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چکيده
پزشکياستکهدرخاللآنرخميدهد.زايماندر

معنایزايمانورایفرايندهایزيست
صورتبندیتفکراتزناننسبتبهخودشانسهمياساسيداردوآثارچشمگیریبرسالمت

مادرواعضایخانوادهميگذارد.چگونگيتعريفوبرساختفرزندآوریبرایتماميگروههای

ذی نفع از جمله پزشکان حائز اهمیت است .امروزه زايمان امری طبیعي نیست ،بلکه به

موضوعيبرایمفهوم پردازیومداخلهپزشکيبدلشدهاست.شیوععملسزاريندرسطح
جهانيودرايرانمؤيدآناستکهزندگيزنانبهشکلروزافزوني درحالپزشکيشدن
استوزناندردورهبارداریوزايمانبیشازپیشبهدانشپزشکانوابستهميشوند.اين
مقالهباهدفمطالعهتغییراتصورتگرفتهدرنهادفرزندآوری،عملسزارينرايکمسأله

اجتماعي -فرهنگيقلمدادوبرعواملمؤثرفرهنگي،عنصرآگاهيوتجاربزيستهدرارتباط

انسانشناسيوباطرح
گراييدر 

بامادریتصريحميکند.اينمقالهبااتخاذرويکردبرساخت
سئواالتي از جنسِ چگونگي از ماهیّت میانذهني ،تعريفي و برساخت اجتماعي -فرهنگي
مسائلمرتبطبازايمانازطريقعملسزاريندرايرانسخنميگويد.دراينپژوهش،از
روش کیفي برای گردآوری دادهها در شهر تبريز استفاده شده است و با استفاده از نوعي
دادهکاوی کیفي دادهها استخراج و تحلیل شدهاند .اين مقاله ضمن مرور پیشینه پژوهشي

شناسي،نشانميدهدکهفرزندآوریبهطوراعم،و

موضوعِفرزندآوریوسزاريندرانسان
سزارينبهطوراخص،يکبرساختهاجتماعي-فرهنگيبودهاست .
کليد واژگان :انسانشناسي سالمت و پزشکي ،برساختگرايي اجتماعي -فرهنگي،
فرزندآوری،پزشکيشدن،سزارين،نظريهبنیاني .

استاديارگروهانسانشناسيدانشکدهعلوماجتماعيدانشگاهتهران
دانشجویدکتریجامعهشناسي،گروهعلوماجتماعيدانشگاهتبريز 
عضوهیأتعلميگروهجامعهشناسيدانشگاهپیامنور(مرکزخدابنده)،زنجان 
دانشجویدکترایوعضوهیأتعلميگروهمامايي،دانشگاهعلومپزشکيتبريز
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” آندربارهاحساسات(ما)نیست-آندربارهدادههااست.
ايناستواقعیتِپزشکيزنانوزايمانِمبتنيبرشواهد“
گفتهایازای.ام،يکپزشکزنانوزايماندرتوجیه
عملسزارين(.بهنقلازوِندلند)2112،
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مقدمه
درصدزايمانهادرکشوربه

نگاهيبهمسئلهفرزندآوریدرکشورنشانميدهدکهبیشاز01
روش سزارين انجام ميشود و حتي استفاده از اين روش درشهرهای بزرگ ايران از مرز 21
درصد هم فراتر رفته است (امیرخاني .)20 :1932 ،طبق آمار رسمي اعالمشده 11 ،درصد
زايمانها در بخش دولتي و بیش از  31درصد زايمانها در بخش خصوصي تهران به روش

سزارين انجام مي شود .همچنین ،در مقايسة با آمارهای سازمان جهاني بهداشت ،نرخ عمل
سزاري ندرکلکشورحدودسهبرابرنرخآندرسايرمناطقدنیااست(فالحیان.)1931،همة
اين شواهد در جامعه اين آمار در حالي است که سازمان جهاني بهداشت و همچنین انجمن
پزشکانزنانوزايمانآمريکا2میزانآرمانيعملسزارينرادرسال2111حداکثرتا11درصد
اعالمکردهاند(روگرس2112،؛باهنروهمکاران .)1933،
ايرانتنهاکشورینیستکهنرخسزاريندرآنباالاست.شواهدموجودحاکيازآناست
حالتوسعهپديدارشده،بلکهبه
يافتهودر 


کهپديدۀسزارين،نهفقطدربسیاریازجوامعتوسعه
جامعهاياالتمتحدهامريکانشانگرآن

شکلروزافزونيدرحالگسترشاست.برایمثالشواهد
درصدکلزايمانهادرسال،1311به 21درصددر

استکهاينشکلازفرزندآوری،از 0/1
سال  21/1 ،1333درصد در سال  2112و  91/2درصد در سال  2111رسیده است و در
کشوریاروپاييمانندسوئد،گسترهآناز 19/3درصددرسال 1330به 13/1درصددرسال
 1333و 12/2درصددرسال( 2111باتنوعمنطقهایبین 11الي 22درصد)افزايشپیدا
کرده است (عزيزی131 :1931 ،؛ کارلستروم و همکاران .)13 :2113 ،همچنین در آماری
دربیمارستانهایخصوصيبرزيل 3،تا

متفاوت،میزانانجامزايمانبهروشسزارينانتخابي 9
31درصدتخمینزدهميشود(استالبورگ2113،؛بهنقلازعزيزیوساالری.)11:1933،اين
آمارها تا جايي ادامه دارد که در يک جمعبندی کلي ،میزان افزايش جهاني اين عمل ،طي
سالهایاخیر،از1درصدبه21درصدگزارششدهاست(محمديانوهمکاران .)193:1932،

1

It’s not about feelings-it’s about the data. This is evidence-basedobstetrics. E.M., obstetrician,
justifying a cesarean section.
2
American College of Obstetricians and Gynecologists
3
Elective Caesarian

فرزندآوریبهمثابهيکمسئلهاجتماعي-فرهنگي 119...:

عمل سزارين 1در زمره مهمترين مداخلهها يا جراحيهای پزشکي در شرايطي است که
فرزندآوریيازايمانواژينال،برایمادرياکودکخطرآفرينباشد(احمدنیاوهمکاران.)2113،
سزارين مانند هر عمل جراحي ديگر ،دارای عوارضي نظیر عفونت محل زخم ،عفونت لگني،
عفونت ريوی ،عفونت مجاریادراری ،آمبولي ريوی ،عوارض بیهوشي و جز آنها بوده و حتي
میزانمرگومیروبیماریمادرونوزاددراينروشزايماني،بیشتراززايمانطبیعياست
(عليمحمديان و همکاران .)193 :1932 ،به رغم عوارض و پیامدهای منفي گستردهای که
استفادهازاينعملجراحيميتواندبرایمادر وکودکبهوجودآورد،همچنانشاهدافزايش
آن بدون وجود داليل قانعکننده پزشکي هستیم (احمدنیا و همکاران2113 ،؛ فِنويک و
همکاران .) 2111 ،در حال حاضر عمل سزارين به روشي رايج در زايمان ،حتي بدون وجود
شرايطوداليلتهديدآمیزمرتبطباسالمتيمادرانونوزادان،توسطاکثريّتزنانموردپذيرش
قرارگرفتهاستوعلتاصليآنهمتقاضاودرخواستمادرانبرایانجامزايمانبهاينروش
دانستهشدهاست(امیرخاني .)1932،
فرزندآوریبهروشسزارينمانندهرپديدهانسانيديگردريکخالءاجتماعي،فرهنگيو
سیاسيرخنميدهدوازابعادوداللتهایاجتماعي،فرهنگيوسیاسيمهميبرخورداراست.

