زایمان طبیعی به مثابه یک هراس اجتماعی
مطالعه پذیذارضناختی زایمان طبیعی در مادران نخستزا
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(تاریخ دریافت ،55/5/02 :تاریخ تأیید)59/5/55 :

چکیذه
پػٞٚف حبيط ثٔ ٝؿبِ ٝپسیس ٜظایٕبٖ َجیٗی زض خبٔٗ ٝپطزاذته ٚ ٝثهب ٍ٘هبٞی غضه ثه ٝثطضؾهی
فطایٙسٞبی تهٕیٓ ٌیطی افطاز زض ا٘تربة ایٗ ٘ ٔٛضٚـ ظایٕب٘ی تٛخ ٝزاضز .ایهٗ پهػٞٚف ؾهٗی
زاضز تب ٙٞدبضٞب  ٚاضظـٞبی اختٕبٖی  ٚفطٍٙٞی پٟٙبٖ زض ضاثُ ٝثب ضٚـٞبی ا٘تربة ظایٕهبٖ ضا
وكف  ٚتحّیُ وٙس .ثسیٗ ٔٛٓٙض ثب ثٟطٌٜیطی اظ ضٚـ ویفی  ٚزض چبضچٛة پبضازایٓ تفؿهیطی ٚ
ٔهبحجٞٝبی ٖٕیك پسیساضقٙبذتی ثب ٘ 15فط اظ ظ٘بٖ ظایٕبٖوطز ٜو ٝزض ثیٕبضؾتب٘ی زض قٟط تٟهطاٖ
ثؿتطی ثٛز ٚ ٜتدطث ٝظایٕبٖ َجیٗی ضا اظ ؾط ٌصضا٘س ٜثٛز٘س ثٔ ٝست چٙس ؾبٖت ثٗهس اظ ظایٕهبٖ
ٔهبحجٞٝبیی ث ُٕٖ ٝآٔس٘ .تبیح ُٔبِٗ ٝحبوی اظ آٖ اؾت و ٝاغّت ٔبزضاٖ ّٖیهطغٓ ایهٗ وه ٝثهط
اؾبؼ ٖالل ٝی قرهی ٘ ٔٛظایٕبٖ ذٛز ضا ا٘تربة وطز ٜثٛز٘س أب تمطیجبً ٔجتٙی ثط یهه ا٘ترهبة
ؾٙتی ثٚ ٝاؾُٝی پطؼٚخ ٛاظ اَطافیبٖ  ٚوٕتط ٔتىی ثط زالیُ ٔتمٗ ّٖٕی  ٚاذص اَالٖبت زلیك
ثٛز ٜاؾت يٕٗ آ٘ى ٝلطیت ث ٝاتفبق ٔبزضاٖ تٕطیٗٞبی الظْ خٟت آٔهبزٌی خؿهٕب٘ی ضا وؿهت
٘ىطز ٚ ٜآٌبٞی الظْ خٟت ٔٛاخ ٝثب زضز ظایٕبٖ ضا ٘ساقت ٚ ٝاظ فطایٙس ٚل ٔٛآٖ ثیاَالٔ ثٛز٘س .اظ
ایٗ ض ٚا٘تربة ایٗ ٘ ٔٛضٚـ ظایٕب٘ی تطؼ  ٚايُطاثی ضا ثط ٔبزض تحٕیُ ٔیوطز ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ
یبفتٞٝب ایٗ حمیمت ضا ضٚقٗ ٔیؾبظز وه ٝثیٕبضؾهتبٖ  ٚفًهبی آٖ ٔٙبؾهت حهبَ ٔهبزضاٖ زض آٖ
قطایٍ ثحطا٘ی ٘جٛز ٜيٕٗ آٖ ؤ ٝبزضاٖ ٔكبضوتوٙٙسٗٔ ٜتمس ثٛز٘س قطایٍ ایٗچٙیٙی ثهط تٕهبٔی
ثیٕبضؾتبٖٞبی زِٚتی نسق ٔیوٙس  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثطای ظایٕبٖٞبی ثٗسی احتٕبَ تدسیس٘ٓط ثهط
ضٚـ ظایٕب٘ی ٔیتٛا٘س ٚخٛز زاقت ٝثبقس .اٌطچ٘ ٝتبیح ُٔبِٗ ٝلبثُ تٕٗیٓ ٘یؿت أهب ثه ٝپكهتٛا٘ٝ
یبفتٞٝبی پػٞٚف ٔیتٛاٖ ٌفت زض چٙیٗ ثؿتطی اؾت ؤ ٝیتٛاٖ احتٕبَ ضٚیٌطزا٘ی اظ ظایٕهبٖ
َجیٗی  ٚافعایف ؾعاضیٗٞبی ا٘تربثی ضا ا٘تٓبض زاقت.
ٍاشُّای کلیذی :ظایٕبٖ َجیٗی تطؼ زضز پعقىی قسٖ ثطؾبذتٌطایی.
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ظایٕبٖ  ٚثبضزاضی ز ٚپسیس ٜظیجب  ٚقٍفتاٍ٘یع ذّمتا٘س .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ ٕٛٞاض ّْٖٛ ٜپعقهىی
ضٚاٖقٙبؾی خبٔٗٝقٙبؾی  ٚزیٍط ّٖٔ ْٛطتجٍ آٖ ضا ٔٛضز ثطضؾی ثهبظثیٙی ٛٔ ٚقهىبفی زلیهك
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لطاض زازٜا٘س .ایٗ فٗبِیتٞبی ّٖٕی ثب ٞسه اضتمبی ؾالٔت ٔبزض  ٚخٙیٗ  ٚزض ٘تید ٝوُ خبٔٗهٝ
ا٘دبْ ٔیقٛز .ثب ایٗ حبَ ایٗ تالـٞب ٘تٛا٘ؿتٝا٘س ث٘ ٝحه ٛقبیؿهتٝای ٔهٛرط ثبقهٙس .زض قهطایٍ
و٘ٛٙی ٔساذالت فطاٚاٖ ث ٝذهٛل زض حیُ ٝظایٕبٖ ٔكهىالت خٟهب٘ی ٔتٗهسزی ضا اظ خّٕهٝ
افعایف ؾعاضیٗ خسایی ٔبزض ٛ٘ ٚظاز زض ثس ٚتِٛس ٘جٛز حٕبیت وبفی ضٚحی -ضٚا٘هی اظ ٔهبزض ٚ
ٔؿبیُ زیٍط ضا ثٚ ٝخٛز آٚضز ٜاؾت( .تطن ظٞطا٘ی  )5 :1388اثسأ ُٖٕ خطاحی ؾعاضیٗ یىهی
اظ پیطٚظیٟبی ثعضي ا٘ؿبٖ أطٚظ ٔحؿٛة ٔیقٛز  ٚتبوٙه ٖٛخهبٖ ٔهبزضاٖ ٘ ٚهٛظازاٖ ظیهبزی ضا
٘دبت زاز ٚ ٜاظ ثؿیبضی ٖٛاضو خٌّٛیطی ٕ٘ٛز ٜاؾت .ایهٗ ٖٕهُ اظ اثتهسا ثهٓٙٔ ٝهٛض وهبٞف
ٖٛاضو ٔ ٚطئٚیط ٔبزضاٖ ٛ٘ ٚظازاٖ ثٛز ٜاؾتٛٔ .اضزی چ ٖٛتٍٙی ٍِٗ چٙهسلّهٛیی زیبثهت
قیطیٗ ٘بٙٞدبضیٞبی خٙیٙی ٘بضؾبیی ٔعٔٗ ضحٕی -خٙیٙی ٛٔ ٚاضز ذبنی اظ ایٗ زؾهت ّٖهُ
ٖٕس ُٕٖ ٜؾعاضیٗ ٔیثبقس( .خٗفطی خبٚیس  )99 :1380ایٗ ٞسه ث٘ ٝحه ٛقبیؿهتٝای زض َهی
چٙس ز ٝٞثطآٚضز ٜقس .أب زض َی ز ٚز ٝٞاذیط افعایف چكٍٕیط قی ٔٛؾعاضیٗ ایٗ ٞسه اِٚیهٝ
ضا ث ٝچبِف وكیس ٜاؾت .پط ٚايح اؾت و ُٕٖ ٝخطاحی ؾعاضیٗ ٔثُ ٞط ُٖٕ خطاحهی زیٍهط
زاضای ٖٛاضو  ٚذُطاتی اؾت  ٚث ٝذبَط پیكهٍیطی اظ ایهٗ ٖهٛاضو ثبیؿهتی اظ ٔهٛاضز غیهط-
يطٚضی آٖ خٌّٛیطی ٕ٘ٛز.
آٔبض ثبالی ؾعاضیٗ ثَٛ ٝض ٔكرم ثبٖث افعایف ٖٛاضو ٔبزضی قبُٔ ٖف٘ٛتٞبی ٘فبؾی
آٔجِٛی وبٞف ثبضٚضی  ٚافعایف ٔیعاٖ ثؿتطی ٘ٛظاز زض ثرف ٔطالجتٞبی ٚیػٛ٘ ٜظازاٖٚ 1
احتٕبَ ذُط آؾٓ  ٚزیبثت ٘ ٔٛیه ثطای ٘ٛظاز ٔیقٛزٔ .طئٚیط ٔبزضاٖ زض ارط ؾعاضیٗ 2-3
ثطاثط ٔ ٚیعاٖ ٘بتٛا٘ی  5 -10ثطاثط ظایٕبٖ َجیٗی اؾت  ٚؾبَٞبی اظ زؾتضفتٕٖ ٝط ث ٝزِیُ ٔطي
٘ ٚبتٛا٘ی حبنُ اظ ؾعاضیٗ ٖٛ ٚاضو آٖ زض وُ  20/6ؾبَ  ٚزض َجیٗی  8/8ؾبَ ث ٝاظای ٞط
