزار-سنخآرمانی

 مفهومی
 تحلیلی-استنباطی

 گیری نمونه
طوریهاراهمانکنش»شوددراینمقاله،هدفدرککاملیککنشاست؛یعنیتالشمی

همچنینزمینه استو کردهتشخیصدهیمکهکنشگرقصدکرده آنبروز ایکهکنشدر

نیزبشناسیماستودرآنحسمی ازاین۱۱۱ب:۱۳۹2)ریتزر،«شودرا نحوۀانتخاب(. رو،

درپاسخبهاینکهمادرانهدفچهکسانیهستند۱شوندگانبراساسمعیارهایانتزاعیمصاحبه

کند؛شوندگانرامشخصمیوکدامافرادبایدازبینگروههدفمصاحبهشوندویژگیمصاحبه

بنابراینمعیارزمانومقاطعمعناداردرشناساییگروههدفومعیارحفظرابطۀژنتیکیبین

شوندگانموردنظراست.مادروفرزنددرانتخابمصاحبه

 شوندگان گروه هدف و مصاحبه
مطالعۀطولی،تأثیرگذرزمانبرتحولمعنایمادریمدنظرنیست؛بلکههدفکشفدراین

نسل میانجیبسترهایپزشکیدر یعنیتحولمعنایابیازروندتحولبه هایمتفاوتاست،

فرزندمدنظراست؛بنابراینگروههدفافرادیهستندکه-عنصراصلیوثابتدردوگانۀمادر

پزشکیتقطیعشدهدرزمانمعاصراقدامبهفرزندآوریکردهباشندبراساسمعیاررخدادهای

تاامکانفهممعانیکنشگریدرزمینۀاجتماعیلحاظشود.

تاریخمعاصر دورۀ )2شروع مشروطه دورۀ اینمقاله گرفته۱284در درنظر خورشیدی(

وبههمینجهتسهمقطعزمانیکهمهم تبطبادوگانۀترینتغییراتپزشکیمرشدهاست.

                                                           
انتزاعی»۱ تحلیلآنانتخااینمعیارها گردآوریو پیشاز اطالعاتتحلیلو چونمستقلاز «اندبشدهاند؛

 (.۱۳۹6:۱۳6)فلیک،

شودکهبنیادتحوالتاساسیآنکشوربنابریکتعریفمعمول،تاریخمعاصرهرسرزمینیاززمانیآغازمی»2

عنواننقطۀهاگذاشتهشدهباشد.پژوهشگرانتاریخمعاصرایرانهرکدامیکدورۀزمانیخاصرابهدرآنسال

بندینمود:تأسیسصفویه،ابتدایسلطنتقاجارهارادرسهگروهدستهتوانآنهمیاندکتحوالتایرانبرشمرده

 (.۱۳8۳:62زایی،)لک«ومشروطه
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ازنظروبرتوجهبهعلیتفرزندرخدادهاستبراساسعلیتکافیمدنظرقرارمی-مادر گیرد.

سپهرینامتناهیازعوامل»شودکهپژوهشگردرمیانکافیوالزمدرهنگامیارزشمندمی

شد،روشهرچهبا»(؛زیرا247الف:۱۳۹2)وبر،«کندعلی،وقوعرخدادمعینیرامشروطمی

بهبرخیازجنبه کهبرحسبمفروضاتشمهمبهنظرهایتحولوپدیده]پژوهشگر[تنها ها

(؛بنابراین۱۳8۳:47)فروند،«داندانصرافمیهایدیگرراقابلکندوجنبهرسند،توجهمیمی

دهایمتفاوتیازفراینترتیبمواجههسهرخدادپزشکیمعاصرومرتبطباپدیدۀمادریکهبه

کنند:هایزمانیرابرایشناساییگروههدفتقطیعمیاند،دورهفرزندآوریرابههمراهداشته

هایبهداشتوآموزشعلمیزنان.تأسیسخانه2.تأسیساولینبیمارستاننسواندرایران،۱

نتیجهاینکهگروههدف،سهنسلازمادرانی۳دررشتۀماماییو گسترشپژوهشگاهرویان. .

انتخاب تجربهکردههستندکهدریکیازسهدورۀ اندوتغییراتشدهمادریوفرزندآوریرا

پزشکیدرهنگامفرزندآوریآنانبهوقوعپیوستهاست.

۱دهندکهرابطۀژنتیکیوخونیشوندهراتشکیلمیمادرانیازگروههدف،افرادمصاحبه

هایدیگرمانندبندیکردهباشند؛بنابراینصورتخودرادرقالبازدواجرسمیبافرزندحفظ

موردنظرنیستند.یعنیاینکهانتخابافراد4،مادروالدییاجایگزین۳،مادرمعنوی2مادرخوانده

ویژه متجانساهمیت ویژگی با زیرا دارد؛ خوب»ای خاصرا یکگروه فقط بخواهیم اگر

)ادیبحاجباقری،پرویزیوصلصالی،«باشدکنیمکهپراکنشنمونهزیادنبشناسیم،سعیمی

۱۳۹۳:۳4.)

گیریغیراحتمالیایناستکهگیریهدفمندولیغیراحتمالیاست.منظورازنمونهنمونه

(.روش۱۳۹۱:68)دواس،«شدندارندایازافرادشانسبیشترولینامعینیبرایانتخابپاره»

سودم اطالعات هدفمند، غیراحتمالی میانتخاب فراهم ندی که چرا به»آورد؛ دلیلافراد

تجربهکردهاطالعاتدستاولیکهدربارۀپدیدهدارندیابه اند،دلیلاینکهپدیدۀموردنظررا

(.ارتباطشناساییگروههدفبراساس۱۳۹۰:2:62)ازکیا،«هایخاصیدربارۀآندارنددیدگاه

آوردهشدهاست.۳سندرجدولشوندگانبرحسبمقاطعزمانیوانتخابمصاحبه

                                                           
فرزند(-درسایۀپیشرفتپزشکی،امکانفرزندآوریوکنشمادریباقطعپیوندژنتیکیبینعناصراصلی)مادر۱

 فراهماست.

هامانندیکفرزندبیولوژیکیبهعهدۀوالدینقراردادیتماممسئولیتپذیرفتنسرپرستیفرزندبهصورتیکه2

 است.

شخصیکهاهدافخیرخواهانهدرسرداردوبرایمدتمعینیباارتباطمعنویومادیازطریقارسالپولو۳

 .گیردهاسرپرستیتعدادیکودکرابرعهدهمیخانهمدتدرمراکزسرپرستیویتیمدیدارهایکوتاه

 شود.فرزندآوریمادروالدیجایگزیناقتصادیاستودرزمرۀاشتغالودرآمدزاییمحسوبمی4
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 پزشکی های میانجی با مرتبط زمانی مقاطع .3 جدول

 شوندگان های سنی مصاحبه گروه رخداد تاریخی تاریخ مقاطع زمانی

 (۱۳۹7-۱2۹5=۱۰2)6۱تا۹۰ تأسیساولینبیمارستاننسواندرایران ۱2۹5 نسلاول

 ۱۳4۱ نسلدوم
ییهایبهداشتوعلمماماگسترشخانه

 برایزنان
 (۱۳۹7-۱۳4۱=56)4۱تا6۰

 ۱۳68 نسلسوم
گسترشپژوهشگاهرویانوتولداولین

 نوزادآزمایشگاهی
 (۱۳۹7-۱۳68=2۹)2۰تا4۰

 میدان مطالعه
شوندگانازدرونمیدانفراهممیامکانانتخابمصاحبه زمینه»شود. ایاستکهدرمیدان،

فعالیت یا رویدادها میآن رخ اماها است، شده تعریف اجتماعی منظر از که بستری دهد.