شناسانومردمشناسانآنرايکبرساختهاجتماعي-فرهنگيتلقيکردهاند.در

برخيازجامعه
دووسهدههگذشتهفرزندآوریبهروشسزارينتوجهبسیاریمتفکرينعلوماجتماعيازجمله
جامعهشناسان،انسانشناسانوتحلیلگرانسیاسيرابهخودجلبکردهوبدنهدانشوپیشینه
پژوهشيپهندامنهایدربارهآنشکلگرفتهاست(جینزبرگورِپ1331،؛لي2111،2119،؛
وِندلَند2112 ،؛ کلینگامن و بال2112 ،؛ والش2113 ،؛ سِالين .)2113 ،هر پديدهای که در
جامعهانسانياتفاقميافتد،ازمجاریارزشها،هنجارهاوبهطورخالصهفرهنگهمانجامعه

عبور ميکند و تأثیر مستقیم يا غیرمستقیم اين ويژگيها بر آن پديده ،به تدريج در جامعه
نمايانميگردد.سبکفرزندآورینیزدرهرجامعهایازعواملاجتماعي -فرهنگيوسیاسي
قابلتوجهيمتأثراستوحتيدرزمانجنگياصلح،افزايشياکاهشنرخموالیدميتواند
انعکاسيازفلسفهسیاسيواجتماعيسبکزندگيدريکجامعهباشد.دراينرابطهوباهدفِ
نشاندادناهمیتشکلگیری،گسترشواثرگذاریسبکمشخصيبرایفرزندآوری،اينگِگِرد
هیلدينگسون()2113دربخشنتیجهگیریمطالعةخودتصريحکردهاستکهترجیحشخصي
يکزنبرایزايمانازطريقعملسزارين،درواقعپیرویاوازيکسبکفرزندآوریدرجامعه
است (هیلدينگسون .)2113 ،مطالعه گرمارودی و همکارانش در ايران نشان داده است که
)Caesarian Section (CS
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وضعیت اشتغال زنان باردار ،سطح تحصیالت آنها و پايگاه اجتماعي و اقتصادی ()SES
بررسيها

خانوادههاقوياًباشیوعسزاريندرارتباطهستند(گرمارودیوهمکاران.)03:1931،
گیریونحوۀقرارگرفتنافراددردرونآنهادر

نشاندادهاستکهشبکههایاجتماعي،1شکل
ترينهمبستههایاجتماعيپديدهسزاريناست.برایمثال،مطالعهایکهاخیراًانجام


زمرهمهم
)نشانميدهدکهدرمیانمشاورانزنانيکهبهدلیل

شدهاست(هالوورسِنوهمکاران2111،
2
ترساززايمانيادردِبالقوهزايمان،درخواستانجامعملسزارينداشتهاند،دوطیفازگرايش 
ياروشمواجههديدهميشود،گرايشيکهرویتواناييافرادبرایغلبهبرموانععاطفيانجام
زايمانطبیعيتأکیدميکند(گرايشتوانمندانه)9وديگری،گرايشيکهتصمیمگیرندۀنهايي
شیوۀتولدراخودزنميداند(گرايشخودمختارانه.)0يافتههایاينمطالعهنشاندادکهاتخاذ
گرايشتوانمندانهتوسطمشاورِمتخصص،بهشکلمثبتومعنيداریباتغییردردرخواست
سزارينوانجامعملزايمانطبیعيارتباطدارد.همچنینهمبستگيآماریمعنيداریمیان
تغییرازاتخاذگرايشخودمختارانهبهاتخاذگرايشتوانمندانه،وافزايشدرصدزنانيکهتمايل
خودرامبنيبرعملسزارينتغییردادند(از22به39درصد)وزنانيکهزايمانطبیعيانجام
دادند(از 02به 31درصد)مشاهدهگرديد(هالوورسِنوهمکاران.)2111،اينمطالعه،نشان
مي دهدکهنوعشبکةاجتماعيپیرامونفردونگاهوذهنیتيکهفردباقرارگرفتندراينشبکه
بهدستميآورد،ميتواندتأثیربسزاييدردرخواستياردعملسزارينداشتهباشد.

کثرتداليلغیرپزشکيمنجربهانجامعملسزارين،نشانميدهددرخواستبرایعمل

سزارين بدون وجود داليل پزشکي بیش و پیش از آنکه مسألهای پزشکي باشد ،مسألهای
انسانشناختيوجامعهشناختياست؛موضوعيکهتاحدزيادیباپزشکيشدن1جوامعبهطور

عام و با پزشکي  شدن فرزندآوری و زايمان به طور خاص ،ناديده انگاشته شده است (کانراد،
2112،1332؛جینزبرگورِپ.)1331،
تحوالتيکهدرفرايند فرزندآوری،مکانآنوالگوهایمراقبتيزنانِبارداراتفاقافتاده
است،توجهانسانشناسانرابهدگرگونيدرالگوهایمعنيدارسازیتولدو مفاهیمذهنيحول

محور تولد جلب کرده است ،چرا که هر جامعهای ،الگوهای خاصي را برای انديشیدن و عمل
دهد.جنبههایمیانذهني،تعريفمحورو

کردندرموردفرايندتولّددراختیارمادرانقرارمي
گرايانهایکهاينتجربهميتواندبرایمادرانداشتهباشد،بهمثابهچارچوبيمحوریدر

برساخت
1

social networks
attitude
3
coping attitude
4
autonomy attitude
5
medicalization
2

فرزندآوریبهمثابهيکمسئلهاجتماعي-فرهنگي 111...:

اين مطالعه لحاظ شده است .در اين چارچوب زنان ديگر به عنوان موجودات منفعل در نظر
گرفته نميشوند ،بلکه به مثابه سازندگان يا برساختکنندگان فعال ،معاني خاص و متعلق به
خود را خلق ميکنند .همان طور که هارولد گارفینکل 1عنوان ميکند ،کنشگران انساني،
”سازندگان واقعي“ 2هستند و دانش ما درباره جهان ناکامل است (ساترلند .)1323 ،9از اين
منظر،ويژگيهای  اجتماعيوفرهنگيزنانگيهمازطريقافرادواقعي،درمحیطهایواقعيو
زندگيروزمرهواقعيساختهمي شود.نکتةشايانذکرايناستکهبرخيازمدافعانحقوقزنان
و حقوق مصرفکنندگان نیز با دستمايه قرار دادن عدم توجه مدل زيست -پزشکيِ صرف به
ماهیّتانسانيمخاطبانعملسزارين،درخصوصافزايشاينپديدههشداردادهاند.منتقدان
اين عمل ،دلیل شیوع آن را در سودمندی بیشتر و آسانتر بودن اجرای آن برای پزشکان
دانستهاندونهنیازواقعيزنانبهانجامعمل.مدافعانحقوقزنانتصريحميکنندکهاگرچهدر
داخلوخارجازقلمروعلومزيستپزشکي،بسیاریازمتخصصان،دربارۀشیوعسزاريناظهار
نگرانيهايي کرده اند ،اما در حال حاضر ،بدنة ايدئولوژيک انجمن پزشکان متخصص و جراحان
زنانوزايمان،بهمثابهسیستميکهدرآنبدنزنانراذاتاًمعیوبتلقيميکنند،موردسؤالو
انتقادقراردارد(وِندلَند .)2112،
بندی شده در انسانشناسي و ساير
با اتکاء بر بدنه دانش و پیشینه پژوهشي صورت 
حیطههایمرتبطعلوماجتماعي،دراينمقالهتالششدهاستتاپديدۀسزاريندرايران،از

رويکردی برساختگرايانه در انسانشناختي و جامعهشناسي (فابیون و مارکوس )2113 ،و با
استفاده از رويکرد روششناختي کیفي مورد بازنگری و تأمل قرار گیرد .اين مطالعة
انسان شناختيدرپيشناختفهمزنانتبريزیازپديدهفرزندآوریوزايمانبهروشسزارين

است،شناختيکهبابررسيفهم،سنخبندیوروايتزناندرموردسزارينوچگونگيحصول
اينآگاهي،نقشانسانوجامعهرابرجستهکردهوبهسهمخودبرساختاجتماعي -فرهنگي
واقعیتهاو ياتصاويرسزاريندرتبريزوايرانراپديدارميسازد .