 1000ظایٕبٖ ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت( .زاٚضی ٕٞ ٚىبضاٖ  )959 :1390ایٗ ٖٛاضو ٔیتٛا٘س
تٟسیسی ثطای ؾالٔت ٘ٛظاز ٔبزض ذب٘ٛاز ٚ ٜزض ٟ٘بیت خبٌٔٗ ٝطزز  ٚؾالٔت خبٔٗ ٝضا ث ٝذُط
ا٘ساظز .زض ٕٞیٗ ذهٛل ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ی زض ؾبَ  1985پیكٟٙبز وطز وٞ ٝیچ تٛخیٟی
ثطای ٞیچ ُٔٙمٝای اظ خٟبٖ ٚخٛز ٘ساضز و ٝقی ٔٛؾعاضیٗ ثبالتط اظ  15زضنس ثبقس .أب زض
NICU & Neonatal intensive care unit
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چٙسیٗ ؾبَ اذیط زض خبٔٗ ٝایطاٖ قبٞس افعایف چكٍٕیط ایٗ ٘ ٔٛظایٕبٖ ٔیثبقیٓ و ٝثط اؾبؼ
آٔبضٞبی اٖالْقس ٓٞ ٜاو 50-65 ٖٛٙزضنس ظایٕبٖٞب زض وكٛض ایطاٖ ث ٝنٛضت ؾعاضیٗ ثٛزٜ
(ٔٛؾؿّٔ ٝی تحمیمبت ؾالٔتٚ 1393 :ظاضت ثٟساقت زضٔبٖ  ٚآٔٛظـ پعقىی )1395 :وٝ
 90زضنس آٖ زض قٟطٞب  ٚثیٕبضؾتبٟ٘بی ذهٛنی ا٘دبْ ٔیقٛز( .ثیٍی  )1387ثٖ ٝجبضتی اظ ٞط
ز ٚظایٕبٖ زض ایطاٖ یىی حتٕب ث ٝضٚـ ؾعاضیٗ ا٘دبْ ٔیٌیطز) Ghaffari et. al, 2012(.
اظ ایٗضٔ ٚم ِٝٛزضز تٟٙب خٙجٝی خؿٕب٘ی  ٚفیعیىی ٘ساضز)James and Gable, 1996( .
ثطاؾبؼ پػٞٚفٞبی ٔٛخٛز احؿبؼ زضز زض خٛإٔ ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛتفبٚت اؾتٔ( .حؿٙی :1376
 )124ثٖٛٙ ٝاٖ ٔثبَ ایؿتٌ ٖٛبضزٖ ( )1990ازٖب ٔیوٙس وٙٔ ٝكب احؿبؾبت ٞ ٚیدبٟ٘ب ثیِٛٛغی
٘یؿتٙس ثّى ٝاًٖبی یه خبٔٗ ٝاظ ٕٞسیٍط یبز ٔیٌیط٘س ٙٗٔ ٚی ٞط احؿبؾی ضا ث ٝاقتطان
ٔیٌصاض٘س ٗٔ ٚب٘ی ٔرتّف ٞط حؿی ضا و ٝثب ا٘ٛأ ٔرتّف اضتجبٌ اختٕبٖی زضٌیط ٞؿت ثب ٓٞ
تجبزَ ٔیوٙٙسٕٞ )Turner and Stets, 2005:36( .چٙیٗ ٔیعاٖ تطؼ اظ ظایٕبٖ زض وكٛضٞب ٚ
فطٍٟٙٞبی ٔرتّف ٔیتٛا٘س ٔتفبٚت ثبقس ٕٞ ٚبَٖٛض وِٛ ٝوبؾٕٞ ٚ ٝىبضا٘ف زض تحمیمكبٖ
٘كبٖ زازٜا٘س تطؼ اظ ظایٕبٖ ثب ایٙى ٝیه پسیس ٜخٟب٘ی اؾت أب ٔیعاٖ آٖ ثب تٛخ ٝث ٝوكٛضٞب ٚ
فطٍٟٙٞبی ٔتفبٚت ٔیتٛا٘س ٔتغیط ثبقس )Lukasse, 2014:99(.ثبیس تٛخ ٝزاقت وٞ ٝط پسیسٜای
و ٝزض خبٔٗ ٝضخ ٔیزٞس ٌٛیبی اضظقٟب ٙٞ ٚدبضٞبی آٖ خبٔٗ ٝاؾت .حبَ ایٗ ٙٞدبضٞب
ٔیتٛا٘س ثطؾبذتٝی افطاز آٖ خبٔٗ ٝثبقسِ .صا ایٗ ُٔبِٗ ٝزض پی آٖ اؾت و ٝضٚقٗ ؾبظز ٔبزضاٖ
ٔٛضز ُٔبِٗ ٝثط ٔجٙبی چٔ ٝالن ٗٔ ٚیبضٞب  ٚثط پكتٛا٘ ٝچٍ٘ ٝطـ  ٚا٘سیكٝای ٘ ٔٛظایٕبٖ ذٛز
ضا ا٘تربة وطز ٚ ٜتدطث ٝذٛز ضا چُٛض تٗطیف ٔیوٙٙس.
اظ ایٗض ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝجبحث اقبضٜقس ٜایٗ پػٞٚف اٞساه شیُ ضا زض ٘ٓط زاضز:
 فطآیٙس تهٕیٌٓیطی ا٘تربة ضٚـ ظایٕبٖ زضن  ٚتدطثٔ ٝبزض اظ زضز ظایٕبٖ ٛٔ ٔٛ٘ ٚاخ ٝثب آٖ تٛخ ٝث٘ ٝمف ٞسایتٍطی پعقه زض ا٘تربة ٘ ٔٛظایٕبٖ -اضظیبثی ضيبیت ٔبزضاٖ اظ ا٘تربة ضٚـ ظایٕبٖ َجیٗی.
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زض اضتجبٌ ثب ٔٛي ٔٛیبزقسَ ٜی ؾبَٞبی اذیط چٙس ارط پػٞٚكی ٖطي ٝقس ٜاؾت .ثطای
ٔثبَ تحمیك ثیٍی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1387زض ٔٛضز ٘ 20فط اظ ظ٘بٖ ٔطاخٗٝوٙٙس ٜث ٝثیٕبضؾتبٟ٘بی
زِٚتی  ٚذهٛنی قٟط قیطاظ ٘كبٖ زاز و ٝؾٗ لس ٚيٗیت اختٕبٖی -التهبزی ثٟتط
٘رؿتظایی پصیطـ زض ثیٕبضؾتبٖٞبی ذهٛنی ؾبثمٝی ٘بظایی ؾبثمٝی ؾعاضیٗ لجّی ٚ
ٕ٘بیف ثطیچ ثب ا٘تربة ؾعاضیٗ اضتجبٌ ٔٗٙبزاضی زاقت ٝاؾت .زض ٔسَ ٟ٘بیی ٟٔٓتطیٗ ٖٛأُ
ٔٛرط ثط ؾعاضیٗ قبُٔ ؾبثمٝی ؾعاضیٗ لجّی ؾٗ ثیف اظ  35ؾبَ  ٚتحهیالت ثبالتط ثٛز ٜاؾت.
تحمیك لبؾٕی ( )1388ثب ٖٛٙاٖ «فطاٚا٘ی  ُّٖ ٚؾعاضیٗ» زض اؾتبٖ یعز ٘كبٖ زاز و44/5 ٝ
زضنس وُ ظایٕبٖٞبی آٖ اؾتبٖ ث ٝضٚـ ؾعاضیٗ ا٘دبْ قس ٜاؾت  ٚتمطیجب ؾ ٝچٟبضْ آٟ٘ب غیط-
ايُطاضی ثٛز ٜاؾت .زض ؾعاضیٗٞبی غیطاٚضغا٘ؿی قبیٕتطیٗ ّٖت تدطث ٝؾعاضیٗ لجّی ثٛزٚ ٜ
زض ؾعاضیٗٞبی اٚضغا٘ؿی اغّت ؾٙسضْ زیؿتطؼ خٙیٗ ٔٛرط ثٛز ٜاؾتٚ .زازٞیط ٕٞ ٚىبضا٘ف
( )1390زض پػٞٚف ذٛز ٘كبٖ زاز٘س و ٝفطظ٘سآٚضی ث ٝضٚـ ؾعاضیٗ یه پسیس ٜنطفبً ظیؿتی
ٔ ٚطتجٍ ثب يطٚضتٞبی پعقىی ٘یؿت ثّى ٝزض فًبی فطٍٙٞی خبٔٗٔ ٚ ٝجتٙی ثط زالِتٞبی
اختٕبٖی فطٍٙٞی  ٚؾیبؾی ٍ٘ ٚطـ اِمبقس ٜاظ ؾٛی آٟ٘ب قىُ ٌطفت ٝاؾتٛٔ .حس ٕٞ ٚىبضاٖ
( )1391اظ ذالَ ٔهبحج ٝثب  600ظٖ ثبضزاض ٔطاخٗٝوٙٙس ٜثٔ ٝطاوع زضٔب٘ی قٟط قیطاظ ٔتٛخٝ
قس٘س و 47 ٝزضنس اظ آٟ٘ب زاَّٚجب٘ ٝؾعاضیٗ ضا ا٘تربة وطز ٜثٛز٘س.
ٕٞبُ٘ٛض ؤ ٝالحٓٔ ٝیقٛز زض اضتجبٌ ثب ٔٛيٛٔ ٔٛضز٘ٓط پػٞٚفٞبی ا٘سوی ا٘دبْ قسٜ
اؾتٔ .مبِ ٝپیفض ٚوٛقیس ٜاؾت ثب اِٟبْ اظ پػٞٚفٞبی لجّی الیٞٝبی ٔرتّف شٙٞیت ظ٘بٖ
ٚيٕ حُٕقس ٜزض ظایٕبٖ َجیٗی ضا ثىبٚز  ٚتحّیُ ٕ٘بیس.