دارد تغییرپذیر مرزهای » 2۰۰6)نومان، زیستۀ28۰: تجربۀ مقاله، این در مطالعه زمینۀ .)

شوندهاست؛زیرایافتنمادرانیکهمادراناست،اماچالشاصلیدرانتخاباولیننسلمصاحبه

نظرراتوتجربۀگذشتهراداشتهباشند،امریدشواربهیادآوریخاطدراینبازۀسنیتواناییبه

گیردکهدررسد.بههمینمنظورانتخاباینگروهنسلیبامراجعهبهمادرانیصورتمیمی

آمده۱مناطقتاریخیتهرانمانندعودالدجان دنیا سالبه گذشتهشتاد پساز هنوز و اند

اف به مراجعه زیرا هستند؛ طولسالساکنهمانمنطقه در همانرادیکه هایطوالنیدر

کندتابهمددخاطرۀتاریخیغنایاند،اینفرصترافراهممیبافت،زندگیخودراحفظکرده

هابهبودیابد.داده

زنانمسن برایدسترسیبه از و6۱تر سرایمحله سرایسالمندان، )نسلاول(، سال

خوانییشدند.زنانمؤمندرمسجدوجلساتقرآنشناسای۱2منطقۀ2و۳مساجددرناحیۀ

حاضربهمصاحبهنشدند،اماتعدادیازبانوانداوطلبدرسرایمحلۀپامنارمصاحبه2ناحیۀ

ایانتخابشدندکهشاملنسلاولباشندونسلدومگونهراپذیرفتند.اینافرادازنظرسنیبه

شوندگاندرجدولاساییشدند.مشخصاتمصاحبهبرفیازطریقنسلاولشنصورتگلولهبه

آمدهاست.4
  

                                                           
امروزهمحلۀعودالجانازغرببهخیابانخیام،ازشرقبهخیابانری،ازشمالبهخیابانامیرکبیروازجنوب۱

 شهرداریقراردارد.۱2بهخیابانمولویمحدوداستودرمنطقۀ
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 شوندگان . مشخصات مصاحبه4جدول 

 (90-61نسل اول )

 سن بارداری/زایمان شغل تحصیالت نام 
تعداد 

 فرزندان

سن 

 ازدواج
 محله

 ابتدایی زیور ۱
بازنشستۀ

 بهزیستی
 پامنار ۱۳ 5 82 طبیعی/منزل

 پامنار ۹ 5 85 طبیعی/منزل رداخانه قرآنی پناهی 2

 پامنار ۱2 4 7۳ طبیعی/منزل دارخانه ابتدایی مریم ۳

 پروین 4
اول

 دبیرستان
 پامنار ۱6 ۳ 62 طبیعی/سزارین دارخانه

 زهرا 5
دوم

 دبیرستان
 پامنار ۱6 ۳ 65 طبیعی/بیمارستان دارخانه

 (60-41نسل دوم )

 سن بارداری/زایمان شغل تحصیالت نام 
د تعدا

 فرزندان

سن 

 ازدواج
 محله

 آمنه 6
لیسانس

 بازرگانی
 دارخانه

دارودرمانی/

 سزارین
 ری 2۰ 2 56

 شبنم 7
لیسانس

 حسابداری
 بازنشسته

دارودرمانی/

 سزارین
 فردوسی 25 2 5۰

 دارخانه دیپلم طاهره 8
دارودرمانی/

 سزارین
 جمهوری ۱۹ 2 42

 زری ۹
لیسانس

 زبان
 دارخانه

دارودرمانی/

 یعیطب
 انقالب 24 ۳ 57

 فاطمه ۱۰
لیسانس

 مدیریت
 دارخانه

دارودرمانی/

 سزارین
 آبادجنت 27 2 47

 شیرین ۱۱
دیپلمفوق

 کودکیاری
 مهدکودک

دارودرمانی/

 طبیعی
 آبادسعادت 22 2 45

 محبوبه ۱2

لیسانسفوق

ادبیات

 فارسی

بازنشسته

 /معلم

دارودرمانی

 /طبیعی/سزارین
 ظفر 25 ۳ 55
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 شوندگان . مشخصات مصاحبه4دول جادامه 

 (40-20) 1وم نسل س

 سن بارداری/زایمان شغل تحصیالت نام 
تعداد 

 فرزندان

سن 

 ازدواج
 محله

 پامنار ۳۰ ۱ ۳8 لقاح/سزارین دارخانه دیپلمفوق نرگس ۱۳

 زهرا ۱4

لیسانسفوق

مبانیفقه

 حقوق

 2۰ ۱ 28 لقاح/سزارین دارخانه
شهرک

 غرب

 گلی ۱5
ارشد

 بدنیتربیت
 انقالب 2۰ ۱ ۳۹ لقاح/سزارین دارخانه

 شیوا ۱6
لیسانس

 آمار
 ولنجک ۱8 ۱ 22 لقاح/رحماجاره دارخانه

 مینا ۱7
لیسانس

 زبان
 تجریش ۱۹ ۱ 27 لقاح/رحماجاره معلم

 سمیرا ۱۹
لیسانسفوق

 تغذیه
 فاطمی ۳8 ۱ 4۰ لقاح/رحماجاره کارمند

 لواسان ۳۰ ۱ ۳۹ لقاح/رحماجاره نقاش لیسانسهنر نگین 2۰

 الهه 2۱

سلیسان

طراحیو

 مد

 قیطریه 2۰ دوقلو 26 لقاح/رحماجاره دارمزون

 الهیه ۱۹ ۱ 2۹ لقاح/رحماجاره دامپزشک دکترا منیژه 22

 پریدخت 2۳

لیسانس

ادبیات

 فارسی

 جردن ۳2 ۱ ۳۹ لقاح/رحماجاره ویراستار

 گردآوری
ایمصاحبهدرهساختاریافتهصورتگرفتوپرسشهاینیمههاازطریقمصاحبهگرداوریداده

دسته مشخصی طولچارچوب تمام در محتوا و صورت بین ارتباط فرایند تا شدند بندی

هایصورت»است:2هایمولدبراساسصورتنابهاتأمینشود.ساختارپرسشگردآوریداده

                                                           
اند.شیوا،مینا،سمیراوپریدختاند،امادورانبارداریراسپریکردهگس،زهراوگلیازلقاحمصنوعیاستفادهکرده.نر۱
نداشتهلحاظپزشکیامکانسپریبه اماایاستفادهکردهاندوبههمیندلیلازرحماجارهکردندورانبارداریرا اند،

 اند.ایاستفادهکردهبدونرنجبارداریوزایمانازلقاحمصنوعیورحماجارهنگین،الههومنیژهبرایفرزندآوری

:۱۹۹۹)واندنبرگ،«گذارانسنخآرمانیهستندکارگیریاینروش،هردوپایهزیملووبرباتفاوتدرابعادبه.»2

58.) 
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هاوروابطیبهشکل»ولی«یابندایهستندکههرگزتحققکاملنمینابهمانروابطنمونه