چارچوب نظری و پيشينه موضوع
سيمايی تاريخی مفهوم سزارين
سزارينياوضعحملازطريقعملجراحي،عبارتاستازتولدنوزادازطريقشکافدادن
جدارهشکموديوارهرحم(جعفريان.)1931،نگاهيبهپیشینهاينمفهومنشانگرآناستکه
1

Garfinkel, H
reality constructor
3
Sutherland, M
2
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اوّلینفردیکهدرتاريخپزشکي،سزارينرابهثبترسانده،فرانسواروسه 1فرانسویدرسال
 1131است(عزيزی،)131:1931،امادرنوشتههایعلميپزشکي،ناماين عملجراحياز
اواسطقرن12بهبعدآوردهشدهاست.درارتباطباپیدايشعملسزارينسهروايتوجوددارد
کههیچکدامبهطورکاملتأيیدنشدهاند؛اوّلاينکهبرخيمعتقدندژولیوسسزارازاينطريق

بهدنیاآمدهبودواصللغتسزارازناماوبهعاريتگرفتهشدهاست.درمقابل،شماریديگر
معتقدندناماينعملازيکقانونِ رومي در قرن هشتم پیشاز میالد مسیح بهدستآمدهکه
ازدفنکردنزنانحاملهممانعتبهعملميآوردندوقبلازدفن،کودکراازشکممادربیرون

مي آوردندودرنهايت،گروهيديگرمفهومسزارينرابهمعنيبريدن(يادرالتین )Caedere
در قرون وسطي اروپاميدانند،کهبهنظرميرسدهمینروايت،منطقيترازدوروايتپیشین
باشد(ماندِر.)2112،آنچهمسلماستايناستکهتااواخرقرننوزدهمیالدیيعنيتازمان
شکلگیریپزشکيعلمي(زيستپزشکي)  2استفادهازعملسزارينبهعلتمرگومیرباالی

ناشيازآن،چندانرايجنبودهاست،وليبابهبودفنون جراحيوبیهوشي،مراقبتهایبهتر
قبلوپسازعملجراحي،بهويژهدرموردعفونتهاوخونريزیهایمادرانباردار،ازاينروش
فرزندآوری در طول قرن بیستم به عنوان راه ديگری برای زايمان طبیعي نوزاد نام برده شده
است (عزيزی1931 ،؛ کودروس .)2111 ،بررسيهای تاريخي درباره فرزندآوری و زايمان
همچنین نشان ميدهند که تا اواخر نوزده میالدی تقريباً تمامي زايمانها در منزل انجام
درصدزايمانهاياحتيکمترازآن،بهدلیل

ميشدند(پلیتری .)2112،9درآنزمان،فقط 1

بیماریهاياخطراتجدّیبرایمادر،دربیمارستانهاصورتميپذيرفتند.شروعقرننوزدهم
سرآغازتغییرمحلزايمانازمنزلبهبیمارستانبودواينفرايندپزشکيشدنوکلنیکيشدن
فرزن دآوریوزايمانهمچنانادامهدارد.امروزهمیزانزايماندرمنزل،درانگلستان 1الي2
درصد،استرالیا2درصد،زالندنوحداکثر1درصد،امريکاحداکثر1درصد،سوئدکمترازيکدر
هزاروبسیاریازکشورهایتوسعهيافتهودارابسیارپايیناست(مودی .)1931،



1

Francois Rosset
biomedicine

2

Pillitteri, A

3
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رويکرد برساختگرايی اجتماعی-فرهنگی

1

پديدۀ سزارين در اين مطالعه به مثابه يک مساله اجتماعي -فرهنگي تلقي شده و با رويکرد
برساختگرايياجتماعي-فرهنگيموردبررسيقرارگرفتهاست.اينرويکردمسائلاجتماعيو
فرهنگيرابهمثابهبرساختههایدستهجمعي،ادراکاتومعانيذهنيومیانذهنيتلقيميکند.
برایمثال،افزايشنرخسزارينانتخابيدرايران،کهازنظرسالمتي،پیامدهایمنفيبسیاری
برایمادرونوزادبههمراهدارد،مسألهایعینياستکهباعبارت”نرخسزارينانتخابي،بهطور
قابل توجهي در ايران باال رفته است“ شناخته ميشود .امّا برای اينکه بتوان از يک مساله
هاوانسانهای

اجتماعيسخنبهمیانآورد،بايستيدرکناراينشناخت،درکوتصورگروه
درگیردرآنپديدهنیز،نسبتبهموقعیتوشرايطخود،موردتحلیلقرارگیرد.براینمونه،آيا
زنانسزارينرايکعملجراحيخطرناکتلقيميکنند؟آياانجامآنرابرایسالمتيمادرو

کودک خطرناک ميدانند؟ تصوری که جامعه از عمل سزارين دارد ،چگونه است؟ چرا نرخ
سزارينانتخابيدرايرانافزايشيافتهاست؟داليلترجیحسزارين،نسبت بهزايمانطبیعي
چیست؟سواالتيازاينقبیل،بهذهنیتيکهزناندرموردسزاريندارند،اهمیتميدهندوآن
را برجسته مي سازند .چنین برخوردی با مسأله ،به اين دلیل مهم است که امروزه با اينکه از
سزارينبهعنوانعملجراحيپرخطريادميشود،اماانجامآنهمچنانروبهتزايداست.

رويکرد”برساختگرايياجتماعي -فرهنگي“ بهدودلیلبهعوانچارچوبنظریاينپژوهش
انخاب شده است1 :ـ اين رويکرد ،شناخت واقعي را ،شناخت از طريق کنش متقابل و تفسیر
انساني ميداند2 .ـ بر بعد ذهني مسايل بیشتر از بعد عیني آنها اهمیت ميدهد .رويکرد
برساختگرايييابرساختگرايياجتماعي -فرهنگي درتحلیلمسائلاجتماعيبرایاولین بار
توسط مالکوم اسپکتور و جان کیتسوز)1322(2دراواخردهة31قرن بیستم مطرح شده است
(قاضي طباطبايي و همکاران .)1931 ،اين رويکرد تاکید ميکند که آنچه به عنوان مسأله
اجتماعيمطرحميشود،پديده ایمستقلازذهننیستوتصوراينکهديگراننیزدرهرشرايط
،آنرابهعنوانيکمسألةاجتماعيتلقيخواهندکرد،راهگشانخواهدبود.

وجايگاهيکهباشند
مسألهاجتماعيچیزیاستکهبرساختهميشود،ادعايياستکهبايستيتالشکردتاديگران

آنراباورکنندوتاوقتيآنراباورنکنندهیچاتفاقينخواهدافتاد.کمااينکهقرنهابشردر
فقرزندگيمي کرد،امّاباورنداشتکهفقريکمشکلاساسياست.بنابراين،مشاهدهميگردد
کهفقربخشيازواقعیتاجتماعيبودونهيکمسالهاجتماعي(السکي2119،؛بست.)2113،

social constructionism
Spector, M. & J. I. Kitsuse

1
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درهمینزمینه،اسپکتور و کیتسوز()1322مسايلاجتماعيرابه عنوانواقعیتهايي تصور
ميکنند که گروههای مختلف اجتماعي ،در طرح آنها ،شرط مقبولیت جمعي ،دربارۀ مسأله
بودن آنها را لحاظ ميکنند (يوشيهاما .)2112 ،از نظر هربرت بلومر ( )1321نیز ،مسايل
اجتماعي،بخشيازيکفرايندمعنابخشيجمعيهستندکهبهطورمشخصازپنجمرحلهعبور
ميکنند :ظهور مسأله ،1مشروعیت يافتن مسأله ،2بسیج نیروها برای کنش در برابر مسأله،9
تنظیم طرح رسمي کنش در مباحثات 0و تبديل طرح به يک مداخلة عملي .1اين مراحل به
همديگروابستهبودهوحالتچرخه ایدارند،زيرامسايلاجتماعيازطريقمراحلخاصيبه
صورتخطيومنظمبهوجودنميآيند.حالتچرخهای مسايلنیازبهيکچارچوبتحلیلي

اکتشافيداردتاارزش هایمتفاوتيکهدرفرايندتعريفوجوددارندراکشفنمايد.نظريةبلومر

به طور خالصه اين است که مسائل اجتماعي ،اساساً محصول يک فرايند اکتشاف ،تعريف يا
معنابخشيجمعيهستند،نهمجموعهایازترتیباتاجتماعيعینيِمستقلِهمراهبابرساختي
طبیعيياحقیقي(بلومر .)1321،1

مفهوم/نظريه پزشکی شدن

2

پزشکيشدن،فرايندیراتوصیفميکندکهتوسطآن،مشکالتغیرپزشکي،معموالًبهبهانة
بیماری يا کسالت ،به عنوان مشکالت پزشکي تعريف شده و نحوۀ رفتار با آنها نیز نیازمند
پزشکيتلقيميشود.باچنینتعريفي،برخيازتحلیلگران،اظهارنمودهاندکهافزايش