چارچوب مفهومی پژوهص
زض پبضازایٓ پسیساضقٙبؾی وٙف  ٚوٙف اختٕبٖی زض آٌهبٞی اتفهبق ٔهیافتهس  ٚز٘یهبی اختٕهبٖی
چیعی اؾت و ٝث ٝاتفبق یىسیٍط ذّك ٔیوٙیٓ .قبِٛز ٜز٘یبی اختٕهبٖی ٔهب ضا ٔٗطفهت ثهسیٟی ٚ
ٖمُ ؾّیٓ تكىیُ ٔیزٞسٔ .ب ز٘یبی ٔٗطفت ذٛز ضا ثط ٔجٙبی ایٙدب  ٚاو ٖٛٙیٗٙی ظٔهبٖ ٔ ٚىهبٖ
ذبل لطاض ٔیزٞیٓ .ثٌ ٝفتٝی قٛتؽ چٙیٗ ز٘یبیی ضا ثط ٔجٙهبی «َهط » ذهٛیف ثٙهب ٔهیوٙهیٓ.
(ّٖیعازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ  )1383ثٖ ٝجبضت زیٍط پسیساضقٙبؾی ؾٗی ثهط آٖ زاضز وه ٝثه ٝقهٙبذت اظ
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پسیس ٜاظ َطیك پیثطزٖ ث ٝزضن افطاز اظ آٖ پسیس ٜاضج ٟ٘سٞ .ط ٔبزض ثب تٛخ ٝثه ٝزضن  ٚتدطثهٝ
ذٛز تٗطیفی اظ پسیس ٜظایٕبٖ ضا ٔیؾبظز ٙٗٔ ٚبی يٕٙی ایٗ پسیس( ٜاظ خّٕ ٝاحؿبؾبت ا٘سیكٝ
یب قی) ثب تٛخ ٝثٙٗٔ ٝبیی و ٝافطاز اظ آٖ زض ظ٘هسٌی ذهٛز تدطثه ٝوهطزٜا٘هس آقهىبض ٔهیقهٛز.
ثطؾبذتٌطایی یب ؾبظٌٜطایی ٘یع تٛخ ٝذٛز ضا زض تحّیُ ٔؿبیُ اختٕبٖی ث ٝچٍٍ٘ٛی «تٗطیهف
ٔؿبُِٛٗٔ »ٝه ٔیؾبظز .ثسیٗ ٔٗٙی وٗٔ ٝتمس اؾت :ایٗ ٘ح ٜٛتٗطیف ٍ٘ ٚبٔ ٜبؾت وهٔ ٝؿهبِٝ
ضا ٔیؾبظز .ثٙبثطایٗ ٚالٗیتی و ٝثِ ٝحبِ اختٕبٖی ؾبذتٔ ٝیقٛز ثهٖٙ ٝهٛاٖ یه فطایٙس ٔؿتٕط ٚ
پٛیب تّمی ٔیقٛز .ایٗ ٚالٗیت تٛؾٍ ذٛز ا٘ؿبٟ٘بیی و ٝثط اؾبؼ تفؿیط  ٚقٙبذت ذٛز اظ آٖ
ُٖٕ ٔی وٙٙس ثبظتِٛیس ٔیقٛز( .الؾىی )260 :1383
ثٙبثطایٗ ثطای قٙبؾبیی ظٔیٞٝٙب  ٚزالیُ ا٘تربة ضٚـ ظایٕبٖ ثبیس فطآیٙس ثطؾبذت ٝقسٖ آٖ
اظ ذالَ قجى ٝاضتجبَبت ظ٘بٖ ثبضزاض ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز.
اظ ٍ٘ب ٜثطؾبذتٌطایی اختٕبٖی زضز وكیسٖ ٔیتٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ تدطثٝای اختٕبٖی زض ٘ٓط
ٌطفتٖٛ ٚ ٝأُ اختٕبٖی فطٍٙٞی ٔ ٚحیُی زض ایٗ أط زذبِت زاقت ٝثبقٙس .ثٖ ٝجبضتی ٕ٘یتٛاٖ
آٌٖ ٝ٘ٛو ٝحٛظ ٜپعقىی ازٖب ٔیوٙس زضز ضا پسیسٜای شاتبً ٔطث ٌٛثَ ٝجیٗت  ٚفیعیه ثس٘ی افطاز
زا٘ؿت.
زض ضٚیىطز ضٚاٖ قٙبذتی ایٗ أط ثٚ ٝي ٛتبویسی اؾت ثط ایٗ و ٝظایٕبٖ  ٚزضز آٖ
يطٚضتبً ثٗسی اختٕبٖی – فطٍٙٞی ٘یع زاضز .ثٙبثطایٗ پعقىیؾبظی ظایٕبٖ  ٚتمّیُ زضز آٖ تٟٙب
ث ٝثٗس خؿٕی  ٚؾپطزٖ ثیٕبضاٖ ث ٝپعقىبٖ ٕٝٞی ضا ٜچبض٘ ٜیؿت .ضٚاٖقٙبؾبٖ ٘یع ثط ایٗ
ثبٚض٘س و ٝتطؼ اظ زضز تب حسی لبثُ آٔٛذتٗ  ٚوٙتطَ وطزٖ اؾت .تطؼ ثبٖث افعایف ازضان
اظ زضز ٔی قٛز .زض پبؾد ث ٝافعایف زضز ثسٖ ا٘سضٚفیٗ تطقح ٔیوٙس .ثب تطقح ا٘سضٚفیٗ
ٌیط٘سٞ ٜبی زضز ٟٔبض قس ٚ ٜزضز ترفیف ٔی یبثس .ث ٝظٖٓ ٚی اٌط ظ٘بٖ ثتٛا٘ٙس اظ تطؼ ذٛز
ثىبٙٞس زضزقبٖ وٕتط ٔیقٛز یب ث ٝوُ تؿىیٗ ٔییبثس»( .ثطثی  )44 :1381ث ٝایٗ زِیُ ٌفتٝ
ٔی قٛز و ٝاٌط ٔبٔبٞب ثٛٔ ٝلٕ ٘ؿجت ث ٝقست یبفتٗ تطؼ اظ ظایٕبٖ تٛخ٘ ٝكبٖ زٙٞس ظٖ
ثبضزاض زض ِحٓ ٝظایٕبٖ ثب ؾٍٙیٙی تطؼ  ٚاؾتطؼ ضٚثط٘ ٚرٛاٞس قس( .
)et.al , 2011: 153