تشکیلدهنددستمی «یابندتامبنایواقعیترا پرسش۱۳۹۰:25۳)کوزر، بنابراین، های(؛

ساختههدایتشدندتاواقعیتامرمادریرابرهایسنخآرمانیمحققمولدبهپشتیبانیمؤلفه

نهادمادرشدن2شناختیسنخآرمانیجامعه»بندیکنند.یعنیاینکهمفصل۱بنیاننهادمادری

هایشناخت،ارزشوهنجار،هویتوپیوندهایرکزیزایشیافرزندآوریبامؤلفهبامفهومم

گروهی پرسش« میبنیان قرار ها وثوقی، و )فرشادی ۱۳۹6گیرد پسپرسش۱۰7: از(. ها

هایشناختوپیوندهایگروهیهایمرتبطبامؤلفهماهیتامرمادریاستخراجشدند.پرسش

هایمرتبطباارزشوهنجاروهویتبندیخانواده،وپرسشورتترتیبتحوالتپزشکیوصبه

کنند.نظاممعناییوتغییراترامطالعهمی

پرانتزنگههایمولدآغازگرمصاحبههستندوهدفآنپرسش ضمندر داشتنمعنایها

ایکشفپدیدۀموردبررسیدردقیقه»رایجمادری،تالشبرایکشفساختارآگاهیاست؛زیرا

5هایمولددرجدول(.پرسش2۰۰7:64)آمدو،«شودشودکهواردساختارآگاهیفردمیمی

پرسش چنینهدفیبهمددحساسیتنظریو هرچنددستیابیبه است. هایتکمیلیآمده

دونمچطوریتاحاالفکرنکردهبودم،نمی»هایکلیوگنگماننداینکهاست،بادریافتپاسخ

آرامیودرمدتدهماهانجامگرفت.هابهمراحلگردآوریداده«مبایدتوضیحبد

 مولد های پرسش .5 جدول

 بندی مفصل کشف های مولد پرسش مؤلفه

 شناخت
چطوریفهمیدیدکهباردارهستید؟بچهکجابه

 دنیاآمد؟

تجربۀتحوالت

 پزشکی
 صورت/فرم

پیوندهای

 گروهی

فرزندانچهشدکهازدواجکردید؟آیاتعداد

 اهمیتدارد؟
 تکوینخانواده

 نیازجمعییافردی آوردنچهانتظاریداشتید؟ازبچه ارزشوهنجار
 محتوا/معنا

 انگیزه/دالیل چهشدکهخواستیدمادربشوید؟ یابیهویت

 ها استخراج داده
تکهپدیدهراهابهروایتیاسدستیابیبهتفسیروسپستبدیلداده»هاهدفازاستخراجداده

(.بهاینصورت،2۰۰4:۱۱2)کوالیچ،«اندازامیکبیانکندکنندگانباچشمازمنظرمشارکت

اگرمعناازدروناطالعاتاستخراجشودوتحتیکمفهوممعرفیشودوبتوانبینمفاهیم

                                                           
(.۱۳۹۱:۱7۱ورویچ،گیرند)مندراسوگایازهنجارهادراجتماعصورتنهادبهخودمیمجموعه»۱

 (.۱۳۹۳:5۹۰هایخصلتخاص)آرون،شناختیوکنشبرد:تاریخی،جامعهوبرسهسنخآرمانیناممی2
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تحلیلدستمی تقلیلبه از کرد، گزارهارتباطبرقرار استخراج با متنهایمعنایابیم. از دار

دستهمصاحبه و بندیها مشترک مفاهیم خالصه»کردن معنا، به نقل طریق یااز کردن

سازیمتن(.پسازپیاده۱۳۹6:۳2۹شود)فلیک،کشفمفاهیمپنهانمیسرمی«بندیمقوله

گزاره مصاحبه، مفهوم»هاییکه جوهر دربرگیرندۀ )تریسی، هستندکدهایابتداییهستند«

شوند.نمونۀاستخراجگزارهکردنمفاهیممعناهایکلیآشکارمیبندی(وبامقوله2۰۱۳:۱8۹

آمدهاست.6وکدگذاریمربوطبهمؤلفۀشناختدرهرسهنسلدرجدول

 شناخت مؤلفۀ در مفاهیم استخراج نمونۀ .6 جدول

 مقولۀ فرعی مفاهیم )مقوله( واحدهای تحلیل 

ول
لا

نس
 

گشتیمروغندیم،برایبریدننافبایدمیزاییهارومیمابچه

 کردیم.پیدامی
 مهارتزنانه

طبیعیو

 ذاتی

شد.دختریکهپریودشهرپریودیکدختریکقتلحسابمی

 راببینهبایدبچهبیاره.
 سرشتزنانه

آد.خودبچهمیالحمداهلل،شکرخدا،دکتربدنماروندیده.خودبه

 ترها.ردیمازبزرگبهاروارثمیمااین

تجربیوانحصار

 زنانه

وم
د
ل
نس

 

دارخوریکهفعالًبچهشن.دارومیدارمیاینروزهابابرنامهبچه

گهحاملهشدی،بعدسونوگرافیوازنشیوبعدهمآزمایشمی

دارشدنونشدنزیرنظراینچیزها.بههرصورتدیگهبچه

 دکترهااست.

تسلطمتخصصو

 حتکنترلامریت
نظارت

مراتبیسلسله

برمتخصص

 بدنمادر

شبایدتحتنظرپزشکباشیشیهمهوقتیهمکهحاملهمی

 هایدورانبارداریرونگیری.کهبیماری

نیازبهمتخصص

 )دیگری(

خبازاولازدواجبامشورتمتخصصزنانوزایمانهمۀکارها

داربشم،دکترگفتمبچهخواستره؛مثالًمنبااینکهمیپیشمی

 دارشدیم.اولبایدبدنمآمادگیپیداکنه.بعدازیکسالبچه

ریزیوبرنامه

 نظارتمتخصص

وم
س
ل
نس



 

شهحتیبااینهمهتکنولوژیدیگهآدمنگرانینداره.االنمی

پیشازازدواجتخمکروفریزکنیوپونزدهسالبعدیادوران

 داربشی.میانسالیبچه

تغییردامنۀ

 باروری

انفکاکدر

هایارگان

 زایش

خب،دیگهبالقاحمصنوعیواستفادهازتکنولوژیخیلیاز

مسائلبارداریحلشده.واقعاًانگاربرایبارداریدرآینده

 کنی.ریزیمیبرنامه

یافتگیتفکیک

 دستگاهتولیدمثل

روقتیبخوایشههایخبمیالبتهبالقاحمصنوعیورحماجاره

 داربشی،حتیخارجازبدنخودت.بچه

امکانفرزندآوری

ازطریق

 پراکندگی
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 ها یافته
شودوامکانبندیمیمعنایابیواقعیتمادریفرایندیاستکهدرپیوندفرمومحتواترکیب

وصیفیوهادردوبخشتپذیراست؛بنابراینیافتهبیانفرایندمعنایابیدرشرحتوصیفیامکان

هایتوصیفیبیانمعنایواقعیتمادرینزدکنشگرانشوند.هدفازیافتهاستنباطیتنظیممی

هایاستنباطیبهکمکابزارهایمفهومی،چگونگیمعنایابیسهنسلاستودرمرحلۀیافته

شود.تحلیلمی

 های توصیفی یافته

فرزندآونسل اول:  استو زنانه فرزندآوریحوزۀ پزشکاست.شناختدر به ریبدوننیاز

کنند.مریمشدتمخالفتمیمادرشوهرهاباتغییررویهدرفرزندآوریومراجعهبهمتخصصبه

گوید:شدنبارداریآزمایشدادهاستمیکهبرایمشخص
مادرشوهرمروزگاریبهشبماآوردکهنگوونپرس.زمستونبود،پاشد،برگآزمایشرو»

