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مقدمه و بیان مسئله
۰

فناوریهایانتخابباروری» ونقش

دراینمقاله،بهمعانیوداللتهایفرهنگیمرتبطبا«

انندباردارینرمال،آغاززندگیانسانیاپایان

اینفناوریهادرتعریفجدیدازمفاهیممهمیم

آندردورانجنینیومعنایسالمتجنینپرداختهشود.فناوریهاینوینپزشکینهازیک

شوند.آنهادر


خألفرهنگیواجتماعیآمدهونهدریکخألفرهنگیواجتماعیجاگیرمی
یکنظمومجموعهایازمناسباتاجتماعیخاص،عموماًدرغرب،شکلمیگیرندوبهشکل

یک بسته معنایی به بسترهای فرهنگی و اجتماعی دیگر منتقل میشوند .همچنین ،این
فناوریهابرخالفآنچهممکناستبهنظربرسدهمیشهالزمو مفیدنیستند(اینهورنو

ازآنهادرکشورهای
بیرنبام-کارملی2۱۱2،؛اینهورنوفانبالن)2۱۱2،؛بنابرایناستفاده 
ویژهکشورهایدرحالتوسعهیاکشورهاییبامبانیاعتقاداتخاص-مانندکشورهای


میزبان،به
هایاخالقی،اجتماعیوفرهنگیمختلفیرابهدنبالمیآورند.


مسائلوچالش
مسلمان-
تعامالتآنهابا

ازاینرو،مسیرتحققاینفناوریهاازکشورمبدأتاکشورمقصدومواجههو
فرهنگهای بومی ،از سطح دولتها تا کلینیکها و شیوههای قانونیشدن ،مشروعیتیافتن،

شدنآنهادریکنظاماجتماعی

شدن،عرفی،هنجاری،عملیاتیشدنودرنهایتنهادینه


عادی
هاوامیدهایجدیدیکهایجادمیکنندنیزمهماست(براون


هایاخالقی،ترس
متفاوتوچالش
2
هایکمکباروری وانتخابباروریباپیدایشوسایلپیشگیری

ووبستر.)2۱۱4،توسعةفناوری
از بارداری شروع شد .این وسایل تنها ابزاری تکنولوژیک نبودند ،بلکه «اولین انقالب در حوزة
تولیدمثل» در طول تاریخ بشری محسوب میشدند که زمینه را برای تغییر در راهبردهای
تولیدمثلویکانقالباجتماعیوفرهنگیبزرگترفراهمکردند.یکیازآثاراینابداع،جداشدن
تولیدمثلازرابطةجنسیوآسانشدنبرقراریرابطةجنسیبهقصدلذتونهبرایفرزندآوری
بود .تنها  25سال بعد ،یعنی در سال  ۰۱92بهدنیاآوردن فرزند با استفاده از لقاح مصنوعی۹
درانگلستانممکنشد.امروزهبااستفادهازشبیهسازی

(حذفرابطةجنسی)باتولدلوئیزبراون4
وهمچنیناستفادهازیاختههایاهداییودخالتشخصسوم،5نیازیبهاسپرموتخمکپدرو
مادراجتماعی5برایداشتنفرزندنیست(بناجیانووهمکاران .)2۱۱9،
)Selective Reproductive Technologies (SRT
Assisted Reproductive Technologies

ویاف)(IVFکهسرواژهعبارت In vitro fertilizationاست.
آی 
 ۹
Brown Louise
Third party

1
2

4
5

پدرومادراجتماعیوالدینفرزندیهستندکهبااستفادهازتخمک،جنینیااسپرماهداییبهدنیاآمدهاندوممکن

5
یبافرزندنداشتهباشند.بهعبارتدیگروالدینخواهانوسفارشدهندهفرزندهستند .

استهیچپیوندژنتیک
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از اوایل قرن بیستم این کوشش در میان انسانشناسان وجود داشت که بگویند نهفقط
فناوریها در بسترهای فرهنگیخاص و بر مبنای آن شکل میگیرند ،بلکه اساساً تولیدمثل،

)بامطالعةتطبیقیتولددرفرهنگهای

امریتنهازیستینیست.سورگنتوهمکاران(۰۱۱5
یهاودانشغیراروپاییومدرنتالشداشتنداینمسئلهرا
مختلفوبررسیشیوههاوفناور 

نشان دهند (سورگنت وباسکوپ۰۱۱5 ،؛ سورگنت و جانسون .)۰۱۱5 ،در این میان افرادی
قطعهکردن فرایند بارداری و تولد،
مانند فلوید به نقد پزشکی مدرن و ماشینیکردن و قطعه 
زدهشدن
دانش اقتدارگرایانه پزشکی مدرن و کاالییکردن نوزاد و بهشکل خالصه به پزشکی 
فرایندتولدپرداختند(دیویس-فلویدوسورگنت۰۱۱9،؛میلر .)2۱۱۱،
با پیدایش و پیشرفت وسایل کمکباروری ،مسئلة تولد و تولیدمثل به مسئلهای مهم،
اجتماعی و اخالقی در سراسر جهان تبدیل شد و یکبار دیگر ،مانند سالهای نخستین
شکلگیری مردمشناسی ،در مرکز پژوهشهای انسانشناسی قرار گرفت (جینسبرگ و رپ،

۰۱۱5؛ ترنر2۱۱5 ،؛ فرانکلین و راگون ،)۰۱۱2 ،اما سؤال مهم این است که چرا برخی
کشورهای درحالتوسعه ،از جمله ایران ،که گاهی با مسئلة افزایش جمعیت( ۰برای مثال در
سالهای  )۰۹55-۰۹55هم مواجه بودهاند ،در استفاده از فناوریهای کمکباروری پیشتاز

گریهایپیشاززایمانبرایتمامزنان
اند؟برایمثالدرایران،عربستانوقبرس،غربال 


بوده
).درواقع،درهیچکجایدنیاگسترشاینفناوریهابه

اجباریاست(گمیلتفوولبرگ2۱۰4،
خاورمیانهنبودهاست(اینهورنوفانبالن.)2۱۱2،درسال2۱۱2

اندازة 22کشوراسالمیدر
در ایران وجود  5۱مرکز ناباروری و در سال  2۱۰5حدود  9۱مرکز اعالم شده است (آمار
غیررسمیحاکیازآناستکهدرحالحاضربیشاز ۰۱۱مرکزدرایرانفعالهستند)که
میداند و ایران را کشوری
اینهورن این اتفاق را «انقالب وسایل کمکباروری ایرانیان»  
فرزندخواه یا پروناتالیست 2تلقی میکند (اینهورن و تریماینه2۱۰2 ،؛ عباسی شوازی و
همکاران .)2۱۱2،
فرزند در ایران ،یک فیزیک صرف یا نفس یا مفهومی فردی نیست ،بلکه بعدی مهم از
،بزرگسالی،خانوادگیوهویت

حیاتجمعیاستکهبرساختهشدنهویتجنسی،جنسیتی

دهد؛بنابرایننبودفرزند،مانعیبزرگبرسرکاملکردنهویتو


شخصیراتحتتأثیرقرارمی
همراهبانقصاحساسخود ۹است(قاهریوهمکارن2۱۰5،؛کریمی.)۰۹۱5،ازاینروزنان
نابارور،فشاراجتماعی بسیاریراازسوی جامعهو بهویژه زنانبارور دیگر تحملمیکنندو
Baby boom
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Pronatalist
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Sense of self
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هاراقضاوتمیکنند


کنندکهدیگرانآن

دانندواحساسمی

ناباروریراداغننگاجتماعیمی
(کریمیوهمکاران2۱۰۰،؛کریمیوهمکاران2۱۰5،؛حسنپوروهمکاران.)2۱۰۱،تبدیلو
هایکمکباروریودردسترسبودن


ایاجتماعی،پیشرفتفناوری

مثابةمسئله
حفظناباروریبه
آنهاوشعارهاییمانند«پایانناباروری» ۰کهصاحبانیامدیرانمراکزدرمانناباروری(مانند

کنند،بهاینافرادفشارمیآوردتاحتیدرصورتنداشتنتمایل


ابنسیناورویان)مطرحمی
شخصی ،به درمان ناباروری روی بیاورند .درمانی که همراه با امید ،اما استرس و فشارهای
کنندگاندعویوارائهدهندگاناینخدماتدارد

متعدداستوگاهسودهایکالنیبرایاقامه
پنهانمیماند(کریستوفروهمکاران .)2۱۰2،

کهپشتاین«گفتمانامید»
براساسنظرپژوهشگران،مسئلةبارداریوضعیتانتقالیاسترسزاست.درجریانبارداری،

ها،تغذیه،تصویروشکلبدنی،امیالومسئولیتهایاجتماعیافرادوبهتبعآن،


هورمون
وزن،
معانی ذهنی زنان تغییر میکند .همچنین این مسئله دربارة زوجین نابارور افزایش مییابد
(میلر .)2۱۰۱ ،اضطراب در این موقعیت ،تنها به زنان مربوط نمیشود و مردان نیز در حال
).فناوریهای

رویارویی باوضعیتهویتانتقالی،ازمردبودنبهپدربودنهستند(دراپر2۱۱۹،
کمکباروری نقشی دوگانه در دادن بیم و امید به مراجعان در جستوجوی درمان ناباروری

دارند.سونوگرافهاوتصویربردارانمعموالًضمندادنامیدبهزوجینازاحتمالشکستنیز

صحبت میکنند (گملتافت)2۱۰۹ ،؛ از اینرو بسیاری از محققان رابطه عدمقطعیت و
فناوریهای نوین را به عنوان حوزه مطالعاتی خود در موضوع تولیدمثل انتخاب کردهاند

(فرانکلین2۱۱2 ،؛ استراترن)۰۱۱2 ،؛ برای مثال اگرچه لقاح مصنوعی بهمنزلة فناوری امید
درصدافرادیکهازآناستفادهمیکنند،تجربهناموفقی

تصویرسازیمیشود،حدود 9۱تا 2۱

هاتوضیحدادهنمیشودوگاه


هابهشکلعلمیبهآن

دارندودالیلناموفقیتوحتیموفقیت
براین،درحالیکهمیزان

برایخودپزشکاننیزمشخصنیست(فرانکلین.)2۱۱5،2۱۱2،افزون
موفقیت اولیه (حدود یکسوم) در استفاده از لقاح مصنوعی در دفعات یا تالشهای بعدی
باروریافزایشمییابد .