Salomonsson and
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اِجت ٝزضز تٟ ٙب ٔٙجٕ ثطای تطؼ ظٖ ثبضزاض ٘یؿت ثّى ٝثطذی ٖٛاضو ٘بقی اظ ظایٕبٖ َجیٗی
ٔب٘ٙس پیفثیٙی٘بپصیط ثٛزٖ ظٔبٖ ظایٕبٖ َجیٗی تِٛس زیطضؼ وٛزن ٔ ٚطي خٙیٗ زض زاذُ
ضحٓ فًبی زضٔب٘ی زض ظایٕبٖ َجیٗی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛاضز ْبٞطی چٌ ٖٛكبزی ٚاغٖ تغییط فطْ
ثسٖ افتبزٌی ٔثب٘ ٚ ٝأثبَ آٖ نطه٘ٓط اظ ایٗ وٚ ٝالٗیت زاقت ٝثبقس یب ذیط ایدبز ٞطاؼ
ٔیوٙسٓ٘ .طیٝپطزاظاٖ َطفساض حمٛق ظ٘بٖ آ٘بٖ ضا لطثب٘یبٖ ٙٞدبضٞبی ظیجبیی  ٚایسئِٛٛغی
ٔیزا٘ٙس و ٝحبنُ تحٕیٌُطیٞبی ٔطزا٘ ٚ ٝثبظتِٛیس ٔؿتمیٓ خٙؿی اؾت.
زض ازأ ٝثبیس ٌفت تٛنی ٝپعقه زض تٗییٗ ضٚـ ظایٕبٖ ٘مف ٕٟٔی زاضز .زض پعقىی ٔسضٖ
فطآیٙس تِٛس لجُ اظ تِٛس ظایٕبٖ  ٚثٗس اظ تِٛس  ٕٝٞاظ خّٕ ٝفطآیٙسٞبی پعقىی ٔحؿٛة
ٔیق٘ٛس ٔ ٚبزض ٛ٘ ٚظاز زض تٕبْ ایٗ ٔطاحُ اظ ٔطالجتٟبی پعقىی ثطذٛضزاض٘س .حبٍّٔی ٔب٘ٙس
یه ثیٕبضی ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٔیٌیطز؛ ثسیٗ نٛضت و ٝخطیبٖ تِٛس یه وٛزن ضٚیٝای اؾت وٝ
زض شٔ ٗٞبزض تٛؾٍ پعقه ؾبذتٔ ٝیقٛز تب ذٛز ٔبزض .زض ٚالٕ اظ اثتسای ؾبَ  1900ث ٝتسضیح
ظ٘بٖ ثطای ظایٕبٖ ث ٝأٛض پعقىی ٔطاخٕٗٛ٘ ٝز٘س ظیطا آٟ٘ب احؿبؼ ٔیوطز٘س پعقىی ٔیتٛا٘س
زضز ظایٕب٘كبٖ ضا تؿىیٗ زٞس  ٚيٕٙبً ثبٚض زاقتٙس و ٝزض ؾیؿتٓ پعقىی ذٛز  ٚفطظ٘سا٘كبٖ اظ
ؾالٔت ثیكتطی ثطذٛضزاض ذٛاٙٞس قس ث ٝز٘جبَ ایٗ فطآیٙسٞب تٕبْ ٔطاحُ ٔطث ٌٛث ٝؾیؿتٓ
ٔٛاِیس پعقىی قس٘س( .ویٛاٖآضا )266 :1386
اظ ٘ٓط ثٛضزی٘ ٛیع خبٖٔٗ ٝطنٔ ٝیساٖٞبی ٔرتّف اؾت  ٚایٗ ٔیبزیٗ اضایٝوٙٙسٙٔ ٜبثٕ