بیرون.گفت:منآزمایشندادماکبرنزاییدم!آزمایشندادمممدنزاییدم،پارهکردوریخت
دخترهاشوپسرهاشوهمهرو آزمایشندادمپرویننزاییدم. آزمایشندادمعلینزاییدم،

باالخرهمریمکهنگرانباردارشدنخودش.«کلفتوبزرگبودندگفت.پسرهاشهمهگردن
«دارشدم.مفهمیدمکهبچهدیگهازحالتخود»گوید:استمی

شود:رومیپروینهمبامخالفتمادرشوهرروبه
گفتنسرومروگندههستی.پولپسرمارودورنریز.گذاشتنکسیدکتربره.میاصالًنمی»

هابچه»گوید:خانمپناهیمی.«پولپسرموندهدکترهابخورن.توکهچیزیتنیست،سالمی
هاشدکهبچهخیلیاوقاتمی»،«یم،اگهدوازدهتابوداگهبیستبودآوردرومابهدنیامی

«مردن.می

به تدریجآخرینمرحلۀفرزندآورییعنیفقطزایمانبهداشتیدربیمارستانپذیرفتهاما

شود:می
می» مادرشوهرم برایهمین بودم. شده چاق خیلی میمن دختر چیزیشگفتکه زاد.

بود؟! کجا دکتر بهنیست. باالخره غیرقابلاما ناراحتی بریمخاطر که راضیشدن تحمل
مادرشوهرممی اما ولیدکترگفتمایعدکتر، گفتتوماهتروگمکردیهیچینیست.

«دونستیماینیعنیمریضی.آمنیوتیکزیادشده،بایدبچهبهدنیابیاد.مااصالًچهمی

گیردکهدرنسلدومناشیازآنشکلمیهایتدریجمفهومخطراتزایمانوبیماریبه

یابد.ضرورتمشورتبامتخصصبروزمی

تررایجبود،بهشدنخانوادهازیکشبکۀنسبیکهپیشتغییرپیوندهایگروهیوکوچک

شوند:هامستقلمیتدریجخانوادهایآشکاراستوبههایچندهستهخانواده
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برادرشوه» پدرشوهر، مادرشوهر، با زندگیمن خونه یه توی همه خواهرشوهر جاری، ر،
«هابودم،بعدشوهرمخونهخریدورفتیمیکخونۀدیگهکردیم.تاسهسالمنبااونمی

منوقتیازدواجکردمبامادرشوهروخواهرشوهر،ششخواهرشوهرودو»گوید:پروینمی
دواجکردهبود،بقیهتوخونهشونازکردیم.ازخواهرشوهرهامیکیتابرادرشوهرزندگیمی

بچۀاولمکالس بعدبرادرشوهرهامازدواجکردند.سهتاجاریبودیمتوییهخونه. بودند.
سومبودکهازخونۀمادرشوهربیروناومدیم.تقریباًدهسالخونۀمادرشوهرمبودیم.خرج

شخوشحالاست،دنیاآمدندخترمریمهمازبه.«نشستیمهمهیکیبود،سریهسفرهمی
ترجیحمی ولیپسررا بهخودمجاری»دهد: هایمنپسرداشتند،ولیمندخترداشتم.

ایناپسردارنولی«»گفتمایناپسردارنومندخترزاییدم.می منناراحتبودمکهچرا
شه.افتخارهستکهفالنیچندتانوۀپسریمننه.وقتیعروسپسربزاد،جاشعزیزمی

وقتیعروسپسربزاد،جاشعزیز»پروینمعتقداستکه«کنه.،نسلشادامهپیدامیداره
«مونه.شه.چونکهاسماونخانوادهمیمی

ترینارزشاست:فرزندآوریبنیادی
کرد.پنجتاپسردارییعنیپنجتاثروتمعلوممی خاطراینکهبچهداراونادارروازهمبه»

فرقینمی بهثروتتبدیلمیکنهکداری. چونبچهرو پسر؛ یا وزناز«کردنهدختره
رفتنروبدرفت.بیمارستانقدیماکسیبیمارستاننمی»عهدۀاینمسئلهمهمبرآمدهاست.

دونستندمی می. زن رو دردها همۀ نکشنمیباید درد برایاینکه جوونا االن رنکشید.
تا»گوید:پناهیمی.«گنسزارینکنبیمارستانمی اگرپنجتابودهاگردهتابوده،تقریباً

پروینهمفرزندآوریراموهبت«شونهمطبیعیبود.بیستتابچههمآوردهبودند.همه
الهیمی ویهلطفیبهمنوقتیبچه»داند: بهمنیههدیهداده دارشدمفکرکردمخدا

«شه.ونتأمینمیممکاملشدهوآیندهکرده.محبتکردهکهخانواده

به ازدواج، پساز هویتزنان شوهر خانوادۀ در عمومی یکنام شناسایی و یابیواسطۀ

شوند:می
نمی» گفتنعروس،عروسبزرگه،عروسکردن.میقدیماکهماروبهاسمخودمونصدا

بیاد. دنیا به بچه وقتیکه تا پناهیمی«کوچیکه ا»گوید به بزام، منپسر اینکه سمتا

دیگهیادگرفتهبودمکهکدومشمنهستموکدومششوهرمتوخونهمنوصدامی کرد.

بههمینصورتاشتیاقپروینبرایمادرشدنازگذرفرزندتعریفمی.«شوهرم از»شود:

خودممی هیبا ازدواجکردم، میاولکه زمانیکه«شممامانکی؟گفتم، عروستا اما

اگه:»گیردیانیاوردهاست،همچنانبانامدیگریمخاطبقرارمیاولینبچۀپسررابهدن

«کردن،اگهنهکهبازمهمونعروسکوچیکهبودی.بچۀاولپسربودبااسماونصدامی
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می معطل پسر فرزند زمان تا هرچند جدید هویت هویتبازشناسی فرایندیماند، یابی

«گفتندمنزل.همینهایتاینبودک»پیوستهبافرزندآوریاست:

 کنشیاست؛ اینگروه معنایمادرینزد اینکه جهتبقاینامتجربه»نتیجه در ایکه
طریقکامل جهتاهدافجمعخانوادگیاز سازگاریدر با گرایانهشدنذاتزنانه معنایابی«

اینگروهمانندخطمقدمیهستندکهنهمی درشود. ناشیازتغییرشناخترا آثار یکتنها
اند،بلکهمادرانمیانجیهستند.تغییررویهطیفطوالنیدرزندگیخودلمسوتجربهکرده

شوند.می۱گذارینام«مادریگذار»رونسلکنندوازایندرفرزندآوریراتجربهمی

شودکهازطریقشناختآنانازفرایندهایمادریازمنابعتخصصیکسبمینسل دوم: 

بهمطبو رسانهمراجعه بهکلینیکو مشاورها و یعنیشناختها دسترساست؛ راحتیدر
:علمیکامالًفراگیروموردپسندهمگاناست.زریمعتقداستکه

همهمیمنفکرنمی» کسیتوخونهبزاد. رنبیمارستانوزیرنظردکتروکنماینروزا
«کنن.غربالگریوهزارتاچیزدیگهروکنترلمی

صو این بهبه میرت محسوب اول نسل فرزندان که دوم نسل برتدریج تکیه با شوند،
دانند.شیرینهایگذشتگانراعملیاتینمیاطالعاتتخصصیبرگرفتهازمنابعمختلف،دانسته
معتقداستکهاطالعاتگذشتگانناکافیاست:

اینمعنیدرنسلبه«دونست.پرسیدم،ولیواقعاًخیلیکمترازمنمیمنازمادرممی»
دومشاهدمقبولیتوکسبقدرتشناختعلمیهستیم.