مداخالت
اقتداروقلمروپزشکيدرزمرهيکيازقویترينتحوالتودگرگونيهادرنیمقرناخیردنیای
غرب بودهاست(کانراد2112،؛کانرادوهمکاران.)2111،نزديکبهچهاردههازآغازمطالعة
جامعهشناسان ،انسانشناسان ،مورّخان ،اخالقگرايان زيستي ،پزشکان و غیره درباره فرايند
پزشکيشدنميگذرد.اينتحلیلگرانبامرورريشهها،دامنهوآزموناثراتپزشکيشدنبر
جامعه،پزشکي،بیمارانوفرهنگ،کانونتوجهخودرابرشواهدويژهای،دالّبروجودپزشکي
شدن،قراردادهاند(همان).فرايندپزشکي شدنميتواندمسايلاجتماعيجديدیراخلقکند
يا به تشديد مسايل دامن بزند .پزشکي شدن مسايل اجتماعي ميتواند خود به عنوان مسأله
مطرحشود(گِتزوهاوکینس.)1323،ايوانايلیچ()1321بااثرخود،قلعوقمعيافالکتباری
1

emergenceof a social problem
iegitimation of the problem
3
mobilization of action with regard to the problem
4
formation of an official plan of action
5
transformation of the official plan in its empirical implementation
6
Blumer, H
7
medicalization
2
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پزشکي:سلبمالکیتسالمتي،1يکيازاولینمطالعاترادربارۀمفهومپزشکيشدنبهثبت
رساند.اوچنیناستداللمي کردکهحرفةپزشکي،باشکلدادنبهفرايندیکهبهعنوانآسیب
غیرعمدی 2شناختهميشود،درعمل،درجهتزيانمردمحرکتميکندوشاهدآن،افزايش
بیماریها و مش کالت اجتماعي در نتیجة مداخالت پزشکي است .از نظر ايلیچ اين آسیب
غیرعمدیدرسهسطحاتفاقميافتد:سطحپزشکي،9شاملاثراتجانبيجدیوبدترازمشکل
اصلي،سطحاجتماعي،0کهدرآنهمةافرادنسبتبهحرفةپزشکيمطیعووابستهميشوندتا
بتوانند زندگي روزمره خود را در جامعه پیش ببرند ،يا سطح ساختاری/فرهنگي ،1که در آن
مفاهیمپزشکيغربيباتلقيموضوعاتمربوطبهشفايابهبودی،سالمندیومرگ،بهعنوان
بیماریهایحوزۀپزشکي،زندگيبشررابهشکلمؤثریدچارپزشکيشدنميکنندوازاين
کاهشميدهند(ايلیچ،

طريقتواناييافرادوجوامعرابرایمواجهه بااينگذارهای”طبیعي“1
.)1321ازاينرو،فرايندپزشکي شدنمسائلاجتماعي،ازکاربرددرگروهيخاصتاتعريفو
درمانرفتاررادربرميگیرد.
پرسنل پزشکي با استفاده از مدل پزشکي بیماریها را شناخته و با پیشبیني جريان
بیماریبرایآندرمانارايهميدهند.برايناساساستکهپیترکانراد(،)2112درکنارتعريف
پیشین،تعريفديگریازپزشکيشدنارائهميدهد”:تعريفرفتاربهعنوانمشکلپزشکيو

گواهيحرفهپزشکيبرایدرمانآن“.بنابراين،پزشکيشدنتوسطدوجبههاعمالميشود:
حرفهپزشکيوکاربردغیرحرفهایچارچوبپزشکي(کانراد.)2112،اصطالحپزشکيشدنبه
دو فرايند مرتبط ارجاع داده ميشود .نخست اينکه يک حالت ،تجربه يا رفتار خاص معنای
پزشکيپیداميکند،يعنيبهعنوانبیماریياسالمتتعريفميشود.دوم:ابزارپزشکيباهدف
حفظ انسجام هنجارهای فرهنگي ،برای از بین بردن يا کنترل تجارب مشکلزا ،که به مثابه
انحرافتلقيميشوند،بهکاربردهميشود.پزشکيشدنميتوانددرچندينسطحبهکاربرده
شود1:ـ مفهومي،زمانيکهازلغاتپزشکيبرایتعريفيکمسالهاستفادهميشود2.ـنهادی،
زماني که پزشکان يک برنامه يا مساله را مشروعیت ميبخشند و کنش متقابل بین بیمار و
پزشککهازتشخیصودرمانبرایحلمسالهاستفادهميشود(کانراد9.)1332،ـماهیتيک

1

medical nemesis: the expropriation of health
iatrogenesis
3
clinical
4
social
5
structural/cultural
6
natural
2
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رایبهبودیشرايطميتواندپزشکي

مسئلهميتواندارگانیکوياغیرارگانیکباشدومداخلهب
شدهوغیرپزشکيباشد.ترکیبيازاينعناصردرجدولشماره1قابلمشاهدههستند .

:روابطوسنخبندیماهیتمسألهونوعمداخله 

جدول1
ماهیّتشرايط
غیرارگانیک

ارگانیک

پزشکيشدنانحراف 
(خطاینوعدوّم)

کاربردمناسبمدلپزشکي

نوع  پزشکيشده
مداخله
غیرپزشکي مداخلهاجتماعيمناسب

(خطاینوعاول)


ايننوعشناسيمسايل،تصمیمگیریدرپزشکيرانشانميدهد.دراينجدولدونوع
مداخله و دو نوع خطا (تقريباً مشابه خطاها در آزمون فرضیههای آماری) وجود دارد .اعمال
پزشکيتالشمي کنندتاخطاینوعاوّلرا کاهش دهندوخطاینوعدوّمراافزايشدهند.
خطاینوعاولزمانياتفاقمي افتدکهمشکلارگانیکباشد،امامداخلهپزشکيصورتنگیردو
خطاینوعدوّمزمانيرویميدهدکه مشکلغیرارگانیکاست،وليمداخلهپزشکيصورت
ميگیرد،دراينجااستکهمسايلاجتماعيپزشکيميشوند(گتزوهاوکینس .)1323،
نگاهيبهپیشینةبررسيونقداينپديده درجامعهشناسيوانسانشناسينشانميدهد
که پزشکي شدن دارای ابعاد و ويژگيهای مهم ديگری است که بدون توجه به آنها درک
سیمایجامعوواقعياينفرايندمشکلاست.اينابعادوويژگيهابهقرارزيرند :
1ـگذر دوطرفه مسائل،تجربیات و حاالت 
ـسیاستزدايي1رفتارها،تجربیات و مسائل

2
2
9ـمسألهدارکردن تجربیات/وقايع طبیعي 
9ـفردیکردن و بسترزدايي9رفتارهای اجتماعي 
0ـايدئولوژی 
1ـهزينههایفرصتمعنيداربرایجامعه(کانرادوهمکاران )2111،
1ـ تعدد ابعاد و سطوح و مراحل (قاضي طباطبايي و همکاران1931 ،؛ قاضي طباطبايي و
ودادهیر.)1932،

1

de-politicization
problematizing
3
individualizing & de-contextualizing
2
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در مجموع ،به رغم فقدان اتفاق نظر انسانشناسان ،جامعه شناسان و منتقدان پديده
پزشکي شدن در تعريف و مفهومپردازی آن ،تصوّر بر اين است که کانراد تعريف يا سیمايي
جامعتر و واقعيتر از اين مفهوم ارائه ميدهد :قضیه محوری در فرايند پزشکي شدن تعريف
حالتيياتجربه ایبااستفادهازواژگانپزشکياست.درفرايندپزشکيشدنآنچهدرعملاتفاق
افتدايناستکههمهمسائل،وقايعوحاالتيکهزمانيدرقلمروغیرپزشکيقرارميگرفتند،


مي
با استفاده از تعاريف و اصطالحات خاصِ پزشکي ،وارد قلمرو آن ميشوند (کانراد و اشنايدر،
).اينخصیصههنوزهمبرایفرايندپزشکيشدنمحوریمحسوبميشودبهطوری که

1332
 1
کانراددرمقالةاخیرخودباعنوانموتورهایمتحوّلپزشکيشدن ( )2111بر ماهیّتتعريفي
.کانرادتأملخوددراينبارهراچنینبیانميکند :

اينفرايندتأکیدمجدّدکردهاست

”قضايای تع ريفي به جوهره يا ماهیّتي برای فرايند پزشکي شدن بدل شده است؛ تعريف
مسأله ایدرقالباصطالحاتپزشکي،اغلبباعناوينيمانندناخوشييااختالل(بينظمي)،
يااستفادهازمداخلهایپزشکيبرایدرمانآن“(کنراد .)92:2111،


”تعريف“ ماهیّتيامهمترينجريانِاصليدخیلدرپديدۀپزشکيشدناستوهمین
ويژگي است که آن را به چهارچوب يا رويکرد کالنتر برساختگرايي اجتماعي -فرهنگي در
شناسيپیوندميزند .