شود،هزینهانجامآندرمراکزناباروریوکمک

زوجیننابارورکمترمی
اینوضعیتتعلیق،افرادرابهاستفادهمضاعفازفناوریبهمنظوررسیدنبهاطمینانخاطر
ریها ،در کشورهای درحالتوسعه ،که تجربههای
بیشتر ناگزیر میکند .استفاده از این فناو 
خشونتهای جمعی ،مانند جنگ را هم از سر گذراندهاند و جوامع فرزندخواه ،بهوژه در

  ۰عنوان برنامه تلویزیونی که از شبکه چهار سیمای جمهوری اسالمی ایران بارها پخش شده و به یک شعار
تبلیغاتیبرایمراکزدرمانناباروریبدلشدهاست.

گیریانسانشناسی 5۱...
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کشورهاییکهدرآنهاترجیحجنسیوجودداردوارزشاجتماعیپسربیشترازدختراستو

همچنیندرمکانهاییکهامکاناتوخدماتپزشکیضعیفاست،بیشترازحدنرمالاست

(گمیلتف و ولبرگ .)2۱۰4 ،همین امر به بسطیافتن و طوالنیتر شدن دورة اضطراب برای
زوجینمنجرمیشود(گمیلتف.)2۱۰۹،دراینشرایط،معانیسمبلیکیدرحیناستفادهاز

معانیگستردهتر

هایچندبعدیورنگیتولیدمیشودکهمرتبطبا


ویژهسونوگرافی
فناوری 
ها،به

فرهنگی،ازجملهمعناوکارکردکودکیدریکفرهنگاست.دراینجاانسانشناسیخیالو

هایفردیمیتواندبهفهماینپدیدهودرک


هاوسرگذشت

هایشخصیوتجربه

واکاویروایت
ارتباطتصاویرفردیوتصاویرجمعیترکمککند(گمیلتف .)2۱۰4،2۱۱5،

مدتوبلندمدتدولتهایمدرن،درتعریفوتصویرسازیاز


مدت،میان
سیاستهای 
کوتاه

فرزند از نظر کنترل کیت جمعیت بسیار مهم هستند (گمیلتف و ولبرگ .)2۱۰4 ،این
شوند،بلکهنسبتدادن


گیریدربابتنظیمکمیجمعیتختمنمی

هاتنهابهتصمیم

سیاست
انسالموساختآیندهکشور،بهاتصالافقهایفردیو

وضعیتکشوردرآیندهبهتولدفرزند
).درواقعتصویرسازیهای

جمعیدرراستایبهبودکیفیتجمعیتمیانجامد(گمیلتف2۱۰۹،

بودنامکاناتساختاریامکانپذیر

فردی،آرزوهاوامیالبرایداشتنفرزندانسالم،بدونفراهم
ها،برنامههاوقوانیناین


وریودرقالبدستورالعمل
نیستوتنهادرمراکزپزشکیوکمکبار

مراکز به عمل درمیآیند (گمیلتف .)2۱۱2 ،تحقیقات انسانشناختی و جامعهشناختی دربارة
ابعادفرهنگیواجتماعیاینفناوریهادرایرانهموارهباغفلتهمراهبودهاست.اینمقالهبا

وجهانبهرابطةمیانفناوریهایانتخابباروریوجامعه

ارائةشواهدومثالهاییازایران 

ها،تعامالت،تقابلهاوتغییراتیرادر


پرداختهونشاندادهاستکهوروداینفناوریچهچالش
معانیفرهنگیایجادمیکند.تعریفماازبارورینرمال،هویتجنینواینمقولهاستکهچه

کیوتحتچهشرایطیمیتوانبهزندگیاوخاتمهداد(برای

زمانییکجنینانساناستو
مثال،ازطریقسقطجنین).همچنینتعریفماازتعلقاتانسانی،مسئولیتوانتخابشخصی
برایانتخاباینکهجنینیزندهبماندیانه،موردتأملقرارگرفتهاست.همچنیناینکهچگونه
شوندودولتهاچگونهبهمنظور


یوفرهنگیبرساختهمی
مسائلمرتبطبهجنینازنظراجتماع
گذاریهایی در این زمینه میپردازند تا امیال و

کنترل کمیت و کیفیت جمعیت به سیاست
هاودستورالعملهایملیسوقدهند .


آرزوهایافرادرادرجهتافق

تغییر معنای تولد از امری «طبیعی» به امری فناورانه
تحوالت در انسانشناسی و اهمیت مجدد تولد بهعنوان امری فرهنگی
ترنرتوجهروزافزونبهمطالعاتبدندرچنددههاخیرراواکنشیبهتغییربنیادیدررابطهمیان
بدن ،اقتصاد ،فناوری و جامعه میداند .پیشرفتهای علمی ،بهویژه در قلمرو فناوریهای نوین
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کمکباروری و شبیهسازی یک وضعیت پروبلماتیک برای بدن انسان ایجاد کرده است .سن،

هایتغییرناپذیربرایانساندرنظرگرفتهنمیشوند(ترنر،


عنوانواقعیت

بیماریومرگدیگربه
 .)2۱۱5درواقع سرعت در پیشرفت فناوری به متخصصان حوزه زیستشناسی کمک کرد تا
تازشوند.همچنینآنهاادعاکردند

درموردبازنمودکردنپاتولوژیبدنوهمچنیندرمانآنیکه
کاریکردنبدن،کهطبیعتآنرابهانساندادهاستارتقادادهاند(الک،)2۱۱2،اماتا
بادست 

انسانشناسانکالسیکمسئلهتولدراامریپیشپاافتادهیامربوطبهزنان،
پیشازاین،حتی 
قابلهها و بعدها مربوط به پزشکی مدرن میدانستند .البته افرادی از قبیل مونتاگو (،)۰۱4۱

مالینوفسکی ( ،)۰۱۹2فورد ،فردیمن و فرگوسن ( )۰۱5۱استثنا بودند که مسئله رشد جنین،
نحوةبرخوردباجفتودورةبعداززایمانرامطالعهکردند(سورگنت .)2۱۱4،
درایندوران،تولیدمثلبهشکلنامرئیوپنهانیممکنبود درمرکزتوجهقراربگیرد،اما
درمجموع تولیدمثل امری حاشیهای بود (فرانکلین و راگون .)۰۱۱2 ،از سال  ۰۱9۱به بعد،
نظریات مهمی در حوزه انسانشناسی تولد و تولیدمثل شکل گرفت .کتاب «تولد در چهار
فرهنگ :مطالعه بینفرهنگی تولد در یاکاتان ،هلند ،سوئد و آمریکا» (جردن )۰۱29 ،در این
زمینهپیشگامبود.مسائلیمانندفرایندتصمیمگیری،حمایتعاطفیاززنبارداروابزارهای

مورداستفادهدرجوامعباسطحفناوریپایینوباالموردتوجهجردنبود.ازنظرویابزارآالت
د،اماوسایلحرفهایو

انعطافپذیربانیازهرزنبو

مرتبطباتولددرگذشته،بومی،آشناو
ناپذیروتولیدکنندةنوعیاقتدارمبتنیبرفاصلهگذاریمیانفرد


تخصصیمدرن،ناآشنا،انعطاف
عامیومتخصصاست(سورگنت.)2۱۱4،درگذشته،معموالًزنحامی،یکیازخویشاوندانیا
فردی با تجربه بیشتر یا قابله محلی ۰بود و این زن حمایتکننده ،سطح دانش و تجربهای
نزدیکبهزندرحالوضعحملیاحتیهمسطحبااوداشت (جردن .)۰۱29،
جردن تأکید بسیاری بر همسازی سیستمهای بومی تولد و سیستمهای زیستپزشکی
داشتومعتقدبودتحقیقاتدراینزمینهبایدباتوجهبهتطبیقایندونوعفرهنگانجام
شود (سورگنت2۱۱4 ،؛ فان هولین .)۰۱۱4 ،با آغاز موج دوم فمینیسم در دهة ۰۱9۱
تجربههای تولیدمثلی زنان بهعنوان منابع قدرت و همچنین انقیاد تحلیل شد .آنها این