وکارشناسبهاینصورتمادرانبهمیانجیمتخصص بدنمادرودورانبارداریراها ها
خطراتبارداریآشکارمیمی بیماریو مفاهیممرتبطبا نسلدومشناسندو زناندر شود.

فاهیمپزشکیدردورانپیشازبارداری،بارداریوشناختجدیدیازبدنخودبهمیانجیم
سانیککلیتنیستودرحالکنندودراینگروه،مادرشدنبهزایمانوخطراتادراکمی

شدنبهاجزااست.طاهرهمعتقداستکهدورانبدیبودهاست:بخش
هممس» دوم بچۀ سر دیابتبارداریگرفتم. مومیتمنخیلیتویبارداریاذیتشدم.

داشتم. بدی دوران خیلی داشتم. بارداری می« شبنم رو»گوید: استراحتم و تغذیه
شیکردمتابارداریراحتوآسونیداشتهباشم.خبوقتیهمکهحاملهمیریزیمیبرنامه

.«رهکههمهچیززیرنظردکترهاپیشمی

یست:اندیشیخانوادهندرنسلدومپیوندهایگروهیصرفاًبهمصلحت
پسرعمومکهباباممیمننمی» باباممیخواستمبا طوریهمهگفتاینگفتازدواجکنم.

ازدواجراهیبرایدستیابیبهآزادیو.«مونه،ولیمندوستشنداشتمچیزتوفامیلمی

                                                           
گذاری،مقایسۀبینسهنسلشود؛زیراباناممایۀمعنایابیاتخاذمیساختهاستوبرپایهدرونگذاریمحققنام۱

 شود.ترمینویسیسهلوگزارش
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 به»حقوقفردیاست: بده همسرمبهمناجازه سفرمنازدواجکردمتا دنیا تنهاییدور
یااینکه«ایاشرافیراداشتم.خواستم.آرزویزندگیدرخانهباالمینمدلکنم.منماشی

ارزشه.برایزندگیمشترکبایدفردیروانتخابکردازدواجبدونعشقوعالقهپوچوبی»
هایمختلففردیزناندرایننسلباانگیزه.«کهعاشقانهوصادقانهدوستشداشتهباشیم

بود.شدهتمومدرسمدیگهگذشت.میداشتازدواجمسن»کنند:یمیریزازدواجرابرنامه
«شم.داربچهموقعبهکهداشتمدوستخیلی

روش در بهداشت شناخت مسئلۀ تأثیر بارداریاکنون موارد تنظیم و فرزندآوری های

بندیمیهایفرزندآوریصورتریزیروشکردنوبرنامهصورتمفهومانتخاببه بازنانشود.

رافرزندانسنیفاصلۀوتعدادپیشگیری،ابزارهایودارومیانجیبهمتخصصان،همکاری

پنجبیاورند.دنیابهبهتریفرزندانخود،سالمتیحفظضمنتاکنندمیگذاریهدف

گوید:میخودفرزندسهازشرمساریباآنانازیکیوداشتندفرزنددوکنندهمشارکت
سختخیلیشرایطاالنداشت.فرقاالنبامادورۀولینعمته،تنداشبرادروخواهر»

شهنمیرومدارمتاسهخودممنپیوسته.تاریخبهداشتنبچهتاششیاپنجدیگهشده.
«برم.جایی

گروهیپیوندهایاوقات،بیشتردرشدهریزیبرنامهوآگاهانهازدواجپیامدترتیببدین

است.مستقلوکوچک

گوید:یمآمنه
سالگیهمخرجبچهروبدنتادرسبخونهوکارشنتاسیگاهیپدرومادرمجبورمی»

خبدوتا»است:مرتبطمادربودنکیفیتمفهومبافرزندآوریارزشاما.«مناسبیپیداکنه
بهترهممی فقطبچهتونیبهبچهبسهدیگه. قدیما برسی. ولیاالنبرایدارمیها شدن،

هادرآیندهریزیکنیوکالسببریوبیاری.آیندهوموفقیتبچهبایدکلیبرنامههابچه
هایسالموقویبهدنیابیارهوبههرصورتاگریهمادربچه»شیرینمعتقداست:.«مهمه

شوقتدهکهفرقمادرهاکجاستوکیچقدربرایخانوادهتحویلجامعهبدهنشونمی
کیفیتفرزندآوریدر.«ایمنهردوشونسالمهستندوخیلیباهوشهگذاشته.دوتابچه

هاروکالسببریوبیاری.کالسشنا،موسیقیبچه»یابیمادراست:راستایتکمیلهویت
اینکالس حتماً اینچیزها. بالهو زبانو وو بعدهمکنکور بچهتأثیرداره. آیندۀ در ها

.«جامعهیهشغلخوبداشتهباشنهایآدمتودانشگاه.خوبهکهبچه

هویت عامل فرزندآوری تعدد گذشته، خانوادهدر برای مزیتی اکنون اما بود، مادر یابی

هویت امروزه داشت. مهارتنخواهد کیفیتو بلکه نیست، کمیتفرزندان در هاییابیمادر

بخورد گره آینده موفقیتفرزنداندر با اگرچهمادرانفرزندانتالشیاستکههویتمادر ؛

کنند:رفتۀخودصحبتمیتدریجازهویتفردیازدستبه
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نمی» احساسرضایت همشمیاصالً خودم. از حداقلکنم بذار گذشت، که من از گم
بچه نمونه. نیمه و نصفه چیزیبشنحداقلمیمادریم آینده در اگه خوبیها مادر گن

شاید! خآمنه«داشتیم، لحاظحقبدنخود، درنظردارد:با بهخواهروبچه»انوادهرا ها
«کشیبشه!برادرنیازدارن،امازننبایدماشینجوجه

دهدزناننسلدومباشناختتخصصیپزشکیازطریقمفاهیمهانشانمیبنابراین،یافته

کنترلونظارت،ارزشکیفیتفرزندآوریراهمراهباداناییوتعادل»جدیدمعنایمادریرا

مادری»تواناینگروهراواجدکنندومیدرکمی«ایبخشیبهزندگیدریکخانوادۀهسته

نامید. «ترازمند

هرچنددرنسلدومزنانباکمکمتخصصانتاحدامکانفرزندآوریدردامنۀنسل سوم:

است:اثرشدهاندازند،باورودتکنولوژی،مفهومدورانباروریبیباروریرابهتأخیرمی
منفکرنمی»گوید:نرگسمی«داربشه.تونهبچهدیگهآدمهروقتبخوادمی» کردماصالً

هادارنشم.االناینقدرعلمپیشرفتکردهکهجاییبرایایننگرانیکهازدواجکنموبچه

دوست از خیلی بچهنباشه. من لقاحهای این با ولی بودن، نشده اینا،دار مصنوعی های

بچههخیلی بچها کهعلمپیشرفتکرده، اینقدر شدند. مگردار دارنشدنخیلیکمهست.

تجربۀبدیافرادیکهازطریقلقاحمصنوعیباردارشده«اینکهخودشوننخوان. اند،اکثراً

بهازدورانبارداریداشته گونهاند؛ تجربۀمشابهنیستند. رو»ایکهحاضربهتکرار نهماه

همهاستراحتمطلق میبودم. حماممیشگریه فقطدستشوییو دهکردم. اندازۀ رفتم.