انسان
2

پزشکی شدن فرزندآوری و زايمان
انتقالتولدازخانهبهبیمارستانوکنترلفرايندتولدبهوسیلهمتخصصانزنانوزايمان،نمونه
عاليپديدهپزشکيشدنتولداست.ازنظرتاريخي،زنان،زايمانرابدونکمکپزشکيوعموماَ
باکمکزنانديگرکهتجربهکمکبهزائوداشتند،انجامميدادند.کودکانبدوندخالتدرخانه
متولدميشدند.هیچکدامازاينهادرجوامعمدرنوصنعتيبدونوسايلپزشکيوبیمارستاني
ایبهمادرکمکميکنندواعتمادبهفناوری

اتفاقنميافتد،زيرادراينجوامعاشخاصحرفه
جايگزيناعتمادبهطبیعتزنانشدهاست،تاجاييکهتجهیزاتودستگاههالوازميضروری
برایتولدکودکبهحسابميآيندوبیننگرشمادرانوپزشکانتفاوتيکیفيبهوجودميآيد
(لي .)1332،

The Shifting Engines of Medicalization
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فرآيندفرزندآوریدرپزشکيمدرن،قبلازتولد،حینِزايمانوبعدازتولد،همهازجمله
فرآيندهای پزشکيشده محسوب مي شوند و مادر و نوزاد در تمام اين مراحل از مراقبتهای
پزشکيبرخودارهستند.امروزهدراکثرکشورهایپیشرفته،زنانحاملهتحت”مراقبتهایقبل
آوروتوجیهکنندهبرایپزشکيشدن حاملگيازاوايل

اززايمان“1هستند.يکتبیینمشروعیت
قرن21واستفادهازمراقبتهایخاصپزشکيقبلاززايمانايناستکهنرخمرگومیرمادر
ونوزادکاهشيافتهاست(بارکر .)1333،
امروزهباحاملگيبه ماننديکبیماریبرخوردميشود.يعني،جريانتولد يککودک،
رويهای است که در ذهن مادر توسط پزشک ساخته ميشود تا خود مادر .برخي از محققان
معتقدند همه عوامل بهداشتي و سالمتي مامايي و زايمان به دلیل عوامل کارکردی و
غیرکارکردی به طور فیزيولوژيک تعريف و تفسیر ميشوند .اين در حالي است که فاصله بین
فرهنگعامیانهدرزمینهتولدبامسايلپیرامونآنازطريقروشهایپزشکيمامايي بسیار
گستردهاست.دربرخيازجوامعاينفاصلهفرهنگيعمیقبودهوبهراحتيقابلمشاهدهاست.
اينموضوعبهويژهدرخصوصبسیاریازمناطقجهانصنعتيصدقميکند.دراينجوامع
گروهياززنانازبرخيجنبههایمديريتتولّددرسیستمپزشکيرضايتکاملندارند.برای
)بیانکردهاندکهبینديدگاههایپزشکانومادراندرخصوص

مثال،گراهامواواکلي1331(2
تولد کودک ،به ويژه در اين زمینه که آيا فرآيند موجود فرآيندی طبیعي است يا پزشکي،
تفاوت هایاساسيوجوددارد.ديدگاهپزشکيازتجربهبارداریزنانحاصلشدهاست.زنباردار
بیمار تلقي ميشود و از ابتدای حاملگي تا زماني که فرزندش متولد ميشود تحت مراقبت
پزشکيقرارميگیرد.ايندورهبرایمادرباديگرجنبههایزندگياجتماعياوگرهخوردهاست،

زيراباتولداوّلینفرزندش،اونقشاجتماعيجديدیپیداميکندوتغییراتعمیقيدرموقعیت
مالي،وضعیتتاهل،موقعیتمنزلمسکونيوروابطشخصياوباديگرانحاصلميشود(به
نقلاز:کیوانآرا .)211:1931،
تأملدرفرايندهایمربوطبهپزشکيشدنفرزندآوریوزايمانايننکتهاساسيرابهما
يادآورميشودکهوجود،تسلطوبسطدانشِآمرانهپزشکيدرحوزههایباروری،فرزندآوریو

زايمانرانمي توانامریمسلم،کمّيوعینيدرنظرگرفت،بلکهايندانشخوديکبرساختهو
فرآورده اجتماعي و فرهنگي است که از طريق فعالیتها ،بازیها و فرايندهای دسته جمعي
برساخته شده است و موضوعي برای خلق و برساخت دوباره و حتي بازنگری اساسي بر اساس


prenatal care
Graham, H. & A. Oakley
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وتعاريفغیرپزشکياست.درموضوعسزارينتصويربرساختهشدهازدردزايمانمادرانو

الگوها
ريسکهاوپیامدهایزايمانطبیعيدرايرانقابلبازسازیوتصويرسازیدوبارهاست .

روش تحقيق
رويکرد روششناختی
اينمقالهباتوجهبهماهیّتواهدافمطالعه،ازمیانسهرويکردروششناختيکمّي،کیفيو
ترکیبي يا آمیخته (کرسول2113 ،؛ تشکّری و تدلي ،)2113 ،رويکرد روششناختي کیفي را
استفادهکردهاست.دراينمطالعهفرضبراينبودهاستکهبرایشنیدنصدایزنانوفهمو
ترازسايرروشهااست.بهعالوه،چنینبهنظر

تجربهزيستهآنهاباموضوعروشکیفيمناسب

مي رسدکهفهموروايتزنانازدورانحاملگيوداليلانتخابعملسزارينبرزايمانرانمي-

1
توانبهشکلمطلوبيباشواهدودادههایعددی فهمید.روشهایآماریفقطبهماميگويند
چهتعداداززنانسزارينراانتخابميکنند،امّادرموردتصمیمگیریوداليلانتخابآنو
ديدگاهذهنيومیانذهنيزنانتبیینيارايهنميدهند.ازاينرو،اينمطالعه،باانتخابرويکرد
روششناختيکیفيدرصددپوششاينخألشناختيدربارۀ ذهنیتهاوتجاربزيستهزنان
است .
مديريت و آناليز دادهها (دادهکاوی) با نظريه بنيانی

2

استراوسوکوربین)2113( 9نظريهبنیانيرا اينچنینتعريفميکنند:نظريهبنیانيمنشاء
استقراييداردوناشيازمطالعهپديدههااستونیزيافتههایتحقیقفرمولينظریازواقعیترا
ميسازند (استراوس و کوربین .)2113 ،سه عنصر اصلي نظريه بنیادی عبارتند از مفاهیم،0
مقوالت 1وگزارهها .1چنانچه ذکر شد ،با توجه با ماهیّت اين رويکرد روششناختي و مديريت
داده،دراينپژوهشازفنمصاحبهکیفيياعمیقبرایگردآوریدادههاوشواهداستفادهشده
است .همچنین ،در مرحله مديريت و تحلیل دادهها از سه نوع کدگذاری استفاده شده است:
کدگذاریباز،کدگذاریمحوریوکدگذاریانتخابياست(ماير.)2111 ،کدگذاریبهفرايند
تحلیلاشارهداردکهازخاللآنمفاهیمتشخیصدادهميشوندوابعادوخصوصیاتآندر

1
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دادههاکشفميگردد.کدگذاریبازبهآنبخشازکاراطالقميشودکهبهطبقهبندیکردن
پديدهها از يادداشتهای کوتاه پرداخته ميشود که نتیجه نهايي آن ،نام نهادن و طبقهبندی
مفاهیمودرنهايتنظريهپردازیاست(استرواسوکوربین.)2113،
مشارکتکنندگان و نحوه جذب آنها
کنندگاندراينپژوهش،برمبنایاصلاشباعدرنمونهگیرینظریانتخابشدند.در


مشارکت
نمونهگیرینظریمحققنمونههاييراانتخابميکندکهبیشترينسودرابهلحاظنظریداشته
گیرینظریبهنمونهگیری

وسنگبنایساختنظريه باشند.بهنظراستراوسوکوربیننمونه
اطالقميشودکهدرطولفرايندتحقیقرشدميکند(استراوسوکوربین.)2113،ازاين رو،
نمونةاينمصاحبهشاملآنتعداداززنانتبريزیميشودکهباانجاممصاحبهباايشان،بتوان
افتدکهديگردادههایجديدتولید