دوگانهسازیراکهتولیدمثلامریصرفاًزیستیوسایرچیزها(هرچیزیکهزیستینیست)

اموری فرهنگی هستند ،نقد کردند (جینسبرگ و رپ .)۰۱۱۰ ،با وجود دو دهه انتقاد
انسانشناسانه ،تولیدمثل هنوز امری طبیعی و جهانی ،بدون زمان ،ذاتی و غیرتاریخی تصور

نگاریهاییدربارة«تولددرباریبا»انجامداد

میشد(فرانکلینوراگون.)۰۱۱2،سورگنت،تک

) Traditional Birth Attendant (TBA

1
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که فهم مردم آن منطقه و رفتارهای مرتبط با تولد را با توجه به جزئیات دینی ،نقشهای
جنسیتی ،سلسلهمراتب شغلی ،طب محلی و ساختار خدمات سالمت مفهومپردازی کرد .او
نشاندادتولددرباریبایکمجرابرایاجرایمناسک،جادووبههمانمیزانیکمخاطره
فیزیکی است (سورگنت .)2۱۱4 ،۰۱2۱ ،۰۱22 ،در مقابل ،از نظر دیوید-فلوید ( )2۱۱4در
آمریکا،که ۱2درصدتولدهادربیمارستانانجامشدهوکمتراز 2درصدنوزاداندرخانهو
شدهبود.درایندیدگاه،بدن


وپزشکی
هابهدنیامیآیند،تولدامری«تکنوکراتیک»


توسطقابله
همچونماشینوپزشکهمچونتعمیرکاروتکنسیندیدهمیشوند(سورگنت2۱۱4،؛دیوید-

فلوید)2۱۱4،و پزشکانازرویکردخط تولید برایتولداستفاده میکنندتاتولیدو کنترل
کیفیتراارتقادهند.دانش،دردواحساسمادردراینسیستمتولد،دردرجهدوماهمیت
است؛ درحالیکه در سیستمهای بومی ،مادر در مرکز توجه قرار دارد و احساسات و دانش
بدنمنداومنبعاصلیمعرفتنسبتبهوضعیتتولداست(میلر.)2۱۱۱،
۰

فناوریهای کمکباروری اثر مستقیمی بر احساس تکهتکهشدن خود دارند .همچنین

حالتهای بودن» را تغییر میدهد و
داللتهای عاطفی و سمبولیکی که ایجاد میکنند « 

2
افرادرابهچالشمیکشد(الک.)29۱:2۱۱9،مارتین()۰۱29ضمننقدبازنمودهای

عاملیت 
پزشکی از فرایندهای تولیدمثلی و بدنهای زنان ،بهدنبال این بود که روایت خود زنان از
تجاربشاندربارةتولد،بارداریوزایمانرابرجستهکند.اومعتقدبوددرجریاندخالتهای

قطعهشدنوازخودبیگانگیراتجربه
فناورانهونظارتهایمتخصصان ،زناناحساسی از قطعه 

میکنند(سورگنت .)2۱۱4،

در جریان گذار و انتقال محل تولد از خانه به بیمارستان ،الگوهای حمایتی محلی و
خویشاوندیجاییدرسیستمجدیدنداشتندوفنون،ابزارتولدوالگوهایمراقبتدیگرآشناو
منعطفبانیازهایافرادنبودند.اینمسئلهبیشازهرچیزسببتضعیفقدرتدانشیمحلی
شدکهدرمیانزنانازنسلیبهنسلدیگرمنتقلمیشد.جردنمعتقدبوددرهرحوزةخاص

وقتی که بیشازیکنظام دانشوجود دارد ،یکیازانواع آناز دیگرانواعسبقتگرفتهو
جرمیشود.ایننظامدانشاقتدارگرای

ارزششدندیگرانواعمن
سازیآنبهکم 


فرایندمشروع
شود.دانشاقتدارگراهمچنینمیتواندبه


شدهازطرفمردم،طبیعیومعقولتصورمی

مشروع
هاومنزلتها،یااعتماداجباریوتبعیتمنجرشود.جردنبه


ها،اشغالموقعیت

کنترلکنش
مطالعهدرجةاقتدارواینکهیکزنتاچهمیزانمیتواندخودرا«صاحب»تجربهتولدبداند

پرداخت(سورگنتوباسکوپ.)۰۱۱5،
Fragmentation off self
Agency

1
2
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فناوریهای انتخاب باروری و کمکباروری؛ حد نهایی نفوذ فناوری
در سال  ۰۱92نخستین فرزند از طریق لقاح مصنوعی بهدنیا آمد .بعد از آن فناوریهای
کمکباروریدرسراسردنیا،ازجملهکشورهایخاورمیانه واسالمیبارشدچشمگیریهمراه

بود و پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را در پی داشت .درواقع پزشکی همواره با
تریکهدرآنجامعهیافتمیشودارتباطداشتهو

ها،اعتقادات،وشکلهایدانشوسیع


ارزش
نمایانگرمجموعهتغییراتیگستردهتردرفهمهویتوبدنبودهاست(براونووبستر:2۱۱4،

 .)2وسایل کمکباروری به جهت اهمیت آن در برساخت هویت شخصی ،خانوادگی و هویت
جمعی «نماد کلیدی عصر ما» است (اینهورن و بیرنبام-کارملی .)2۱۱2 ،همچنین ،رینا رپ
معتقد است مسئلة تولیدمثل باید در مرکز تحلیلهای اجتماعی و فرهنگی قرار بگیرد
دوگانههای مفروض را بیمعنا کردهاند.

(جینسبرگ و رپ .)۰۱۱5 ،فناوریهای کمکباروری 
دیگر تولیدمثل به جنس افراد بستگی ندارد .مرز طبیعت از فرهنگ یا هدیه از کاال یا امر
جنسگرایی،امرانسانیازامرغیرانسانی،مقدس

زیستیازامراجتماعی،همجنسگراییازناهم

از عرفی و محلی از جهانی مشخص نیست (اینهورن و بیرنبام-کارملی .)۰92 :2۱۱2 ،اگر
خویشاوندیرامجموعهایازروابطاجتماعیبدانیمکهدرواقعیتزیستیتولیدمثلریشهدارد،

هانقدشدهاست.باوجودتفاوتروشهایمختلفدرمان


ذاتخویشاوندیتوسطاینفناوری
اند:جنینراخارجازبدنزنتشکیلمیدهندواین


ریکچیزمشترک
ناباروری،بیشترآنهاد

یعنیجداکردنروابطجنسیازتولیدمثل(همان.)۰25:نداشتنرابطهژنتیکیبایکیاهردو
والد،بهامکانوجودپنجوالدبهشکلبالقوهمنجرشد:اهداکنندةتخمک،اهداکنندةاسپرم
(اهداکنندگان جنین) ،در اختیار گذارنده رحم و پدر و مادر اجتماعی یا سرپرست فرزند
(گولومبوکوفیوش.)۰۹24،بدینترتیب،فرزندآوریدیگرشاملطیکردنهمهمواردسنتی،

از جمله برقراری ارتباط جنسی ،بارداری و به دنیا آوردن فرزند نمیشود .درواقع ،تعریفی
غیرسنتی از خانواده ارائه میشود که براساس آن خویشاوندی امری ثابت و زیستی نیستو
میتوانآنرابهشکلاجتماعیبرساخت(اینهورنوبیرنبام-کارملی .)۰22:2۱۱2،

هایژنیتکیتشخیصیبیماریهایموروثیتوسعهیافت.تشخیص


درخاللتحقیقات،تست
۰
احمصنوعیمیتواند

یکآزمایشغربالگریاستکهدرجریانلق

ژنتیکپیشازالنهگزینی

ژنهای غیرهنجار و معیوب را تشخیص دهد و از انتقالشان به رحم جلوگیری کند .از این

2
هایبنیادیوشبیهسازیاستفاده


فرزندومطالعاتسلول
تکنیکبعدهابرایانتخابجنس 
شد.اینهورناینتواناییدربرنامهریزیمجددرشدسلولیرابسیارمهمدانستهاست (همان:

) Preimplantation genetic diagnosis (PGD
 Sex selection

1
2
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فناوریهایانتخابباروری»،نخستینبارتوسطآیوولبرگ۰ابداعشد.منظور

.)۰25اصطالح«
2
کندومانعتولدانواعخاصیازنوزادانمیشودیاتولد


عملمی
هاییبودکهبهنژادانه 


اوفناوری
انواعخاصدیگریراممکنوتسهیلمیکند(گمیلتف 2۱۰4،ب.)242:گمیلتفو ولبرگ

برای فناوریهای انتخاب باروری نقش ویژهای قائل هستند .البته این تقالها چندان جدید
نیستند؛زیرابشردرطولتاریخ،هموارهتالشکردهاستتابرنتایجتولیدمثلتأثیربگذارد؛
برایمثالدرژاپن،دراوایلدورةمدرن،کشتننوزادانناخواسته،شکلعادیتنظیمخانواده
بود .در برزیل از فرزندان ضعیف ،به عمد مراقبت الزم صورت نمیگرفت تا از بین بروند؛
درنتیجهتاهمینچنددههاخیرانتخابدرتولیدمثلتنهابعدازتولدنوزادممکنبود.ازسال
سونوگرافیهای چندبعدی و بعدها انواع آزمایشهای خون ،غربالگری و دیانای به