یادشمی این«آد.افتماشکمدرمیسالبهمگذشت. ریشۀ سردرگمیاستکه در زهرا

کالًکهحاملگیپرخطرهست،امامنهمخیلیاسترسداشتمو»کشیدندرکجاست:رنج

نداشتم؛چونهمه اینعشقبهدوناراحتیه.نمیشدراصالًحسخوبیتقریباً دونمواقعاً

«داربشه.شهآدمبچهستیاعشقمادربهفداکاریهکهباعثمیخودبچه

ایاززنانبرایپرهیزازخطراتدورانباردارییاحتیزیباییاندام،ازتکنولوژیبرایعده

گیرند:مادرشدنبدونتحملرنجبهرهمی
تونمبگمکهخیلیدهکردم.البتههزینۀزیادیداشت،ولیمیمنازلقاحمصنوعیاستفا»

کنیوخالص.نهحالتتهوعخیلیبهترازبارداریعادیوطبیعیه.چندتاجنینفریزمی

شدنوکمردردوهزارتاموردپزشکیدیگهنداری.بعدهمبیخودهیکلصبحونهسنگین

فرمنمی از درضمنبچهآدم همافته. اولبههمهگفتمکهنمیمیدار مناز خوامشی.

منیژهمی«خودمحاملگیداشتهباشم. منازروشلقاحمصنوعیاستفادهکردمو»گوید:

من دیگه اما داشت، زیادی هزینۀ البته خب کردیم. انتخاب رحم یه جنین رشد برای
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نداشتم.محدودیت بارداریرو اینصورتواگذارینقشذ«هایدوران اتیمادرشدنبه

پذیراست.هایتخصصیامکانیعنیپرورشجنیندربدنمادرنیزبهسازمان

گوید:نرگسمی
هاهستنکهایداشتهباشه.خیلیکردنازنظرمناینهکههرکسیبایدیهبرنامهازدواج»

برنامه و دوستدارن رو دیگهتنهایی اینهای اگه دارن. برنامهای و باشه بطوری رایای

زهراحتی«توننازدواجنکنن.منتنهاییرودوستنداشتم.ازدواجنداشتهباشنخبمی

بچه ازدواجنگران برای اما نیست، دارشدن است: نگران خیلی ازدواج»کردن که زنایی

.«موننوخیلیحیفهکهازجوونیلذتنبرنکننتنهامینمی

هاسایهانداختهباشدکهدیگرناندرزندگیهایبارداریمصنوعیچشایداطمینانازروش

گوید:بودنزنانتلقینشود.نرگسمیدارنشدنبهمعنیناتوانیوناقصبچه
تونه.اینمخصوصزناهستتونمانجامبدهموهیچمردینمیاینکهمناینکاررومی»

هاستویهالخانموجودبیارنواینخیلیقشنگه.اینمتوننیهموجوددیگهروبهکهمی
یهچیزیه»یااینکهگلیمعتقداست:.«تونههمچینکاریبکنهنوعبرتریه.هیچمردینمی

خلقشمی تو هست. تو از لطفکه که چند هر صورتخودته. از نقاشی یه مثل کنی.
.«کنهخداونده،ولیبههرصورتمادرهکهبچهروازوجودخودشخلقمی

اهدافخیرخواهانههمراهمیکردنموجدامنۀخلق با شودوبهاینصورتفرزندآوریود،

حتیکیفیتبچه روزهایپیرییا همدم تأمینمعاشو اهدافمتعالینیزصرفاً نیست، ها

مدنظراست:
چقدر خاطراینکهیهنفرازوجودتوباشهتابتونهدنیاروجایبهتریبرایزندگیکنه.به»

«خوای.بفهمیاززندگیچیمیخوبهکهبتونیدقیق

زهراکهدورانبارداریسختیراتجربهکرده،درتالشاستتابچۀصالحیداشتهباشدو

تقدیمبارگاهالهیکند:
دوستمنخیلیدوستداشتمکهپسریداشتهباشمکهیارامامزمانباشهان» شاءاهلل.

خیلی شهیدبشهوپسرخوبیباشه. فکرمیداشتمدرراهخدا واقعاًبهاینچیزها کردم.
بچه اصلیمناز زحمتانگیزۀ قدر امیدوارم فقط. بدونه.دارشدناینبود هایمنو گلی«

آد،دنیاییروبهدنیایمااضافهکنه.وقتیمیبینیانسانروعوضمیجهان»معتقداست:
اینبهترینتعریفیهترمیتروکاملکنهکهمدامبزرگمی «تونمداشتهباشم.کهمیشه.

قدربرامدراولویتنبودتامادرشدنواینکهیکیمنومادرصداکنهاین»گوید:سمیرامی
اینکهثمرۀعشقبهشوهرمراتبدیلبهیکموجودبکنم.ارزشبچهبرایمندرشوهرم

قتیکهبچهبهخوبهکهآدمپدرومادربشه.حسخوبیداره.انگارو»گوید:منیژهمی.«بود
آدمبهخودشثابتمیدنیامی یهآدمدیگههستکهاونبهتوآد، کنهکهبزرگشده.
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تونیمزندگیمستقلاحتیاجداره.وگرنهمنوشوهرمکهبههماحتیاجنداریم.هرکدوممی
حسداشتهباشیم.امااینبچهاینوسطکهمیادبههردویمااحتیاجدارهوماهمازاین

خباینکهتوهمهچیزیهموجوددیگه»نگینمعتقداست:«کنیم.احساسخوشبختیمی
ایجایگزینکرد.انگارتوخدایاونشهباحسدیگهباشیخیلیجالبهوحسخوبیه.نمی

شهبهاینحسرسیدوبهنظرمبعدیتکراریهستوالزمنیست.هستی.بایهبچههممی
البتهاگهازاولمیوعیاستفادهکردمبچهامامنچونلقاحمصن دوقلوشدند. دونستمها

.«گفتمفقطجنیندخترروبکارنتویرحماونخانممی

ترتیبدرکسبمنزلتمادرشدنازطریقتعددوکیفیتهویتزناندرنسلاولودومبه

می آنچهدورانبارداریفرزندانگره زنان، بیننسلسوم در اما تلخخورد، بهیکتجربۀ را

گرفتنازهویتفردیآناناست:تبدیلکردهبود،فاصله
دونستمزندهتجزیهشدم.روزیکهزایمانداشتمازخوشحالینمیخیلیسختبود.زنده»

گیکاشتویشکممبود.اماگفتنصبرکنتابهدنیابیاد،اونوقتمیچکارکنم.همهمی
تونهبعدشاینکهآدممی!اونقدرخوشحالمکهدیگهباردارنیستمازروزیکهبهدنیااومده

چیزیدلشمی هر یا باشد عالیبود.راحتتحرکداشته خواهدبخوره گوید:گلیمی«
شهانصرافداد.منمیتایمهکهنهمرخصیدارهنهاستراحتودیگهمادربودنیهشغلفول»

مادرشدنیکفداکاریاستکه»گوید:زهرامی«م.خیلیوقتهکهبرایخودمزندگینکرده
گهکهاینهمههیچعقلیتوشدخالتنداره.یهعشقیبدوندخالتعقله.هیچعقلینمی

اونچهکهاتفاقافتاداصالً مادرشدنبا تصوراتمناز اصالً رنجروتحملکنی. سختیو
«مطابقتنداشت. است: چونمنخواسقوی»نرگسمعتقد شدم. بیاد،تر ایندنیا تمبه