ٌ٘ٛبٌ ٖٛؾطٔبیٞ ٝؿتٙس .ثط ایٗ اؾبؼ خبیٍبٖ ٜبٔالٖ ٔرتّف زض ٔیساٖٞب ثط اؾبؼ  ٚثٚ ٝاؾُٝ
ٔیعاٖ  ٚاضظـ ٘ؿجی ؾطٔبیٝای و ٝزض اذتیبض زاض٘س ٔكرم ٔیقٛز( .خٙىیٙع )148 :1385
زا٘ف ٟٔ ٚبضت یىی اظ ؾطٔبیٞٝبیی اؾت و ٝزض ٔیساٖ ثٛضزی ٛخبیٍبٞی ثطخؿت ٝزاضز وٖ ٝبٔالٖ
ایٗ ٔیساٖ ٕٞچٔ ٖٛیساٖ التهبز ثب تىی ٝثط ؾطٔبی ٝذٛیف ٔٙبفٕ ذٛز ضا ز٘جبَ ٔیوٙٙس  ٚآٖ ضا
ٔٛخٔ ٝیٕ٘بیب٘ٙسٔ .جتٙی ثط ٘ٓطیبت ثٛضزیٔ ٛیتٛاٖ ٌفت پعقىبٖ ٔتىی ثط ؾطٔبیّٕٖ ٝی ذٛز
ٖال ٜٚثط ایٙى ٝثٌ ٝطٜٞٚبی اؾتٙبزی ٔ ٚطخٕ تجسیُ قسٜا٘س  ٚتبریطٌصاضی ٔؿتمیٕی ثط
تهٕیٌٓیطی ٔطاخٗٝوٙٙسٌبٖ ذٛز زاض٘س حیُ ٝأط ؾالٔت زض ٖطن ٝاختٕبٖی ضا ٘یع ث ٝذٛز
اذتهبل زاز ٚ ٜثحث ؾالٔت زض خبٔٗ ٝضا زض چبضچٛة تٗبضیف ذٛز ٞسایت ٔیوٙٙس .اظ ایٗ-
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ض ٚزض ٘تید ٝفطایٙس پعقىیقسٖ خبٔٗ ٝثرفٞبی فعایٙسٜای اظ ظ٘سٌی اختٕبٖی زض ٔٗطو
َجمٝثٙسی  ٚزضٔبٖ پعقىی لطاض ٔیٌیطز ٕٝ٘ٛ٘ .والؾیه آٖ قی ٜٛث ٝز٘یب آٚضزٖ فطظ٘س اؾت وٝ
زض ٌصقت ٝتٛؾٍ ٔبٔبٞبی ظٖ نٛضت ٔیٌطفت  ٚأطٚظ ٜتٛؾٍ پعقىبٖ ٔطز  ٚثب اؾتفبز ٜاظ
تىِٛٛٙغٞبی پعقىی ا٘دبْ ٔیٌیطز.