 ۰۱5۱
بخشی عادی از مراقبت از فرد باردار بدل شد .با مرئیشدن و قابلیت دیدهشدن جنین ،این
فناوریهااینامکانرافراهمکردندکهفرزندانخاصیبتوانندبهاینزندگیپابگذارندوالبته

برخی دیگر این اجازه را نداشته باشند .جالب آنکه در بیشتر کشورها غربالگریهای دوران
بارداری به انتخاب افراد است ،اما با کمال تعجب در ایران ،عربستان و قبرس اجباری است
(گمیلتفوولبرگ .)2۱2:2۱۰4،
حتی در همان کشورهای دموکراتیک غربی ،همان طور که رز به شکل کنایهآمیزی
میگوید «افراد نه تنها آزادند که انتخاب کنند ،بلکه برای آنکه زندگیشان را در راستای
انتخابدرککنندوبهمنصةظهوربرسانندمجبورندآزادباشند»(گمیلتف 2۱۰4،ب.)۱:
بهعبارتدیگر،انتظاراتاجتماعیبرایتصمیم گیریاخالقیفردیوساختنیکخانوادة
بهنجار ،فرد را بهسوی اهداف کالن تری مانند کیفیت جمعیت و تأمین آیندة کشور سوق
میدهدوانتخ اباستفادهازاینوسایلراامریاجباریمیکند؛درحالیکهسونوگرافیهای
تشخیصیپیشاززایمانانواعتصویربرداریدرپزشکیهستندکهتنهادرمانتجویزیشان
«کشتن»  است.از آنجاکه امکان درمان جنین بسیارمحدود است ،تشخیصناهنجاری در
جنینبهکشتنوسقطجنینمنجرمیشود(همان.) ۰۰:دراینجاقراردادنبارمسئولیت۹
بردوشفرد(درواقعنوعیازفردیکردن)،4بهاسم«انتخاب»وپیامدهایفردینشاندادن
اینفرایندبیشتربهچشممیآید .
فرددرهرمرحلهایازرشدکهباشد،بهموجودیتیکهشکلگرفتهاست،احساستعلق

خاطر دارد .همچنین برای ترمیم خانواده و هویت شخصی خود و برداشتن داغ ناباروری از
Ayo Wahlberg
Act eugenically
Blaming
Individualization

1
2
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پیشانیبهآنموجودیتنیازداردوچشمامیددوختهاست،امانهادهایپزشکی ،فردرامیان

وضعیتوجودیسهمگینوتصمیمگیری سختاخالقیقرارمیدهند؛یعنیدوراهیکشتن
جنین،یاانتخابورقمزدنیکزندگیدشواربرایآنکودک،خانوادهواطرافیان،باصرف
هزینهبرایدولتوجامعه(گمیلتف 2۱۰4،ب؛رپ.)۰۱۱۱،ازسویدیگر،اینفیلترگذاشتن
برسرراهجنین،ردشدنتعدادخاصیازجنینهایسالموکشتنتعداددیگر،سببشدهاست

۰
بدانند.نوعیبهنژادییا

اصالحنژادی 

کهبسیاریازنویسندگاناینابزارراشکلجدیدیاز 
اصالحنژادی جدید ،ظریف ،نرم ،علمی ،لیبرال ،داوطلبانه ،منعطف و فردیشده که مسئولیت

انجامآنبرعهدهخودفردقرارگرفهونقشدولتدرآنبهخوبینامرئیشدهاست(گمیلتف،
2۱۰4ب .)244:

مقاومت فرهنگهای محلی در مواجهه با فناوریهای جهانی
پزشکی،اززمینههای

بسیاریازانسانشناسانبهمسئلةانتقالدانشوفنونمرتبطبازیست
اولیهخود،یعنیفرهنگوتمدنغربیکهتعامل،تقابلومقاومتدانشوسیستمهایبومیرا

اند،سخنگفتهاند(اینهورنوبیرنبام-کارملی.)2۱۱2،برایمثالدرحالیکهدر


بههمراهداشته
بسیاریازفرهنگها،والدگریامریصرفاًزیستیوطبیعینیست،تمرکزبردرمانهایفناورانة

ناباروریتأکیدفرهنگیغرببراهمیتوالدگریزیستیراتقویتکردهاس(جینسبرگورپ،
 .)۹۰5 :۰۱۱۰همچنین توسعة خدمات زیستپزشکی غربی و تولد مبتنی بر فناوریهای
جایییارقابتبااعمالبومییاآشفتگیوازبینبردنشکلهایبومی


بیمارستانیسببجابه
دانششدهاست(همان .)۹۰2،
2
اینهورن و بیرنبام-کارملی با الهام از نظریة کنشگر-شبکه معتقدند فناوریها تولیداتی
اجتماعی-فنی هستند که به دست عوامل انسانی و غیرانسانی شکل گرفتهاند.همچنین تنها
زمانیعمیقاًبهلحاظفرهنگیجایگیروبهشکلتنگاتنگیباروابطقدرتمرتبطمیشوندو
سرانجام مورد پذیرش متخصصان و دریافتکنندگان بالقوه قرار میگیرند که در دل متن و
بستر موجود روابط اجتماعی ،هنجارهای فرهنگی و نظامهای دانش بهعنوان امری معقول
دریافت شوند (اینهورن و بیرنبام-کارملی .)۰92 :2۱۱2 ،کولیر ۹و آونگ 4واژة سرهمبندی
جهانی 5را برای توضیح این منظور پیشنهاد دادند .از نظر آنها این فناوریها زیرساختهای
خاص فنی ،دستگاههای مدیریتی یا رژیمهای ارزشی هستند که انتقال پدیدههای جهانی را
1

Eugenics
)Actor- Network Theory (ANT
3 Stephen Collier
4 Aihwa Ong
5 Global Assemblages
2
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آسان میکنند .پدیدههای که پتانسیل ویژهای برای بافتزدایی ۰و بافتزایی مجدد ،2قابلیت
انتزاع ۹و ایجاد حرکت در مقابلموقعیتهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی و شکلهای زندگی
دارند(ولبرگ .)۱:2۱۰2،
فوکو ،بعد از ابداع واژة صورتبندی دانایی (اپیستمه) بهدنبال واژهای بود که کردارهای
گفتمانیوغیرگفتمانیراتوضیحدهد؛ازاینرو،واژة Dispositifراابداعکردکهبسیاریاز

انسانشناسانپزشکیازآناستفادهکردند.اینواژهدرانگلیسیبهدستگاه 4ترجمهشدهوبه

هایمعماری،تصمیمهایتنظیمی،قوانین ،اقداماتاداری،


ها،نهادها،ساخت

گفتمان
معنای«
احکامعلمی،قضایایفلسفی،اخالق،انساندوستانهوغیره»است(فوکو.)۰۱۱4،ولبرگنیزاز

این تعبیر فوکو استفاده کرد تا بگوید مسائل پیچیدهای مانند افزایش جمعیت ،ناباروری و
استفاده از وسایل انتخاب باروری تولیدات یا محصوالت ساده علمی یا فنی نیستند ،بلکه
ایازدانشهایالگومند،کردارها،نظامروابطازسطحدولتوتنظیمقواعدوقوانینتا


مجموعه
شوند.ولبرگازمفهومعادیسازی5


هایفردیمحسوبمی

هاوافکاروآرزوهاوفانتزی

کلینیک
استفاده کرد .عادیسازی فرایندی تاریخی-اجتماعی است که به واسطة شکلهای خاصی از
فناوریپزشکی(انتخابباروری)امکانایجادونفوذبهپیکربندینهادی،فرهنگی،اقتصادی،
اجتماعیوقانونیراپیدامیکند.اونشاندادهاستکهچگونهاینفراینددرکشورچین،از

سویپیشگامانپزشکیآغازشدهاستوباکنارزدنموانعوتابوهایفرهنگی،بهپذیرشنهایی
درسطحمردمعادیرسیدهودرنهایتبهمنزلةراهیجدیدیاسبکزندگیهنجارشدهاست

(ولبرگ .)۱:2۱۰2،
اینهورن در کتاب ناباروری در سراسر جهان ،به جمعآوری تجربة کشورهای غیرغربی ،از
جمله کشورهایی با اکثریت مسلمان ،از فناوریهای کمکباروری پرداخته است .از نظر وی،
باروریتقاطعامرجهانی،یعنیفناوریهاینوینپزشکیوامر


هایکمک

هایفناوری

کلینیک
محلیوفرهنگهایبومیهستند.ویمعتقداستاینوسایل،دردلیکپازلفرهنگیدرک

و فهمیده میشوند و به خألهای فرهنگی در کشورهای درحالتوسعه منتقل نمیشوند.
اجتماعی،سیاسییااقتصادیمحلیهستندکهراههاییرابرایدریافتو