بهاشباعنظریرسید.اشباعدادهها1معموالًزمانياتفاقمي
نشود .اشباع ،همچنین همراه با توسعه طبقاتي ،با ويژگيها و ابعاد خاصي همراه ميشود که
تغییرپذيربودهودرموقعساختنظريه روابطبینمفاهیمرامشخصميکند(همان).دراين
مطالعه،مصاحبهبازنانيکهعملجراحيسزارينرابهزايمانطبیعيترجیحميدهندوزناني
کهزايمانطبیعيراترجیحمي دهند،دربافتواقعيبیماروبیماریيعنيدربیمارستانانجام
شد.بدينترتیبباانتخابمرکزآموزشيودرمانيالزهراءشهرتبريزبهمثابهمحیطپژوهش،
 11زنموردمصاحبهقرارگرفتند.اينمرکز(تأسیس)1911درمجموعبابیشاز 911تخت
ثابت233،تختفعالو11اتاقعملدرزمینهزنانومامائيدرزمرهقديميترينوفعالترين
بیمارستانهايادرواقعقطبهایآموزشيودرمانيوابستهبهدانشگاهعلومپزشکيوخدمات
درمانيتبريزاست.دادههایبهدستآمدهازاينمصاحبهها،به 910قطعهشکستهشدتادر
مرحلهبعدکدگذاریشدهومقولههایآناستخراجشوند.درگامبعدی،هريکازدادههامجدداً
موردارزيابيقرارگرفتوبرخيازآنهادرذيلمقولهایجديدالنهگذاریشدندودراينمیان،

نوعها،شکلهاوطبقاتازيکديگرتفکیکشدند.درمرحلهبعد،مقوالتومفاهیمبرایساختن

وشکلدادنبهگزارههایمفهوميموردگزينشقرارگرفتند.ودرنهايتباآشکارشدنارتباط
میان مقولههای استخراج شده و گزارهها ،خط داستاني مطالعه پديدار شد که خالصه آن در
بخشپايانيمقالهآمدهاست .

saturation data

1
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داستان آغاز حاملگی تا ورود به اتاق عمل
زنحاملهبا تجربهاحساساتجديد،ناشناختهوشرايطيکهتاپیشازاينبرايشمبهمبودوارد
يکيازمهمترينمرحلهزندگيخوديعنيتجربهمادریميشود.مادرشدنتمامزندگيزنانرا
تحت تاثیر قرار ميدهد .اگر تا ديروز فقط زن بود ،امروز مسئولیت مادر شدن و عواطف و
احساساتيمادرانهتماموجودزنرافراميگیرد.حسبهوجودآوردنيکموجودزنده ودر
عینحالناشناختهحسيغريببرایتمامزنانياستکهبرایاوّلینبارحاملهميشوندوهمراه
با اضطراب و استرس فراوان طعم شیرين مادر شدن را نیز ميچشند .مادر شدن پا به وادی
محبتنهادناست کهآمادگيذهني،روحي وروانيرا ميطلبد.به يکباره يابا برنامهريزی
قبلي ميفهمد که حامله است .اوايل باورش نميشود ،به دکتر مراجعه ميکند حالت تهوع،
سرگیجه،خستگيمفرط،گرفتگيعضالتوغیرهواقعاًحاملهاست .
پرسشهای بسیار زيادی در خصوص فرزندآوری و زايمان وجود دارد .چه خواهد شد؟
چگونهخواهدشد؟آيادردزيادیخواهدداشت؟آيابچهسالمبهدنیاخواهدآمد؟آياخودش
سالمخواهدماندونوزادشرادرآغوشخواهدگرفت؟وسواالتيازاينجنس.بهدنبالچیزی
استکهاوراازاينهمهبالتکلیفيوبيخبریبرهاند.اززنانفامیل،دوستوآشناسواالتشرا
ميپرسد.بهدنباليکپزشکمتخصصخوبزنانوزايمانميگرددتاتحتنظردکتریخوب
باشد.هرماهبه پزشکمراجعهميکندتاخیالشاز بابتسالمتينوزادراحتشود.ديگر به
مرحله ای رسیده که بايد به فکر زايمانش باشد .هر کس نظری دارد برخي زايمان طبیعي را
توصیهميکنندوبرخيسزارينرا.ميگويندسزارينراحتوبدوندرداست؛خیليهاسزارين
ميکنندپسخوباست .
اونیزمثلهمهازدردميترسد،بهويژهدردزايمان.دردیکهحتياگرقبالًتجربهاشرا
هساعتهادراتاقزايماندرد

داشتهباشدبازبههماناندازهترسناکومبهماست.تصوراينک
بکشدبرايشسختاست.بههمینخاطربهدنبالچیزیاستکهاوالًدردشراکاهشدهدو
همچنینازاينحالتغیرقابلپیشبینيبهدرآيد.خیلياززنانيراميبیندکهسزارينکرده-
اندواظهارراحتيميکنند.همسرش،مادرش،دوستانواطرافیانکه تأثیرزيادیبرافکارو
تصمیماتاودارند،اوراتشويقبهسزارينميکنند.دراينمیانداليلزيادیوجودداردکه
اطرافیاناورابهسزارينتشويقميکنند.همسرشازسالمتيوتاثیرزايمانطبیعيبرکیفیت
روابطزناشوييشانميترسد،مادرشبهخاطرآسیبهاييکهخوددرزمانگذشتهمتحملشده
استوازرویدلسوزینمي خواهددخترشزايمانطبیعيکندودوستانشسزارينرابهترو
راحتترميدانند .
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بادکترخودبهصحبتمينشیند.شرايطبیمارستانرانیزميسنجد.اتاقعملدرمقايسه
بااتاقزايمانطبیعي(واژينال)دارایکیفیتباالتریاست.دراتاقعملهمهحواسشانبهمادر
استوبهاومي رسند،همهچیزاستريلاستومادربااحترامبهآنجافرستادهميشود.قبالاز
مادرانيکهزايمانطبیعيکردهبودندشنیدهبودکهدراتاقزايمانطبیعيچندتخترادر
کنارهمگذاشتهاند،يکيدردميکشد،يکيفريادميکشد،يکيبادردزيادبچهاشرابهدنیا
آوردوهمهاينهاباعثاسترسودردمادرانيميشودکهحتيدردزيادیندارند.درصورتي

مي
کهزايمانطبیعيبايددرآرامشکاملوباکمکيکماماباشد.اکثرمواقعدانشجويانسالهای

اولبهاتاقزايمانميروندوهرکسيدلشخواست دهانهرحمرامعاينهميکند.همهغريبه

هستندوايناسترسمادررازيادميکند .

يکتجربهجديدبايکروشجديدرضايتخاطریبرایمادربهوجودميآورد.زيراعلم
پزشکيبهکمکششتافتهودرعینحالاززايمانطبیعيکهخیليهاآنراديگرقديميتلقي
ميکنندبهدورماندهاست.سزارينراهمبرایخودوهمبرایکودکامنترميداند.طبیعي
است که وقتي هیچ اطالع رساني و آگاه سازی صورت نگرفته ،زنان اين جامعه حتي زنان
هافکرميکنندفشاریکه


کردهوجوانازعوارضسزارينوعواقبآنآگاهيندارند.آن

تحصیل
شودبررویضريبهوشيکودکتاثیرمنفيميگذاردو

درزايمانطبیعيبرسرنوزادواردمي
باچنینباورهایغلطيسزارينراامنتروبهترتلقيميکنند.اينتفکراتحولمحورزايمان
طبیعينشانمي دهدکهپزشکيقدرتزيادیدرمجابکردنافراديکجامعهداشتهوسزارين
يکسازهاجتماعياست.وقتيزنبا ردارخودرادرمقاممقايسهبامادرانومادربزرگهاقرار
ميدهد از انتخاب خود مطمئنتر ميشود .زيرا او زني با بدني ظريف و بدون تحمل است و
کندکمخوناست،لگنشزياد

نميتواندتابدردزايمانطبیعيرابیاورد.بعضيمواقعفکرمي

بزرگنیست،تغذيهاشمناسبنیستطوریکهاگرفشارزايمانطبیعيبراوواردشودجسمش
بهتحلیلمي رود.البتهچنینافکاریمتاثرازشرايطاجتماعينیزميباشدکههمیشهزنانرا
هایدرجهدوميانگارندکهحتينميتواننديکمیزرابلندکنندودختربچههابااين


انسان
نگرشبزرگميشوند.درکناراين،مسئلهديگرحفظزيبايياندامميباشدواينباورغلطکه
درسزارينشکممادرکامالخاليميشودوزودتربهاندامقبليخودبرميگردد .
ريزیشدهاستکهجنسیت
اوبرایزندگیشبرنامهريزیميکندوطالبفرزندیبرنامه 
قبالکند.انتخاببااوستيابايدساعتهادر

وزمانتولدشرابداندتاآنطورکهبايد،ازاواست
اتاقزايمانبهانتظارتولد کودکشدرد بکشدياخودشخصابهاتاقعملرفتهو بعداز11
دقیقهصدایگريهکودکشرابشنود.اوشرايطراميسنجدوسعيدرانتخاببهترينشرايط
کندوچهچیزیبهترازاينکهبدوندردودرکمالآرامشفرزندخودرابهدنیابیاورد.