منه.پسمنبایدخیلیفراتروقوی «ترباشمکهبتونماینونگهداریکنم.مسئولیتشبا
 «بره.آدماگربخواداززندگیشلذتببرهباهمونیهدونههممی»گلینیزمعتقداست:

عاملهحقیقتروبگمتویاینم»منیژهاعتقادینداردکههویتاودرگروفرزندشاست:
آخرچیزیبایدآمادهباشیکهچیزایزیادیبدیوچیزکمیگیرتبیاد.شایدهمدست

ایامابهنظرمبچۀمنبیشتربههویتمناحتیاجدارهواینکهازچهخانواده!«»گیرتنیاد
شهتاهرجوریهستاونواومدهبستگیدارهتامنبهاون.البتهمسئولیتمنبیشترمی

مینانیزمعتقداستکه!«م،ولیبههرصورتفکرنکنمازاونبهمنچیزیبرسهموفقکن
فرزنداننقشبسیاراندکیدرهویت مبستگیاینکهبگمهویتمنبهبچه»یابیاودارند:

دارهکهنیست.خببلهمادرشدنمبهاونبستگیدارهواینکهمنچقدرمادرخوبیباشم
م بچه تربیت از میباالخره خیلیعلوم من ولی زحمتشه، بچه برای که دیدم رو ها

میکشیده که اونی ولی مدرسه،ن، جامعه، مختلف. دالیل به حاال نشده، خواستن
دوستاشون،دانشگاه.همهتأثیرداره،فقطتربیتماکهنیست.برایهمینمنخودمیهآدم

کهکردمموفقنشم.خباینمستقلهستمولیممکنهکهتوتربیتبچهباتمامتالشی
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دوزی،ولیاونیکههاهدررفت.مثلاینهکهیهلباسمیشهکهزحمتباعثناراحتیمی
«شه.خواینمیمی

به اراده زندگی، لذتاز واقعیو ناب، برایکسبعشق زنان از اینگروه اینکه نتیجه

تشکیلپیوندهایگروهیمی هویتفرزندآوریو نهیابیزناکنند. اینگروه گروندر در تنها

اضطرابوسردرگمیمی اینآمیختگیدچار بلکهگاهیاز کهفرزندآورینیست، چرا شوند؛

اندکهباخودآنانمتفاوتاست،تاجاییکهبرایهایجدیدوسبکزندگیدیگرییافتهعادت

ند.برایاینگروه،معانیایراندارکنندوتابتکرارچنینتجربه،دلتنگیمی«خودشانبودن»

.لذتخلقودهدبینیفردیراهدفقرارمیایاستکهارتقایدیدگاهوجهانتجربه»مادری

روازاین«.کنندوجومیبهمادرشدنمطرحاستوعشقنابرادرپیوندیالحاقیجستاراده

هستند.«مادریارادی»اینگروهدارایویژگی

 های استنباطی یافته
مادرشدنازگذرتجربیاتفردیزنانحاصلمی«مادریگذار»در امر، شودوبهاینمعنی،

بی شناختی بیمادری، و زمانواسطه فرزندان، تعداد بارداری، زمان بنابراین، است؛ میانجی

طورطبیعیبهتواناییبدنوماندننوزادومادرهمگیبهمددطبیعتبدنوبهزایمان،زنده

ایراایزنانهمتکیاست.یهاینصورت،انحصارزنانۀناشیازطبیعتبدنچنینحوزههنشانه

واسطهاستکند.درمادریگذارفرزندآوریومادریشناختیبیبهقدرتافقیزنانبدلمی

می قلمداد خانگی و زنانه امری میانجیکه به اما وشود. بهداشت خانۀ مانند پزشکی های

کنند.ازگذرمفاهیمهایدیگریاززایمانراتجربهمیتدریجزنانایننسلروشبیمارستان،به

ضدعفونی ابزارهایبهداشتیدرمینوظهوریمانند از استفاده و زایمان محل کهکردن یابند

قابل بهداشتی کمکزایمان به تبزایمان، اثر در بدینمرگزائو ترتیببهپیشگیریاست.

کاناتبهداشتی،شناختزنانازبدنوفرزندآوریبهدریافتیباواسطهکمکعلمپزشکیوام

 شود.بدلمی

گیردوزنانهایپزشکیوقدرتعمودیشکلمیمراتبسازمانمادریترازمنددرسلسله

می متخصصان طریق از را خود بارداری،بدن دیابت مانند مشکالتی شناخت شناسند.

شودکهخطرهایایندورانرخونناشیازبارداریسببمیمسمومیتناشیازبارداریوفشا

دورهشناخت به کمکمتخصصان به بدن شناختاز ایننسل، در باشند. هایپیشازپذیر

دورانبارداریوپساززایمانمرحله درحالیبندیمیبارداری، صرفاًشود؛ کهدرنسلگذار،

صورت،شناختفرایندیفرزندآوریدرطولمدتبامرحلۀپایانیوزایمانمعناداربود.بهاین

ریزیوکنترلموالیدگامبهدستورالعملمتخصصانتبدیلوامکانبرنامهبهنظارتدقیقوگام
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می متخصصانمیسر و مشارکتزنان برنامهبا اینکنترلو گذر از تعدادشود. ریزیزمانی،

گیردومفهومقدرتانتخابوکیفیتدرارمیفرزندانوزمانفرزندآوریدراختیارزنانقر

میصورت ظهور مادری و فرزندآوری مسئله مددبندی به ترازمند، مادری در اگرچه کند.

هایپزشکی،زنانقدرتانتخابزمانوتعدادوحتیجنسیتفرزندرادارند،تمامیپیشرفت

باروریبدنزنمحدودمی پسهماینامکاناتبهدورۀ چنانمرزهاییوجودداردکهشوند.

کند.دامنۀانتخابوکیفیتمادریرامتأثرمی

به دانشو توسعۀ مادریارادی، تخصصیفرزندآوری،خدمتدر حوزۀ گرفتنتکنولوژیدر

کندکهبارداریتامفاهیمجدیدیمانندلقاحمصنوعی،اهدایتخمک،رحمجایگزینراتولیدمی

زیادیبی بحدود از امکاننیاز مادر میدن تفکیکپذیر اینصورتبا به و عناصرشود شدگی

ای،امکانهایاجارههایارحمبهآزمایشگاه۱حیاتیدرفرایندفرزندآوریوواگذارینقشمحول

مادریفراهممیبندیصورت از همچنینمحدودیتهایمتعدد بدنزنوشود. هایمرتبطبا

کنارگ امکان نیز باروری میذاشتهدورۀ پیدا بهشدن مادرشدن معنای اینکه نتیجه کنند.