مالحظاتفرهنگی،
هایساختهشده


کنندوالبتهدرمواقعیهمدرمقابلوروداینفناوری

هاایجادمی

کاربستآن
دربسترغربیمقاومتمیکنند.بهبیاندیگر،درذهنبرخیافراددرکشورهایتولیدکننده

Decontextualization
Recontextualization
Abstractability
Apparatus
Routinization

1
2
3
4
5
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هایپزشکیبهظاهر


باروری(بهعنوانفناوری

هایکمک

دکهفناوری
اینپیشفرضوجوددار

هستند؛بنابراینمیتوانند

عاریازارزشوبهطورذاتیسودمند)«مصوننسبتبهفرهنگ»
«بهطرزمناسبی»بههرجاوهمهجاانتقالیابندواستفادهشوند(اینهورن .)252:2۱۱2،
فناوریهای کمکباروری ،بازتعریف معنای فرزند در فرهنگهای محلی 
فوکو در کتاب تاریخ سکسوالیته ( ،)۰۱95پیوند میان مسائل مربوط به بدن و سکسوالیته با
مسئلةباروریوجمعیترادرقرنهجدهونوزدهنشاندادهاست(دریفوسورابینو:۰۹9۱،
وموالدگری،بزرگسالی،

.)2۱۰-2۱5پیوندیکهمعناوکارکردفرزندوهمچنینمعناومفه
مردیازنبودنو...رادرهمةجوامعتغییردادهاست.فارغازاتفاقاتیکهدردنیایغربرخ
دادهاست،درجوامعفرزندخواه(پروناتالیست)،هنوزهممیتوانارتباطبسیاریمیانهویت

شخصی ،جنسی و هویت بزرگسالی افراد و فرزندآوری مشاهده کرد؛ برای مثال اینهورن
میگوید ازدواج نزد مسلمانان یک پدیده جهانشمول است و بزرگساالن بهمحض اینکه

استطاعتمالیپیداکنند،بایدتشکیلخانوادهدهند.افرادناباروربامقایسة«خودنابارور»خود
با «دیگران بارور» ،در موقعیتی خارج از «جمعیت باروران» ،یعنی جمعیت افراد هنجار قرار
میگیرند .این مسئله ،این احساس به همراه دارد که آنها از دیگران کمتر یا ناقص هستند

(اینهورن .)2۹۱ :۰۱۱5 ،در ایران ،دنیای زنان خانهدار و با تحصیالت پایین ،به خانه و
شودوهویتفردیواجتماعیآنهابههویتپدر،شوهروفرزندانشان


شانمحدودمی

خانواده
هااهمیتحیاتیدارد.افزونبراین


وابستهاست؛درنتیجهمادرشدنبرایتکمیلهویتزنانهآن
حتی زنان تحصیلکرده ،شاغل و همراه با هویت اجتماعی مستقل ،برای نقش مادری و
مادرشدناهمیتخاصیقائلهستند(رفعتجاه.)۰۹29،امروزهناباروریبیشاز ۰5درصد

زوجهایدرسنینباروریراتحتتأثیرقراردادهاست(اینهورنوبیرنبام-کارملی.)2۱۱2،در

ایران این آمار باالی  2۱درصد گزارش شده است (محمد و اردالن)2۱۱۱ ،؛ بنابراین نسل
باروریبهدنیامیآیند


گیریاستکهباابزارانتخابوکمک

جدیدیازفرزنداندرحالشکل
(عباسی شوازی و همکاران .)2۱۱2 ،در اینجا این پرسش بهوجود میآید که چرا بسیاری از
ایرانیان،باوجودافزایشجمعیت،مشکالتوتنگناهایعدیدةاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی،
همچنانخواهانفرزندآوریهستند.
تغییر نقشهای خانوادگی ،تاریخ شکلگیری کودکی و کارکردهای فرزند
الرکهیکیازمحورهایآنهااتکابهمسائلاقتصادیبود،جایخودرابه

خانوادههایپدرسا

هایهستهایدادندکهبرمبنایعشقرمانتیکتشکیلشدندوتمامتوجهخودرابه


خانواده
پرورشکودکانمعطوفکردند(گیدنز.)۰۹۱۱،درگذشتهافرادنهبراساسمیل،بلکهبهعنوان
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نتیجة روابط جنسی صاحب فرزند میشدند .امکان نگهداری از نوزاد به اتفاقات طبیعی،
بیماریها و قحطی وابسته بود و درصد بسیار کمی از کودکان زنده میماندند .والدین نوعی

آوردندوروابطسردوفاصلهداریبافرزندان


وجودمی
مکانیسمدفاعیدربرابرمرگفرزندانبه
ناگهانیآنهاکمترآسیبببینند(آریس .)۰۱52،

برقرارمیکردندتاازمرگ

آریس معتقد است در جوامع قرون وسطی (میانه) مفهوم کودکی وجود نداشت (همان:
سالیبااندامهایکوچکتروقوایبدنیکمتر


)وهموارهگمانبراینبودکهکودکبزرگ
۰2۱
هایهستهای،زنوشوهربهمسائلزندگییکدیگر،


امادرخانواده
است(برناردز،)۰۱۱:۰۹22،
بهداشت،مراقبت،تربیتورفتارکودکانتوجهوعالقهنشاندادندوکودکجزئیضروریاز
ترتیبرابطةوالدینوفرزندازکودککشی،

زندگیخانوادگیشد(آریس.)4۱2:۰۱52،بدین
برای ایجاد تعادل در جمعیت و مواد غذایی ،که تا قرن  4میالدی امری رایج بود ،به
کودکساالریبدلشد(اعزاری .)۰۹4:۰۹2۱،

۰
گولومبوکمعتقداستزنانتمایلیذاتی،یاغریزةمادری برایداشتنفرزندندارند،بلکه
هایمختلفیبرایمادرشدنوجوددارد:موقعیتبزرگسالیوهویتاجتماعی(نیازبه


انگیزه
پذیرشبهعنوانیکعضومسئولوبالغجامعه)،پیوندهایگروهاولیهوعواطف(نیازبهابرازو
دریافتعواطفودستیابیبهصمیمیتباشخصدیگر)،برانگیختگیونشاط(عالقةبیشتربه
زندگی)وگسترشخود( 2نیازبهاحساستداوم بعدازمرگ،همچنیننیازبهرشددرزمان
حال و تجربههای یادگیری که به معنای زندگی میافزایند) (گولومبوک .)۰۹24 ،انگیزههای
افرادازفرزندآوریرامیتوانبهدودستةکلیتقسیمکرد :


انگیزههای روانی -اجتماعی
«فرار از داغ ننگ ،شبیه دیگران یا هنجاربودن» از مهمترین دالیل زوجین برای فرزندآوری
شود.وقتیجامعهایوالدگری


محسوبمی
است.ناباروریدرجوامعفرزندخواه،یکداغونقص
هایاجتماعیمینشاند،افرادرابرایرفتنبهسویارزشمندترینکاالیخود


رادرصدرنقش
شمارمیآید(اینهورن.)24۱:۰۱۱5،

کند.درمصر،مادریعنصرکاملکنندةزنبه


تشویقمی
همچنینهویتمردانگیدرجوامعمردساالرازطریقتواناییجنسیوبارورکردنزنبهمرد
اعطا شده و فرزند اثباتکنندة مهمترین نقش اجتماعی مرد ،یعنی مردانگی است (همان).
ذاکرمشفقمعتقداستدرایرانافرادقادرندتنهایکسالبعدازازدواجناباروریراپنهانکنند
و بهزودی معلوم میشود که آنها شبیه دیگران نیستند و درنتیجه با انزوا روبهرو میشوند
1 Maternal Instinct
2 Expansion of the self
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(ذاکرمشفق .)2۱ :۰۹29 ،مسئلة فرزند در فرهنگ ایرانی با مفاهیم و معانی بسیاری مرتبط
سالیمیگذارندوبدونفرزند،


دنیاآوردنفرزندپابهدنیایبزرگ
است.افرادتنهاباازدواجوبه
نبودنشان نیز بهشدت خدشهدار
نهتنها هویت پدری یا مادری ندارند ،بلکه هویت مرد و ز 
میشود(کریمی .)۰۹۱5،

۰
ازدیگرانگیزههایروانیفرزندآوریاست.ازنظربکر،

نامیرایی،تنهایی وگسترشخود
انسانبهمرگخودآگاهاست.نخستینمکانیسمدفاعیدرمقابلوحشتازاینآگاهی،دروغ
حیاتی شخصیت یا قراردادن آگاهی در حالت ناخودآگاه است تا بر بیچارگی ،پوچی و یأس
انساندرمواجههباجراحتمیراییسرپوشگذاشتهشود(هاردیبایک،)42۱:2۱۰2،اماافراد
هامیخواهندبامشارکتدرچیزی


ترسند.آن

مردنمی
بیشازآنکهازمرگبترسند،ازبیهوده
مهموماندگار،اثریبعدازمرگخوددرجهانباقیبگذارند؛اثریمانندساختنیکمقبره،
آسمانخراش و یک اثر هنری جاودانه یا فرزند (همان .)42۰ :اینهورن میگوید مصریها