مي
پزشکانجراحبالباسسبزرنگاحاطهاشکرده اند،رابطهنابربریبینپزشکومادروجوددارد.
مادریکهبعدازنهماهزحمتوتحملناماليماتبارداری،اکنونخودرابهدستفردیسپرده
کهدارایدانشيآمرانهاست.آيازايمانامریاستکهبهدانشوعلمپزشکينیازدارد؟اگر
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آری،پسبايدبهاينپرسشجوابدادکهچگونهدرطولتاريخزايمانيکامرطبیعيبودو
بدون نیاز به پزشک اتفاق ميافتاد؟ اگر نه ،پس چگونه ميشود که زنان به عنوان موجودات
منفعلدربرابرهژمونيپزشکيسرتسلیمفرودميآورند .بهراستيجواباينسواالتدرکجا
است؟ جز اينکه به قدرت پزشکي ايمان بیاوريم و هر آنچه اتفاق ميافتد را از دريچه قدرت
ببینیم.پزشکقدرتتعريفمسايلبهنفعپزشکيرادارد،مسايلطوریتعريفميشوندکه
منفعتپزشکانتامینشودواينيعنيپزشکيشدنومصادرهموضوعيامساله .
دريکلحظهچیزینميفهمد.تیغجراحيبررویشکمشکشیدهميشود،دکترهاوقت
تلفنميکنند.هفتاليهازبدنشبريدهميشودودکتربادستحفرهایراکهبهوجودآورده
بازتر ميکند .زمان زيادی نميگذرد و سر نوزاد را بیرون ميآورند و سريع دهانش را تخلیه
ميکنند.اوّلینگريهکودکشنیدهميشود.زيباستوتوصیفنشدني.لحظهتولديکانسان.

خداياعظمتتراشکر .گريهکودک،لبخندرابرلبانمادرمينشاند.لبخندیازشکر،ازرضايت،
ازمادرشدن .

مقوالت و گزارههای پژوهش
همان طور که در بخشهای قبلي مقاله آمده است با انجام کدگذاری باز و شناخت مفاهیم،
توانبهمرحلهمقوله بندیواستخراجمقوالتيواردشدکهنسبتبهمفاهیمازسطحانتزاع


مي
باالييبرخوردارند.اينمقوالتزيربنایساختنظريههستند.يافتههایتحقیقنشانميدهند
کهطرحمفاهیمي،درسطحکليتوسطزنانمشارکتکنندهميتواندشاملمقوالتزيرباشد .

1ـناشناختهبودنوابهامزايمان .
 2ـترسازدردزايمانطبیعي(ترسازدرد،ترساززايمانطبیعي،ترسازمعايناتواژينال،
استرسواضطراب) .
1
9ـ تأثیر اطرافیان مهم و جامعه در انتخاب سزارين (پیشنهاد همسر ،پیشنهاد خانواده يا
دوستان،پیشنهادپزشک) .
0ـاعتمادبهپزشکانومتخصصانزنانوزايمان .
ـوضعیتنامناسببیمارستانهابرایزايمانطبیعي(برخوردنامناسبپرسنلزايشگاهدرطي

1
ساعاتدردکشیدندرزايمانطبیعي،وضعیتنامناسباتاقزايمانطبیعي) .
1ـتلقيسزارينبهمثابهيکپديدهمدرن .
همريختگي و از شکل افتادن اندام تناسلي (پیشگیری از پارهگيهای دستگاه
2ـ ترس از به 
تناسلي ،پیشگیری از شلشدگي و تغییر شکل دستگاه تناسلي ،تغییر نیافتن کیفیت روابط
زناشويي) .
3ـامنتربودنسزارين .
significant others

1
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3ـعدمتواناييجسميزنانبرایانجامزايمانطبیعي .
11ـکوتاهشدنزمانزايمانوتمايلبهداشتنکودکبرنامهريزیشده .
11ـسودجوييپزشکانووضعیتاقتصادیمناسبمادران .
مقوالت مذکور به دو دسته گزارههای ذهني و گزارههای ساختاری قابل دسته بندی
هایساختاریشاملمقولههای


وگزاره
هایذهنيشاملمقولههای2،1،2،1و3

هستند.گزاره
 11هستند .همان طور که شکل  1نشان ميدهد در میان مقولههای مختلف
  ،3 ،1 ،0 ،9
استخراجشدهازدادههاوشواهدکیفياينمطالعه”،ناشناختگيوابهامعملزايمان“ مقولهو

1
آمدهاززنانمشارکتکنندهدر


هایبدست
مفهوميجوهری استودرکانونمفاهیموروايت
خصوصعمل سزارينقراردارد.دراينشکل،فاصلهسايرمقوالتازمقولهمرکزی،بهنحوی
دفعاتتکرارياتصريحدرخصوصآنمفاهیمومقولهها،دادههاوشواهدکیفيرانشانميدهد .
هایمربوطبهخطداستانيعملسزارينبهروايتزنانمشارکتکننده 

تصوير:1مفاهیمومقوله

نتيجهگيری
core concept

1
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در اين مقاله تالش شد با اتخاذ رويکردی خاص از برساختگرايي در انسانشناسي و
جامعهشناسي (فابیونومارکوس،)2113،ماهیّتبرساختگرايانةمفاهیمفرزندآوریوزايمان

موردتصريحقرارگیرد.اينمقالهباتوسلبهنتايجپژوهشيکیفيبهسهمخودنشاندادکه
مسلّمپنداشتن 1ماهیّتزيستپزشکيمفاهیميارخدادهایفرزندآوریوزايمانعمالًچشمما
رابهطرحبسیاریازپرسشهایاساسيدربارهماهیّتوويژگيهایواقعيوداللتهایخاص
اين موضوعات ميبندد .اين مقاله نشان داد که فرزندآوری و زايمان در صورتي به مثابه
رخدادهايي بنیادين و در عین حال طبیعي در زندگي افراد و خانوادهها شناخته ميشوند که
هموارهبابحثهاومناقشههایزيادیدرحوزههایعمومي،خصوصيوحرفهایهمراهبودهاندو
تصمیمگیری هایمربوطبهآن،ازجملهتصمیمدربارهنوعزايمان(طبیعيياواژينال،باکمک
ما مایمحلييامامایآموزشديدهياباکمکومداخلهپزشکياجراح/عملسزارينو)....و
محلانجامعملزايمان(منزليابیمارستان)وچگونگيعملزايمان،پیوستهبامنظومهایاز
باورهاونگرشهایمبهمودوگانههمراهبودهاست.نکتهایکهذکرآندراينجاضروریبهنظر
ميرسد ،اين است که شیوههای عقالنيسازی و مشروعسازی تصمیمات مربوط به باروری،

فرزندآوری و زايمان در يک خالء اجتماعي -فرهنگي ،سیاسي و اقتصادی رخ نميدهد .برای
مثال ،انتخاب و اتخاذ اين تصمیمات به نحوی با فرايندها و تحوّالت اجتماعي -فرهنگي و
سیاسيدرجوامعان سانيازجملهمدرنیزاسیون،گسترششهرنشینيوسطحتوسعهاجتماعي-
فرهنگيجوامعانسانيپیونددارد .
ادکهفرزندآوریپديدهایصرفاًزيستي-پزشکينیستو

اينمقالهبهسهمخودنشاند
نبايدبهمثابهنوعيبیماریيااختاللباآنبرخوردکردکهنیازمنديکمداخلهپزشکيباشد.از
اينرو،نميتوانفرزندآوریراصرفاًبهقلمروزيستپزشکيمحدودکرديابهنفعپزشکيآنرا

مصادرهنمود.مطالعاتوواکاویهایمتعددنشاندادهاستافرادوگروههایذینفعومرتبط،
بهويژهزنان،باورها،تصوراتوتجربیاتزيستهگوناگونيازفرزندآوریوزايماندارندومعانيو
گفتمان هایمربوطبهاينرخدادهاازتنوعفرهنگييامیانفرهنگيقابلمالحظهایدرجوامع