)(Lawson, 2001:151

اِجت ٝتبریطپصیطی ظ٘بٖ ثبضزاض اظ ٌفتٞٝب  ٚلًبٚتٞبی زیٍطاٖ ثٔ ٝیعاٖ آٌبٞیٞبی ٖٕٔٛی ٚ
ؾٛاز ثٟساقتی آٟ٘ب ٘ ٔٛقرهیتقبٖ ٔ ٚیعاٖ اٖتٕبزقبٖ ث ٝپعقه  ٚچبضچٛة اضتجبٌ
پعقه -ثیٕبض ثؿتٍی زاضز٘ .یع ٔسَ پسضٔآثب٘ٔ ٝسَ اَالٖبتی ٔسَ تفؿیطی ٔ ٚسَ ٔكٛضتی ضا
ُٔط وطزٜا٘سٕٞ .چٙیٗ ٞبثطٔبؼ ث ٝضاثُ ٝپعقه  -ثیٕبض تٛخ ٝزاضز .اظ ٘ٓط ٚی «ٌعاضٜٞبیی
ٔب٘ٙس ٔٗ پعقه ٞؿتٓ ٔٗ ثٟتط ٔیزا٘ٓ» ٘كب٘ ٝیه ضاثُ ٝپسضؾبالضا٘ ٝاؾت .اظ ٘ٓط ٚی آؾیت-
ٞبی ٔطث ٌٛث ٝوٙف ٔفبٕٝٞای ٘تیدٝی اذتالٌ ٔیبٖ وٙفٞبی ُٔٗٛه ث ٝزضن  ٚوٙفٞبی
ُٔٗٛه ثٛٔ ٝفمیت اؾت .افع ٖٚثط ایٗ ٌٞٝ٘ٛبیی اظ وٙف ضاٞجطزی پٟٙبٖ ٔیتٛا٘س ٔتًٕٗ
فطیت آٌبٞب٘٘ ٚ ٝبآٌبٞب٘ ٝثبقس .زض فطیت آٌبٞب٘ ٝزؾت وٓ یىی اظ ٔكبضوتوٙٙسٌبٖ ثب ٖ٘ٛی
خٟتٌیطی ُٔٗٛه ثٛٔ ٝفمیت ُٖٕ ٔیوٙس ِٚی ٔیٌصاضز زیٍطی (یب زیٍطاٖ) فىط وٙٙس تٕبْ
قطایٍ الظْ  ٚوبفی ثطای وٙف ٔفبٕٝٞای ثطآٚضز ٜقس ٜاؾت.
زض ٔدٕٖٛ ٔٛأُ یبزقسٔ ٜیتٛا٘ٙس قىُ َجیٗی ظایٕبٖ ضا تحتاِكٗبٔ لطاض زازٛٔ ٚ ٜاظاتی
ضا زض ٔطحّ ٝا َٚزض ؾُح افىبض  ٚا٘سیكٞٝب  ٚث ٝز٘جبَ آٖ زض ٚالٗیت اختٕبٖی  ٚؾُح خبٔٗٝ
ذّك وٙٙس.