معتقدندزمانوشرایطمردنآنهاراخداازپیشمشخصکردهاست،اماازمرگومحوشدن

خاطراتشان میترسند (اینهورن .)24۹ :۰۱۱5 ،برای افراد فقیر شهرنشین ،فرزند ،بسط خود
کنیدچیزیهستید،برایچیزیزندگیمیکنیدو


بافرزند،شمااحساسمی
آنهاست«.
اولیه 2
مژدهایسمبلیکازتداومو
چیزیبهاینجهانمیآورید»(همان.)244:روابطنزدیکخونی ،

استمرار را ایجاد میکند و سبب میشود فرد یک موجودیت سمبلیک بزرگتر ،که
هایبدنشخصیاشراگسترشدادهاست،احساسکند(لمبرتوهمکاران:2۱۰۹،


محدودیت
).یکیازانگیزههایفرزندآوریدرایراننیزمیلبهتداوموجاودانگیاست.فرزندان،

۰4۰۱
گسترشیافتة افراد یا تداوم آنها محسوب میشوند .این حضور و بقای خود در قالب فرزند

میتوانددرزمانزندگیوالدینوبعدازمرگآنهاباشد.موفقیتوشکستفرزندان،موفقیت

وشکستوالدیناست.آنهادرصورتیکهبتوانندفرزنددلخواهراتحویلجامعهدهند،بهآن

جاگذاشتهاند؛کسانیکهسبب

افتخارکردهواحساسمیکنندیادگاریمفیدبعدازخودبه

هابادنیابعدازمرگآنهاخواهدبود.همچنینفرزندپرکنندهتنهاییزوجین

تداومپیوند 
آن
روزدرمحیطخالیخانهزندگیکنند؛بهویژه


داراستکهبایددرطولشبانه

ویژهزنانخانه

به
آنکه زوجها با پیشبینی آینده نگران تنهایی در سنین سالمندی و بعد از فوت یا جدایی از
همسرهستند(کریمی .)۰۹۱5،
انگیزة روانی و اجتماعی دیگر برای فرزندآوری کیفیتبخشی به زندگی با ایجاد تعلق و
معناست .فرانکل معتقد است که ذهن انسان ناگزیر از یافتن معناست و تاب تحمل زندگی
Self-expansion
Primary self-extension

1
2

گیریانسانشناسی 5۱...


ملیبرشکل
برساختاجتماعیجنینانسانی:تأ

معناراندارد.روابطاجتماعی،بهویژهروابطنزدیک،کهگاهمبتنیبرپتانسیلزیستیاست،


بی
۰
تعلقداشتن ،قسمتی ناگسستنی از روان انسان
ارتباط عمیقی با معنا دارند .از نظر بامیستر  
است و ضمن ایجاد ثبات و احساس ارزشمندبودن به فرد کمک میکند تا هویت اجتماعی
مصریهافرزندانرامزه،صدا،نوروبویزندگی

مشترکیبسازد(کریمی۰۹۱5،؛می.)2۱۰۰،
کنندهوبیمعناست.برایمردان،فرزندان


فرزندیبرایآنانشرایطیتهی،خسته

انندوبی
مید

دلیلبازگشتبهخانهوبرایزنانهمراهورفیقبرایپرکردنخانههستند(اینهورن:۰۱۱5،
.)245یکیازکارکردهایفرزنددرایرانازبینبردنیکنواختیزندگیاست.بعدازچندسال
شوند؛بنابراینفرزندمیتوانداتفاقی


هاتکراریمی

هاواتفاق

رودوحرف

گیرابطهازبینمی
تاز
جدید و عامل برهمزنندة زندگی روزمره باشد؛ فرزندی که گرمی ،شیرینی ،مزة زندگی و
آوردندةرزقوروزیاست(کریمی.)۰۹۱5،

دالیل یا نیروهای اجتماعی-ساختاری و سیاسی
میتواندتهدیدیبرایساختارهایاجتماعیباشد.وقتیاعضابهشکلفردیدرامر
ناباروری 
فرزندآوری ناتواناند ،تولیدمثل اجتماعی در خطر قرار میگیرد .دالیل اجتماعی تمایل به
فرزندآوری را میتوان به سه دسته تقسیم کرد :امنیت اجتماعی ،خواست قدرت و تمایل به
خویشاوندیراحوزهایاززندگیتعریفکردهاستکهافراددرآن

بقایاجتماعی.کارستن 2
گذاریمیکنند(میسن،


احساسات،انرژیآفرینندهوتخیالتوتصوراتجدیدشانراسرمایه
 .)۹2 :2۱۱2فرزند یک سرمایهگذاری عاطفی برای آینده و دارایی بهشمار میآید .در مصر،
هایدولتبرایبیمهسالمتوبرخورداریهایبازنشستگیرا


فرزندانخألکمبودکلیبرنامه
گویدبیشترزنانخانهدارایرانیبهاین


).ذاکرمشفقنیزمی
پرمیکنند(اینورن242:۰۱۱5،

میدانند(ذاکر
موضوعفکرمیکنندوحدودیکسومازاینزناننقشفرزندرا«عصایپیری» 

مشفق .)۰2۰:۰۹29،
زنان در کشورهایی مانند ایران قدرت اجتماعی باالیی ندارند و عموماً از نظر اقتصادی
وابستهبهشوهرانشانهستند.اعزازیمعتقداستالگوهایآموزشیوجامعهپذیریدرایرانبه

شکلی است که دختران را به شکل «زن-مادر» تربیت کرده است و آنان را افرادی با
تظارحامیبارمیآورد (اعزاری.)۰۱4:۰۹2۱،ازدیدگاه

شخصیتهایعاطفی،منفعلودران

کنندگانهمسرداریراوظیفةزنمیدانستندومعتقدبودند


درصدمشارکت
ذاکرمشفق 95،
کردنراحتیشوهرتوجهداشتهباشدووظیفهاشرادراین

زنبایدبهامورجنسیوفراهم
Baumeister
Carsten
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زمینه بهخوبی انجام دهد (ذاکرمشفق .)۱4 :۰۹29 ،همچنین در ایران و مصر حق طالق با
آید.مصریهااعتقاددارند


شمارمی
مرداناست.برایزنان،داشتنفرزندبرخورداریازقدرتبه
داردواینامرمانعطالقیاچندهمسریمیشود(اینهورن،


فرزندمردرابهزنشمتعهدنگهمی
 .)25۹:۰۱۱5
دلیلآنبهفرزندآوریفکرمیکنند.


استکهافرادبه
ی
بقایاجتماعی،انگیزةسومساختار 
تبار و شجره برای انسانها بسیار اهمیت دارد .این موضوع را میتوان از عالقة کسانی که
نامهبهافرادکمکمیکندازمختصاتزمانیو


دانندپدرومادرشانکیستدریافت.شجره

نمی
مکانیمشخصومحدودیبرخوردارباشندودرزمانومکانالیتناهیغرقیارهانشوند.این
شناسانهمیدهدو فرایندهمزمانساختخودوجاگیری


تاریخشخصیبهافرادامنیتهستی
آن درون شبکة خویشاوندی را آشکار میکند (کرامر .)۹22-۹2۰ :2۱۰۰ ،شاید همین امر،
تمایلبهادامهداشتناستکهخودزنان(زنانبارورمثالًمادرشوهر)بیشترینآزارهارابهزنان
خواهانتداومنسلپدریشانهستند(کریمیوهمکاران.)۰5۱:2۱۰۰،

نابارورمیرسانند؛زیرا

ومیلشدن داراییها و رسیدن
همچنین مصریها فرزندان را محافظانی میدانند که از حیف 
هاجلوگیریمیکنند(اینهورن.)255:۰۱۱5،زنانداشتنفرزندوورثةبعداز


هابهغریبه

آن
دانستهاند(ذاکرمشفق .)۰2۹:۰۹29،


دادندرمانخودمی
خودراعاملیبرایادامه
هابرایبچهدارشدن،کمکبهتداومجامعهوهمچنین


هایسیاسیمصری

ازجملهانگیزه
مسیحیتمیدانندو

آیندةامتاسالمیاست.آنهاخودرادریکجنگجمعیتیدرمقابل

فکر میکنند هرچه تعداد جمعیت مسلمانان بیشتر باشد ،قدرت آنها بیشتر میشود (تلقی
جمعیت به مثابه قدرت) .از نظر مصریها تنظیم خانواده ریشه در غرب مسیحی دارد و
توطئهایبرایکاهشتعدادمطلقمسلماناناست(اینهورن.)255:۰۱۱5،


فناوریهای کمک و انتخاب باروری؛ انقالب ،خون و امید
۰

همانطورکهویلیامز 
فرزندآوریباانگیزههایمختلفانجامشدهوامریکامالًفرهنگیاست .