انسانيبرخورداراست.اين،يعنياينکهافرادوگروههایذینفعومرتبط،بهويژهزنانبهاشکال
گوناگوني فرايندها و تجربیات زيسته مربوط به باروری ،فرزندآوری و زايمان و مادری را
فهمند،تصمیماتورفتارهایناظربرآنهاراعقالنييامشروعميسازندودرنهايتروايتو


مي
9
2
مفهومپردازیميکنند(اشتاينبرگ 1331،؛سالين .)2113،
1

taking for granted
Steinberg, S
Selin, H

2
3
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بنابراينواقعیتوباتوجهبهناکارآمدیهاوتنگناهایالگوهایکالسیکزيستي-پزشکي،
درفهمکلیتمعانيفرهنگيوپیچیدگيهایخاصرفتارهایباروریوفرزندآوریوتصمیمهای
مربوطبهزايمان،امروزهبسیاریازمتفکرينوپژوهشگرانباروریوسالمتفرزندآوریوزايمان
از الگوهای صرفِ زيستي -پزشکي روی برگردانده و به الگوهای تلفیقيتر 1و چندبعدیتر با
محوريتالگوهای اجتماعي -فرهنگيسالمتوناخوشيمتوسلشدهاند.بههمیندلیل،دست
کمدردودههگذشتهبدنهدانشوپیشینهپهندامنهایدرحیطهمطالعاتاجتماعي-فرهنگي
فرزندآوری و زايمان شکل گرفته است .همان طور که در بخشهای قبلي مقاله ،خالصهوار
بازنگری شده است ،مطالعات و پژوهشهای اشتانیبرگ ( ،)1331لي ( ،)2111 ،2119وِندلَند
(،)2112کلینگامنوبال(،)2112والش)2113(2وسِالين()2113راميتوانبهمثابهبخش
کوچکيازاينبدنهدانشوپیشینهپهندامنه(پارادايمفکری)تلقيکرد.درمجموع،مطالعاتو
پژوهشهایمتعلقبهپارادايمفکریيامدلاجتماعي-فرهنگيفرزندآوریوزايماندرچندين
ويژگيباهمسهیماند :
9
1ـ عمدتاً ماهیتي انتقادی دارند .يعني منتقد الگوهای خطي ،صرفاً زيستي -پزشکي و يک
بعدیازپديدههایفرزندآوری،زايمانومادریهستند.براینمونه،لي)2119(0درآثارخودبه
ويژهدرکتابسقطِجنین،مادریوسالمترواني پروژهپزشکي شدنمادریرابهنقدکشیده
است(لي .)2111،2119،
2ـعمدتاًماهیتيتلفیقيداشتهوازرويکردهاوالگوهای میانرشتهایوچندرشتهایبهرهبرده
هایآنهاتوسطتیمهایترارشتهایناوبریوهدايتميشوند .

وواکاویهاوپژوهش
 9ـمفاهیم،موضوعاتوتجربیاتموردمطالعهرامسلّمتلقينکردهوبرماهیّتپیچیدهونامعین
آنهاتصريحدارند.

0ـعمدتاًبرايناصلموضوعهتصريحميکنندکهسالمتوناخوشيتوسطعواملاجتماعي-
فرهنگيشکلميگیرند.
1ـ موضوعات مرتبط با سالمت باروری و فرزندآوری ،از جمله عمل زايمان و چگونگي آن به
هماننسبتکههستارهاييعینياند،ذهنيومیانذهنينیزهستند.
1
1ـابعادذهنيومیانذهني 1سالمتوناخوشيدستکمبهاندازهابعادعیني آنازاهمیت
برخورداراست.
1

integrated

Walsh, D. J

2
3

critical

4

Lee, E
subjective & enter-subjective
6
objective
5
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تقريباًبخشعمدهایازويژگيهایفوقدرواکاویکیفياينمطالعهموردتصريحقرار
گرفته است.نتايجواکاویکیفيوشواهدبدستآمدهازمشارکتکنندگاندراينمطالعهنشان
ميدهند که ابهامها ،ترديدها ،نامعینگریها و دوگانگيهای 1مفهومي و معنايي زيادی در
خصوصفرزندآوریوعملسزارينوجوددارد.زنانموردمطالعه،درخصوصزايمانازطريق
عملسزارين،مقولههاومفاهیممختلفيرابیانوبهاشکالگوناگونيمشخصوتعريفکردهو
درنهايتسنخبندیوروايتنمودهاند.وجوداينابهامهاودوگانگيهایمربوطبهفرزندآوریو
زايمان ،عالوه بر اينکه به سهم خود پیچیدگيهای هستيشناختي ،معرفتشناختي و روش-
شناختي واکاوی در اين مفاهیم و پديدهها را نشان ميدهد ،به نحوی ماهیّت انتخابي عمل
سزارينوسايرتصمیمهایمربوطبهفرزندآوریوزايمانرابهچالشميکشد(کِر.)2113،اين
شواهد همچنین مؤيد آن است که مشارکتکنندگان به سبکهای گوناگوني ،انتخاب يا عدم
انتخابعملسزارينرامشروعیتسازیوعقالنيسازیميکنند.بهطورکلي،همانطورکهدر
شکل نشان داده شد ،در میان مقولههای مختلف استخراجشده از دادهها و شواهد کیفي اين
مطالعه”،ناشناختگيوابهامعملزايمان“مقولهومفهوميجوهری2استودرکانونمفاهیمو
آمدهاززنانمشارکتکنندهدرخصوصعملسزارينقرارداردوسايرمفاهیم


هایبدست
روايت
ومقولههادرفواصليازمقولهمرکزیياجوهریقراردارند.
مقالهحاضرازنظرتحلیلينشانميدهدکهدرمیانگروهمنتخبيازمادرانتبريزیودر
جامعه ايران ،که از بسیاری از جهات از جمله از حیث جمعیتي ،تغذيهای ،اپیدمیولوژيک و
سالمتدورهایانتقالي(درحالگذر)9راسپریميکند،وقايع،تجربیاتوفرايندهایطبیعيو
نرمالفرزندآوریوزايمانبهشکلروزافزونيدرحالپزشکيشدنهستندونیروهاوموتورهای

هدايتگرِ فرايند پزشکي شدن  ،از جمله پزشکان و جراحان زنان و زايمان ،از استراتژیهای
گذاریونهادينهکردنآنهابه

گوناگونيبرایتصويرسازیزيستپزشکيازاينپديدههاونام
مثابه موضوعاتِ شکناپذير پزشکي استفاده ميکنند .به نظر ميرسد استراتژیهايي مانند
افزاييوافسونزاييونیزترسآفرينيوتالشبرایاستمراروحفظآنچهکه”ترسوبیماز


ابهام
0
زايمان طبیعي“ نامیده ميشود ،همچنان در زمره مهمترين راهبردهای برساخت پزشکي يا
پزشکيسازیفرزندآوریوزايمانوتجربهمادریدرجامعهايراناست .
اين مقاله صرفاً نتايج يک واکاوی کیفي درباره زايمان از طريق عمل سزارين را نشان
1

ambivalence
core concept
3
In transition
4
tokophobia
2
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نميدهد ،بلکه ،اين مقاله تالشي بود برای تصريح بر ماهیّت برساختگرايانه و تعريفمحور

مفاهیمو  وقايعمهمزندگيمانندباروری،مادری،پدریوفرزندآوری.اينمقالهنشاندادکه

واقعیتهاوتصاويرمربوطبهاينمفاهیمووقايعدرهرجامعهای،ازجملهجامعهايران،ازحیث
اجتماعي-فرهنگيبرساختهوخلقميشوندونميتوانسازهياتصويرخاصّيازآنهارامسلّم،
عیني ،جهان شمول و ثابت فرض کرد .اين مقاله در واقع دعوتي است برای انجام واکاویها و
تأمالتبرساختگرايانهوتعريفمحوردرحیطه”انسانشناسيسالمتوپزشکي“،بهويژهدر

مطالعاتمربوطبهسالمتباروری،فرزندآوریوتجربیاتزيستهمادریوزايمان،وهمچنین
هایمدلهایتلفیقيوکارآمدِزيستي-فرهنگيدراين

تالشياستبرایمعرفيوبیانويژگي
حیطهمطالعاتي .
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منابع
 امیرخاني،امیر(،)1932میزانسزاريندر شهرهایبزرگازمرز 21درصدهمگذشت،بولتن خبری
وزارت بهداشت،درمانوآموزشپزشکي(آينهرسانه)،سهشنبه .1932/11/11،
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