مالحظات روش ضناختی
ٕٞچٙبٖ و ٝفّیه زض وتبة ذٛز اقبض ٜزاضز «ٔٛيٛٔ ٔٛضز ُٔبِٗ ٝتٗییٗوٙٙهسٜی ضٚـ اؾهت ٚ
ٖ٘ ٝىؽ آٖ» زض اضتجبٌ ثب پػٞٚف زض زؾت ٘یع ثبیس ٌفت پسیس ٜظایٕبٖ ٔ ٚهبزض قهسٖ ٍ٘هبٞی
ثؽ فطاتط اظ ٔكبٞسٜی ٖیٙی اظ َطیك پطؾكٙبٔ ٝضا ٔیَّجس  ٚزض آٖ افهطاز ٔرتّهف زضن شٙٞهی
ٔتفبٚتی اظ ایٗ پسیس ٜاضایٔ ٝهیزٙٞهس زض ٚالهٕ ثبیهس ٌفهت پهػٞٚف حبيهط تالقهی زض خٟهت
ثبظذٛا٘ی ٔٗب٘ی شٙٞی  ٚثطزاقتٞبی اختٕبٖی افطاز ثٙٔ ٝعِهٝی پكهتٛا٘ ٝتههٕیٌٓیهطی آٟ٘هب زض
ا٘تربة ٘ ٔٛظایٕب٘كبٖ اؾت .ثٙبثطایٗ ضٚـ ویفی ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜزض ایٗ تحمیك ٔٙبؾهتتهطیٗ
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ضٚـ ثطای ضؾیسٖ ث ٝایٗ ٔمبنس ثٛزٖ .ال ٜٚثط ایهٗ ُٔبِٗه ٝحبيهط شیهُ پهبضازایٓ ثطؾهبذتی-
تفؿیطی ثب ضٚیىطز پسیساضقٙبذتی ٔیثبقس .پسیساضقٙبؾی ضٚیىطز تحمیك ویفی اؾهت  ٚثه ٝایهٗ
ٔیپطزاظز و ٝچٍٔ ٝ٘ٛطزْ ٕٟٔتطیٗ تدطث ٝظ٘سٌیقبٖ ضا ٔهیؾهبظ٘س .پػٞٚكهٍط اختٕهبٖی ثبیهس
ٖمبیس  ٚاٖٕبَ ٞط ضٚظی ضا وٖ ٝبزی  ٚثسیٟی پٙساقتٔ ٝیقه٘ٛس زضیبثهس  ٚثه ٝنهٛضت ٔهسٖٚ
زضآٚضز تب ث ٝف ٟٓوٙفٞب ٘بیُ قٛز( .ثّیىی ٔ )155 :1392جتٙی ثط ایهٗ انهُ زض ایهٗ پهػٞٚف
پبؾرٍٛیبٖ ٔ ٚبزضاٖ ٔٛضز ُٔبِٗٞ ٝؿتٙس ؤ ٝبزضی زضز  ٚظایٕبٖ ضا ثَٛ ٝض يٕٙی تٗطیف ٔی-
وٙٙس ٘ ٝپػٞٚكٍط  ٝ٘ ٚحتی ٖبِٕبٖ ّْٖٛاختٕبٖی .اترهبش ایهٗ ٔٛيهٕ ٘بقهی اظ اُ٘جهبق ٔبٞیهت
ٔٛي ٔٛثب ٔٛايٕ ٞؿتیقٙبؾب٘ٗٔ ٚ ٝطفتقٙبؾب٘ٙٔ ٝهسضج زض پهبضازایٓ تفؿهیطی اؾهتٞ .ؿهتی-
قٙبؾی پبضازایٓ ثطؾبذتی -تفؿیطی ٔجتٙی ثط ٘ؿجیٌطایی اؾت ث ٝایهٗ ٔٗٙهب وهٚ ٝالٗیهتٞهب زض
اقىبَ ٌ٘ٛبٌ ٖٛؾبظٜٞب یب ثطؾبذتٞٝبی ضٚا٘ی ٘بّٕٔٛؼ ٔجتٙی ثهط أهٛض اختٕهبٖی  ٚتدطثهٝای
ٔبٞیتبً ٔحّی ذبل ٚ ٚاثؿت ٝث ٝقىُ ٔ ٚحتٛای افطاز یب ٌطٜٞٚبیی و ٝآٖ ضا ٔهیآفطیٙٙهس لبثهُ
زضن  ٚثطضؾی ٞؿتٙس .ایٗ ثطؾبذتٞٝب ثٞ ٝیچ ٔٗٙبی ُّٔمهی «حمیمهی» ٘یؿهتٙس ثّىه ٝنهطفبً تهب
ا٘ساظٜای آٌبٞیثرف  ٚذاللب٘ ٝثٛز ٚ ٜاِجت ٝلبثُ تغییط٘سٔ( .حٕسپٛض  )48 :1389پػٞٚف حبيهط
ثب ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٞسفٕٙس حبنُ ٔهبحج ٝثب ٘ 15فط اظ ظ٘ب٘ی اؾت و٘ ٝرؿتیٗ تدطثٝی ظایٕبٖ ذهٛز
ضا زاقتٝا٘سُٙٔ .ك پسیساضقٙبذتی ث ٝتٛيیح تدطث ٝزض ظٔی ٝٙذٛزـ ٖاللٙٔٝس اؾت اظ ایهٗض ٚزض
ایٗ پػٞٚف پسیسٛٔ ٜضز ثطضؾی (ظایٕبٖ) زض قطایٍ َجیٗی آٖ (ثیٕبضؾتبٖ) ثطضؾی قهس ٜاؾهت.
خبٔٗٞ ٝسه زض ایٗ ُٔبِٗ ٝثیٕبضؾتبٖ زِٚتی -آٔٛظقی ٔیهطظا وٛچههذهبٖ (ثیٕبضؾهتبٖ خهبٕٔ
ظ٘بٖ) زض قٟط تٟطاٖ ٔیثبقس.
ثٛٓٙٔ ٝض یىپبضچٍی  ٚا٘ؿدبْ  ٚث ٝلهس وٙبض  ٓٞلطاض زازٖ ٔت ٖٛتٕبٔی ٔهبحجٞٝب زض ٘طْ-
افعاض اَّؽ ضیرت ٚ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ ٘طْافعاض وبض وسٌصاضی ًٖٕٛٔ ٚؾبظی  ٚقٕبضـ ٔٛاضز
نٛضت ٌطفت .زازٜٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ قف ٔطحّٝای

اؾٕیت)(Smith and et.al 2009: 75

ٔٛضز تدعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفت .ایٗ تدعی ٚ ٝتحّیُ زضثطزاض٘سٜی فطآیٙسی اظ زازٜٞبی ذبل
ث ٝزازٜٞبی ٖٕٔٛی اظ زازٜٞبی تٛنیفی ث ٝزازٜٞبی تفؿیطی ٔیثبقس (٘ٓیط تٟٗس ث ٝف٘ ٟٓمُ-ٝ
٘ٓط ٔكبضوتوٙٙس ٚ ٜیه تٕطوع ضٚاٖقٙبذتی ثط ایدبز ٔٗب٘ی قرهی زض ظٔیٞٝٙبی ذبل) وٝ

زایمان طبیعی به مثابه یک هراس اجتماعی مطالعه پدیدارشناختی زایمان طبیعی در ...