میگوید،تغییراتفناورانهرانبایدفرایندناگزیرابداعتاریخیوحتیپاسخبهیکنیازانسانی

دانست ،بلکه هر تغییر فناورانه را باید در قالب جایگاهش در پیکرهبندی اجتماعی موجود
بررسی کرد (فرانکلین .)2۱۰۹ ،شیوع روزافزون وسایل کمکباروری ،بهویژه در کشورهایی با
اکثریتمسلمانمانندایران،انقالبیاجتماعیدرحوزةتولیدمثلبهوجودآوردهاست،امااین

انداختنبربرخیواقعیتهاو


پردازی،پرده
انقالبهامانندهرانقالبدیگری،باایدئولوژی،خ 
یال

کردنبرخیواقعیتهایدیگرتوأمبودهاست.فرانکلینلقاحمصنوعیراتکنولوژیامید


برجسته
 Raymond Williams
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میداندومعتقداستاینگفتمانامیدبرپایةیکنظامارزشیفراگیر(امید،پیشرفتوتوان

فنی) بنا شده است (فرانکلین .)2۱۱2 ،تالش برای به دنیا آوردن «خواست یک کودک
دیگرامریفیزیولوژیکیافنینیست.دراینجافناورینقشخدارابازیمیکندو

اعجازگون»
هایمادیوغیرمادینیازدارد.تکنیسینهایدرمان،امیدیراکه


کردنسرمایه
بهباوروقربانی
یکوعدهرستگاریفناورانهاستحالهمیکند

مراجعانبهفرزندآوریدارند،میگیردوآنرادر 

پلسارتر،
ژان 
(فرانکلین)55۰ :2۱۱5 ،؛ از اینرو نقش تخیل و تصویرسازی اهمیت مییابد  .
تخیل ۰راپتانسیل ساختن تصویرتعریفمیکند کهورای دادههایحسی از ادراکمیروند.
قدرتتخیلدرایناستکهریشهدراینتواناییانسانیدارد کهجهانرامتفاوتازآنچه
وجوددارد،تصورکند(گمیلتف 2۱۰4،الف.)۰59:کاستریادیس 2درمقایسهباسارترجنبة
تریبرایتخیلقائلاست.ازنظرویهرواقعیتفنیای،اگرازجامعهایکهدرآن


اجتماعی
میتواندحسییکپارچهو
تولیدشدهاستجدابیفتد،معناییاختصاصیبهخودنمیگیردون 

مقاومتناپذیر را بر افراد انسانی که در عمل میخواهند از آن استفاده کنند تحمیل کند

(استراوس .)۹24:2۱۱5،
روانکاویمعتقداستمابرخودمانشفافوکامالًمرئینیستیموناخودآگاهوفانتزیهای
کنند.فانتزیهاچهبهعنوانشکلیازآرزوهایآگاهانه،


آننقشمهمیدرزندگیماایفامی
ها،کنشهاوآرزوهای


خودآگاهانهیاناخودآگاهانهقسمتمهمیازتجربه،انگیزه

افکارپوچنیمه
انسانراتشکیلمیدهند؛درحالیکهدرزندگیروزمرهتصورایناستکهفانتزیچیزیدر

ارتباطدارد،لکانمعتقداست،فانتزیها

مقابلواقعیتاستوباجهانشخصیودرونیافراد 
اموری بینفردی و بیناالذهانی هستند؛ بنابراین آنها را ساختارهای اجتماعی میدانند
(گمیلتف 2۱۰4،الف.)۰59:آلتوسرمتأثرازلکان،معتقدبودایدئولوژیبازنمودکنندةروابط
ند.ایدئولوژییکروایتبهظاهرتاموکامل

جامیز

خیالیافراداست،اماآنروابطرا«واقعی»
کهاینروایتناقصاستوبرخیجنبههایغیرممکن،واقعیو

ازواقعیتارائهمیدهد؛درحالی

ناپذیرواقعیتراپنهانمیکند(فیریتروایگلیستون .)5۰:2۱۱9،


تحمل
البتهاینایده هاوتخیالتدرحوزةسالمتباروریدرزندگیروزمره،بهسادگیتوسط
ایدئولوژیهایدولتیتولیدنمیشوند،بلکهبه عنوانرتوریکیدولتیبهشکلقطرهایدرالیة
ترسهایبلندمدت،فانتزی هاوآرزوهاوعالیقرسوخمی کنندوتوسطعامالنومتصدیان
پزشکییارسانه ایباهمکاریخودافراد،سیاستگذاریهایدولتیرادرعمل اجراکردهو
راهراهموارمی کنند.درواقع،تخیالتافرادوایدئولوژیهایدولتییکدیگررامیسازندوهر
Imagination
Castoriadis
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دوریشهدرخیالبافیسالمتدارند(گمیلتف 2۱۰4،الف)۰5۱:؛بنابراینفناوریها،حتی
دربستراجتماعیخوداموریخنثییاخالیازقدرتنیستند.همچنینواردکردنوکاربست
اینفناوری هاهمیشهمفیدنیستندوامیدهاییکهایجادمی کنندمطابقواقعنیست.برای
فهم این فناوری ها و استفادة مفید از آن ها مطالعات علوم اجتماعی بهویژه مطالعات
انسانشناختیالزماست .

مطالعات انسانشناختی ،راهی برای فهم و میانجیگری تجربه و عمل
نددهةاخیر،تخیلتأثیربسیاریدرخلقمجددجهانهایاجتماعیازجملهتصویرملت،

درچ
جامعة سالم و خانوادة هنجار داشته است .آپادورا معتقد است ،وقتی مردم امروز به شکل
زندگیهای ممکن» شکل

فزایندهای به تخیل میپردازند و وجود خودشان را در قالب «

هاییازآنخیالپردازانهاست،بایداساسوبستراتنوگرافی


ا،کهبخش
دهند،اینزندگیه


می
قرار گیرد (گمیلتف 2۱۰4 ،الف .)۰54 :گمیلتف میگوید بارداری موقعیتی از زندگی بشری
ایفزاینده بهوزن

قطعیتهادرارتباطباآینده،درحالیکههرروزبه 
گونه


استکهدرآنعدم
جاجمعمیشوند.اومعتقداستدربرخیجوامعبیشترزنانباردار

هاافزودهمیشود،یک


آن
تجربةمثبتومطمئنیازحاملگیدارند،امادرجوامعیمانندویتنام،عدمقطعیتهابیشتر

تجربههای شخصی و جمعی در گذشتة ناخوشایندتر ،شرایط اکنونی مشروط و تصادفیتر و

آینده ،شکنندهتر است .گمیلتف معقتد است انسانشناسی باید بهجای تمرکز بر قطعیت و
یکپارچگی به سراغ موقتیبودن زندگی بشری برود (گمیلتف .)2۱۰۹ ،از نظر وی ،ایدة امر
تواندبهفهمبرخیابعادخفیفتر،امابهلحاظاجتماعینیرومندتر


شناسیمی

خیالیدرانسان
حالروحیوحسهامنجرشود(گمیلتف 2۱۰4،الف) .وی بیشازیکدههدرویتنامدربارة

وسایل کمکباروری و انتخاب باروری مطالعه کرده و متأثر از مکتب منچستر ،معتقد است
انسانشناسیبایدبهمطالعةمتمرکزبروقایعیخاصبپردازد.بامطالعةجزئیمواردانضمامی،

گیریهستند،انسانشناسی


حالشکل
همچنانکهآنهادرطولزمانودرشرایطمتنوعدر

میتواندحاالتاجتماعیراشناساییوتحلیلکند.اینشناسایییکتصویرزنده،باجزئیاتی

دهندةپیچیدگیپدیدههستندومنعطفونهبراساسقالبهاینظریازپیشتعیین


کهنشان
شدهاست (گمیلتف2۱۰4،ب) .
گیریبانکاسپرمبارویکردمردمنگاری


نحوةشکل
ولبرگکهبیشازیکدههبهمطالعة 
2
سرهمبندی ۰درچینپرداختهاست،متأثرازمارکوسروش«اتنوگرافیچندجایی» راپیشنهاد

1 Assemblage ethnography
2 Site-multiplied assembling ethnography
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بندیتحقیقیاستکهدرآنتمرکزبرمشاهدةشکلبندیاجتماعی


شناسیسرهم

دهد.مردم

می
ها،بلکهغیرانسانهاست(ولبرگ،


تنهاانسان

رآن،نه
پیچیدهومدامتغییریابنده،درارتباطباعناص
۰
.)2۱:2۱۰2اینهورن()2۱۱9معتقداستتجربةبدنمند درلقاحمصنوعی،پدیدهایاستکهبه
لحاظمکانیخاصوازنظرفرهنگیمتنوعاست.فردانسانیبدنشرادرمکانیخاص،درلحظات
اینکهبدنچگونهبایدمدیریتیادرمانشود،تجربهمیکند.