هاییمانندبهداشت،پزشکیوتکنولوژیمادرشدن،بابازشناسیشناختازبدننزدزنانمیانجی

مفصل مختلف دورهای میدر کهبندی است مادری معنایی نظام تغییر این گذر از و شود

شود.سهگونهنظاممعناییازمادرشدنگونمیهایتاریخیدگرهایخانوادهدرضرورتصورت

ایوالحاقیمستقل،هستهای،نیمههستهترتیبمرتبطباسهفرمنیمه)گذار،ترازمندوارادی(به

آوردهشدهاست.2شدهدرشکلهایسنخآرمانیوتوالیزمانیشناساییبرمبنایمؤلفه

 
 م خانواده. ارتباط انتظام معنایی مادری و فر2شکل 

 بحث
می آشکار مطالعات ازدر خانواده انواع فرم شناختی، تغییرات رهگذر از چگونه که شود

بیانسادهبندیمیجمعیتصورتپرجمعیتبهکم به میانجیبسترهایپزشکی،شود. به تر،
شود،بههایفردیحاصلیمیواسطهازتجربهشناختسرشتیوکلیفرایندفرزندآوریکهبی

بنابراینمنابعآگاهیبرایهرهایزایشتفکیکمیترازارگانتروجزئیمفاهیمدقیق شود؛

                                                           
 (.۱۳88:۳۰۱کوف،برنونیم)آگ«کندهاییکهجامعهبرایهرکسیتعیینمینقش»بیعی:.نقشط۱
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کندوموضوعشناختیاابژهازگذرمقطعباتولیدمفاهیمجدید،زمینۀبازشناسیرافراهممی
شود؛یعنیساحتآگاهیوبازشناسیدرمواجهۀفردیبامفاهیمبندیمیمفاهیمنوینصورت

شودوفهمیجدیدازیکپدیدهاستکهامکانبندیجدیدیپدیدارمیستکهدرترکیبا
تواندرککردکهچراگرایشمادرانکند.بهاینصورتمیتحولمعنانزدکنشگررافراهممی

می درازا نیمقرنبه فرزندآوریبهداشتینزدیکبه فرایندتحوالتشناختیبه زیرا انجامد؛
آوردنبهکردننیازمندگذرزماناست؛بنابرایننبایدرویغییرمنبعدانستنوتجربهمرتبطبات

نتیجه ماهیت به صرفاً را بهداشتی( زایمان )ثمربخشی ابزاری امرعقالنیت در آن بخشی
فرزندآوریفروکاست؛زیراگرایشبهفرزندآوریبامعیارهایپزشکینوینبهمعنیبروزتغییر

فرزندآوریاست.نگرشدرامر
هانیزدریکفرایندنتیجهاینکهباتغییرمنبعدانستنوازگذرمفاهیمنوینبازشناسی،ارزش

نگرشدستخوشتغییرمی تغییر حصولآگاهیوشناختنسبتبهزمانیطوالنیبا با شوندو
شود.درمیهایجدیدیبازشناسیموضوع)بدن(،نگرشبهحفظفرزندآوری)ارزش(نیزدرنسبت

بندیجدیدازارزشاستکهمرحلۀدیگریازمعنایمادرینزدکنشگربرساختهمینصورت
یابد؛برایمثالدرمواجهۀمفهومیباسالمتمادر،تدریجباگذرزمانمعناتحولمیشودوبهمی

ونعنصریشد،اکنتربهمعنیتواناییمادردرحملطفلتلقیمیعنصریمانندچاقیکهپیش
شود.بهاینصورت،برخیازمادرانبهکنترلوزنوتغذیۀخطرناکدردورانبارداریمحسوبمی

فرایندبازشناسیبدنازطریقمناسببرایداشتنفرزندیسالموبدنیمتناسبرویمی آورند.
بی بارداری و سالم بارداری صورتمفاهیم اندام تناسب در پیشبندیمیخطر که اینشود از

شدهنبودوآشکاراستکهاینتغییرارزشدرعنصرچاقی،مرتبطبامنبعدانستناست.شناخته
آمدهاست.۳فرایندچگونگیتغییرمعانینزدکنشگردرشکل
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 گیرینتیجه
بیمادری،درفرایندیپیوستهبامتنوشودکهچگونهمعنایاهایاینمطالعهروشنمیازیافته

شودوبندیمفاهیمجدیدموجبتغییرنگرشوارزشمیرخدادهایاجتماعیازطریقصورت

 پذیراست.هایمادرامکانبندیانواعخانوادهباتغییرنقشدریکدیالکتیک،صورت

تغییردرنگرشمادرانواسطۀهایجدیدیازفرزندآوریبهرسدامروزهنیزارزشنظرمیبه

زنانمجردیکهبدونازدواجدرحالصورت صورتقانونیمتقاضیدریافتوبه۱بندیاست.

صورتمادرمجردقلمدادبندیدیگریازانواعخانوادهالحاقیودونفرهبهاسپرمهستند،صورت

میمی تغییرارزشرا فردومانمنحصربههایزایتواندرتالشمادرانبرایثبتتاریخشوند.

نیزردیابیکرد؛هرچندکهدستکاریدرزمانزایمانو8/8/۹82و6/7/۹8تکرارنشدنیمانند

تاریخ درثبت تولد وقوع ثبت برای تالش است. خطرآفرین جنین سالمت برای رند، های

نامهایخاطرهتاریخ محگذاریانگیز، جمله از فرزندآوریبدوندرد تواهایهایغیرمتعارفو

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

شدنمنزلتمادریبهدالتهیرافراهمکردهاست.البتهاینهایپزشکیامکانتبدیلمیانجی

رسد،اماپیرنگیازواقعیتدرآننهفتهاست.نظرمیآمیزبهگیری،کمیخشونتنتیجه
توصیفیعمیقارائهشدو«هست»مطالعۀعمیقپدیدارشناختیوتطبیقی،ازآنچهدراین

بینیازهایتاریخیوزمانیبررسیوپیشهایمعنایمادرشدندرسهدورهبانسبتداللت
شناختیفراهمنیزترسیمشد؛بنابراینبستریبرایمطالعاتآسیب«امکانوقوعدارد»آنچه

ار اگرچه است. قابلیتآمده است، خارج مقاله این مطالعاتی دامنۀ از جزئیات با راهکار ائۀ
پیشنهادمیتبدیل دارد. بهشدنبهیکطرحعملیاتیواجراییرا هایکارگیریروششودبا
ومفهوم برساخت در فرزندآوری از پیش و بارداری دوران در خانواده و زنان در سازی

هایمادریمددرساند.مراکزسالمتخانوادهبای،بهانگیزهتصویرسازیازمعنایواقعیتمادر
،در۳درمانگرهاکارگیریاجتماعهاییباعناوینبهسازیوغنایالگویزندگیوبهایجادبخش

الگودهیبهانگیزه ماهیتمسائلهایفرزندآوریمیایجادشناختو زیرا توانندمفیدباشند؛
 دستوری راهبردهایی با پاداشفرهنگی نتیجهمانند یا مادی بههای مهندسیگرایی صورت

شناسهمخواننیست.یابیمانندپزشکوروانهایبیماریفرهنگوروش

                                                           
اینامرمانعچنین۱ ایرانفراهمنیست، فرزندآوریدر قانونیچنینبستریبرایاینروشاز نظر اگرچهاز

 فهمیبرایمادرینیست.

شدطورمتوسطانجاممیسزارینبه۱2هروزانهدریکبیمارستانخصوصیدرشمالشهرک8/8/۹8درتاریخ2
موردسزاریندر2۱شد،سزارینانجاممی7طورمتوسطروزانهسزارینودریکبیمارستانجنوبشهرکهبه۳2

 فهرستاتاقعملثبتشد)منبع:اخباررسمیصداوسیما(.

)اجتماع۳ بهرهSociotherapistدرمانگر با فردیاستکه بهغنایمفاهیموگیریا( ارتباطاتدرونخانواده ز
پردازد.ارتباطاتوکیفیتزندگیمی
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 منابع
.تهران:شناسیدرمدرنیتۀمیانیهایمدرنجامعهبازشناسیتحلیلینظریه(.۱۳۹۱ابوالحسنتنهایی)

نشرعلم.

 سرور، مهوش)ادپرویزی، محسنوصلصالی، تهران:هایتحقیقکیفی.روش(۱۳۹۳یبحاجباقری،
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