تاریخیخاص،باافکارآگاهانهدربارة
2
شکلهای فرهنگی خاص به خود میگیرد.
همانطور که بوردیو بیان میکند ،سلوک بدنی  
رفتنونگاهکردنمعانی

تریناعمالبدنی،شاملتفاوتهایبسیارظریفحالت،ژست،راه


کوچک
نیرومندیدارند(اینهورن.)۹۱:2۱۱9،ازنظربوردیو،کودکاناینحالتهاوژستهارابنابه
طبقه و گروهی که در آن هستند یاد میگیرند .سلوکهای بدنی بهشکل الگوهای عادتشده
هایحسیهستندکهبدنرامقیدبهعادتهایخاصیبرای


شوندوراهنمایدریافت

فرمولهمی
صبااینسلوکهابهلحاظبدنیآگاهوبهزمینه

کردنمیکنند.شخ


زدنوحرکت
ایستادن،حرف
۹
متصل میشود .درواقع آنها شکلی از خاطرة بدنی هستند که از راه تعامل عملی با ساختار
اتوماتیسمهای بدنی» در اندیشة بوردیو ریشة

محیط زیستی متبلور میشوند .این شکل از «
شهودها ،احاساسات و فهم عمومی ماست (تروپ و مورفی .)2۱۱2 ،به همین دلیل ،بوردیو
میکند؛کاری
نشافراددرزندگیروزمرهشانتشویق 

محققانرابهمطالعةدقیقسلوکبدنیوم
کهبرایمثال،درمطالعةسلوکبدنیومنشمرداندرمحیطدرمانناباروریدرکشورهای
مسلمانانجامدادهاست(اینهورن .)2۱۱9،

پزشکی نوین در ایران
درقرون ۰2و،۰۱تمدنغربیزندگیرابهعنوانموضوعکنترلمدنظرقرارداد.بعدازآن،
عالقهمند شد (فوکو )۰49 :۰۱22 ،و اکنون سیاست ،فرایند
قدرت به «محافظت از زندگی»  
وجودانسانی،یعنیاندازهوکیفیتجمعیترامشخصمیکند.همانطورکهفوکوگفتهاست،

زیست-سیاستبهناگزیربارشدعلومتجربی،علومانسانیوپزشکیکلینیکالپیونددارد(رُز،
.)۰:2۱۱۰درایراناینتحوالتدرحوزةسیاستوپزشکیازاواخرقرن ۰۱واوایلقرن2۱
آغازشد.پزشکاناروپاییکهدرایندورةزمانیواردایرانشدندپزشکیمدرنرابهجامعه
هایبیگانه،بهویژهانگلستان،


برنقشدولتخودی،دولت

نابرایندرایران،عالوه
معرفیکردند؛ب
روسیه و آلمان نیز که بهدنبال منافع سیاسی خود بودند ،بسیار پررنگ بود .بیماریهای
کردومنافعآنهارادر


رومی

اپیدمیکمانندوباوطاعونمستشارانغربیرابامخاطرهروبه
1 Embodied experience
2 Bodily hexes
3 Body memory
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طرمیانداخت(الگود.)4۱۹-4۹9:۰۹55،آموزشپزشکیهمچنینروزنةمناسب

منطقهبهخ
ظاهربیطرفیبودبرایآنچهالگود،پزشکسفارتانگلستانکهازسال ۰۱25بهایران


وبه
مینامید(همان.)525:وقتیحکومتمرکزیتالشداشت
آمد،آنرا«نفوذفرهنگغربی» 
ارتشمدرنایجادکند،بیماریهایاپیدمیکسربازانرادرگیرکرد(ابراهیمنژاد .)2۱۱4،این

نیاز فوری سبب ایجاد بیمارستانها ،شوراهای بهداشتی و کمپینهای واکسیناسیون شد؛
بنابراین پاسخ به یک نیاز فوری (فوکو )۰۱5 :۰۱2۱ ،یکی از مشخصات دستگاه و سازوکار
)ومجموعهایازتغییرات

«پزشکیمدرن»بودکهبهشکلیفرهنگیبدلشد(فرانکلین2۱۰۹،
ها،قوانینوهنجارهارادربازهایتاریخیایجادکرد .


درسطحنهادها،بناها،دستورالعمل
اینتغییراتدرحوزةجمعیتیودرقالبتنظیمخانوادهازسال ۰۱59ودورةپهلویدوم
شروعشد،امابهدلیلدرنظرنگرفتنعواملفرهنگیودینیموفقنبود،امابعدازانقالب59
عنصر سومی به رابطة سیاست و پزشکی اضافه شد؛ ایدئولوژی دینی خاصی که دولت را در
جهتپیشبرداهدافخوددرراستایکنترلجمعیتکمکمیکردوقادربوداهدافملیرابا

روایتهای فردی ،حتی در دورافتادهترین مناطق روستایی یا در میان طبقات پایین جامعه

عملیاتی کند (تابر و همکاران .)2۱۱5 ،شاید سیاست گسترش مراکز کمکباروری و انتخاب
باروری در جهت عکس سیاست کاهش جمعیت در سالهای بعد از انقالب و بهویژه بعد از
جنگ بهنظر برسد ،امّا این مراکز با هدف بهبود و افزایش کیفیت زندگی خانوادگی و ثبات
خانواده و همچنین بهدنیاآمدن فرزند سالم پایهریزی شد و حتی غربالگری برای همة زنان
حامله را اجباری کرد؛ درحالیکه در بسیاری از کشورهای اروپایی غربالگری تنها برای زنان
هایخاصتجویزمیشود(جوانآنالین.)۰۹۱9،بههر


خاصیباسنینباالیاباسابقةبیماری
ال،باوجودموانعفرهنگی،اخالقیوفقهیبسیاریکهبرسرراهتوسعةاینروشهادرایران

ح
وجودداشت،اولیننوزادازطریقلقاحمصنوعیدرسال ۰۹5۱درایرانبهدنیاآمدوقانون
اهدایجنیندرسال۰۹22بهتصویبرسید(اینهورنوتریماینه .)۰۹4-۰۹۰:2۱۰2،

نتیجهگیری 
در این مقاله ،پیچیدگیهای ورود ،عملیاتیشدن و عادیشدن فناوریهای کمک و بهویژه
انتخاب باروری اشاره شد .تغییرات در این حوزه نه با تصمیمی ناگهانی و صرف واردکردن
تجهیزات پزشکی ،بلکه در سطح یک گفتمانیا دستگاه جدید در مدتزمانطوالنی صورت
هباورودفناوریهاودانشپزشکیبدوندرنظرگرفتنشرایطاجتماعی

گرفتهاست؛گفتمانیک
وملزوماتفرهنگیشروعمیشودوباجلبنظرمراجعدینی،تدوینقوانینمربوطوتبلیغات

رسانهای یا به تعبیر پزشکان ،فرهنگسازی در هر موردی -از پیوند اعضا گرفته تا انتخاب
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هامنجرمیشود(اینهورنوتریماینه:2۱۰2،

هاوعادیسازیآن

باروری-بهکاربرداینفناور 
ی
).وقتیدرماناحتمالی برایناباروریوجوددارد،یاخطرتولدیکفرزندناسالمبیشاز

۰۹9
اندازه برجسته شده است ،فارغ از اینکه استفاده از وسایل کمک یا انتخاب باروری چقدر با
شرایطمالی،اعتقادیوفرهنگیافرادسازگارباشدوباتوجهبهفشاراجتماعیناباروربودندر
گیرندتابرایدرمانورفعایننقصیاغربالگریهایمتعدد


جامعه،افرادتحتفشارقرارمی
اقدامکنند؛بنابراینانتخاباینوسایل،نهیکانتخابشخصی،بلکهشایداجباریباشدکهبا
برساختهشدهای مانند پیری جمعیت و با پیوندخوردن یا پیوند دادن

کابوسها و واهمههای 

هاوفانتزیهاییمانندخانوادةسالمیاجمعیتیاامتسالمو

(تداعیمعانی)تصاویر،خیال 
بافی

تضمینآیندةکشوردرافراددرونیمیشود .

بایدتوجهداشتکهانگیزههاوالگوهایتولیدمثلوفرزندآوریدرهرفرهنگیبافرهنگ

دیگر متفاوت است؛ بنابراین جوامع مختلف واکنشهای گوناگونی به استفاده از فناوریهای
ژنبودن تولیدمثل که بهموجب آن یک
کمکباروری نشان میدهند؛ برای مثال ایدة تک 

«پیشاکودک»کاملدراسپرمازقبلوجودداردووظیفةزنتنهاحملکودکومراقبتاز
اوست،هنوزدربسیاریازفرهنگهایغیرغربیوجوددارد(فانبالین)2۱۱۱،؛بنابراینعالوه

مندیپدیدهایمهم


مندیوزمان

گوناینماجرا،توجهبهبدنمندی،مکان

برتوجهبهبعدخیال
است ،اما نمیتوان گونهگونه و چندمکانیبودن این پدیدة پیچیدة اجتماعی را به روشهای
سنتی علوم اجتماعی مطالعه کرد .برای مطالعة تمام ابعاد این فرایند اجتماعی ،از نهادها و
واینکهاینفناوریهاچگونهوارد

گذارگرفتهتاکلینیکهایدرمانی

سازمانهایمرتبطوقانون

ساختار پیچیده و یکتای تولیدمثل جامعة ایرانی شدهاند ،به انسانشناسی با روششناسی
خاصی نیاز داریم .مطالعات اخیر ،بهویژه پژوهشهای اینهورن ،ولبرگ و گمیلتف میتوانند
الگوهای خوبی برای شروع مطالعاتی از این دست در ایران باشند .این مطالعات به بینش و
شناسیتفسیریوروشهایاتنوگرافیکعمیق،بلندمدتوچندجایینیازدارند

رویکردانسان
ختلفاینقبیلپدیدههاینوظهوروآثاروپیامدهایاجتماعی-فرهنگیوسیاسیآن

تاابعادم
راارزیابیکنند .
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