9

ثَٛ ٝض اُ٘ٗبهپصیطی ثط َجك یه فٗبِیت تحّیّی ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝیق٘ٛس .زض ایٗ خب ثبیس ثٍٛیٓ
ث ٝپیطٚی اظ ضٚـ پسیساضقٙبذتی َطیمٝی یبززاقتثطزاضی ُٔبثك ِحٗ ٌ ٚفتبض ٔكبضوتوٙٙسٚ ٜ
ث ٝظثبٖ ٖبٔیب٘ ٝآٚضز ٜقس ٜاؾت.
جذٍل .1هطخصات هصاحثِضًَذگاى
هطارکتکٌٌذگاى

سي

سطح تحصیالت

ٍضعیت اضتغال

ًیرُ

25

زیپّٓ

ذب٘ٝزاض

راضیِ

35

ِیؿب٘ؽ

حؿبثساض

طیثِ سادات

25

ِیؿب٘ؽ

ذب٘ٝزاض

سَسي

27

فٛقزیپّٓ

ذب٘ٝزاض

آزیتا

27

ِیؿب٘ؽ

ذب٘ٝزاض

رتاب

22

زیپّٓ

ذب٘ٝزاض

الِْ

26

ِیؿب٘ؽ

ذب٘ٝزاض

هیٌا

29

زیپّٓ

ذب٘ٝزاض

فاطوِ

28

فٛقِیؿب٘ؽ

ذب٘ٝزاض

هیترا

27

زیپّٓ

ذب٘ٝزاض

هٌْاز

23

زیپّٓ

ذب٘ٝزاض

زّرا

24

فٛقِیؿب٘ؽ

ذب٘ ٝزاض

سحر

25

فٛقزیپّٓ

ذب٘ٝزاض

هرین

22

زیپّٓ

ذب٘ٝزاض

سپیذُ

28

ِیؿب٘ؽ

ذب٘ٝزاض
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یافتههای پژوهص
تحّیُ یبفتٞٝب ثط اؾبؼ وكف ٔمِٞٝٛبی ٔكتطن زض ٔیبٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛب تٓٙیٓ قس ٜاؾت و ٝاظ آٟ٘ب ثهٝ
ٖٛٙاٖ ٖٛأُ ٔٛرط زض ا٘تربة ظایٕبٖ َجیٗی یبز ٔیوٙیٓ .تفؿیط زازٜٞب ؾُٔ ٛرتّفی ضا زض ثهط-
ٔیٌیطز .زض ٔطحّٝی ٘رؿت ٔهبحج ٝاِٚی ٝضا ثٌ ٝفتٞٝبیی وٚ ٝاحسٞبی ٔٗٙبیی ضا اضایٔ ٝیوٙهس
تمؿیٓ  ٚثب وسٌصاضی ٌفتٞٝب وسٞبی ٔفٟٔٛی ضا قٙبؾبیی وهطزیٓ ایهٗ وهسٞب ثهطاؾهبؼ تكهبثٝ
ٔٗٙبیی ٛٔ ٚي ٔٛانّی زؾتٝثٙسی قس٘س ًٔ ٚبٔیٗ ضا قىُ زاز٘س .ؾپؽ ایٗ ًٔهبٔیٗ ثه ٝیهه
تٛنیف وّی اظ تدطثٚ ٝالٗی ثطٌطزا٘س ٜقس٘سٞ .ط یه اظ ًٔبٔیٗ انّی ٘یع اظ ًٔبٔیٗ فطٖی یهب
ذطزًٔ ٜبٔیٙی اؾت و ٝاظ ؾٛی پػٞٚكٍط اظ ٔهبحجٞٝب اؾترطاج ٘ ٚبٍٔصاضی قس ٚ ٜزض ٟ٘بیت
ٞط وساْ اظ ایٗ ٔمِٞٝٛب اظ ثُٗ ًٔبٔیٗ انّی ٔٙتح اظ ٔهبحجٞٝب

اؾترطاج ٌطزیسٜا٘س.

جذٍل .2هقَلِّا ٍ هضاهیي اصلی تجارب هادراى در زایواى طثیعی
هضاهیي اصلی
 احؿبؼ ٔبزضی -ثطزاقت اظ ٔبزضی لجُ اظ ثبزاضی

هقَلِّا

هضاهیي اصلی

زضن ٔبزضی

 ذٛز فیعیىی -ذٛز پٙساقت ٝفیعیىی

 ثیبٖ ٘مف خسیس ضٚیبضٚیی ثب ثبضزاضی اضتجبٌ والٔیٚ -اوٙفٞبی ٖبَفی

تدطثٔ ٝبزضی ٚ
فطآیٙس ثبضزاضی

 ضيبیت اظ ظ٘سٌیٕٞ -طاٞی ٕٞؿط

هقَلِّا
ازضان اظ ذٛز

ویفیت ظ٘سٌی

 ٚيٗیت خؿٕی زض فطایٙس -زالیُ اخٕبِی ضٚـ ا٘تربثی

اٍ٘بضٜٞبی شٙٞی

 -ا٘تربة اَطافیبٖ  ٚضيبیتٕٙسی آٟ٘ب

یبزٌیطی

 -اٍِٛپصیطی

اختٕبٖی

 ٔٙبثٕ اَالٖبت ٔ ٚیعاٖ وٙىبـ تٛنیٞٝبی غبِت  ٚازِٞٝب قجىٞٝبیاَالٖبتی
 ٌطٔ ٜٚطخٕ -اَالٖبت ٔتٙبلى  ٚز ٚضاٞی ا٘تربة

قجىٞٝبی
اَالٖبتی

 -أىب٘بت ٔحیُی

تؿٟیالت ظٔیٝٙای

 فطنتٞبی ٔبزی -إٞیت ظٔبٖثٙسی

ٔسیطیت ظٔبٖ

 ظٔبٖ ظایٕبٖ ٔست ظٔبٖ ِیجط ٔمبیؿ ٝقٙیسٜٞب ٚتدطث ٝقرهی

ٚيٗیت ثبِیٙی
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اداهِ جذٍل .2هقَلِّا ٍ هضاهیي اصلی تجارب هادراى در زایواى طثیعی
هضاهیي اصلی

هقَلِّا

هضاهیي اصلی

هقَلِّا

 ٌط ٜٚاؾتٙبزی لّٕط ٚپعقىیٛٔ -لٗیت حطفٝای

ٔیساٖ ّٖٓ

 -تٛاٖ قیطزٞی

تكطیح ٚيٗیت پؽ

 -ؾالٔت ضٚاٖ

اظ ظایٕبٖ

 تفٛیى تهٕیٌٓیطی -ضيبیت اظ ضٚـ

 تطؼ اظ زضز تهٛض اظ زضز -تمسؼ زضز

ا٘تربثی
ثطؾبذت زضز

 -اؾتمجبَ اظ ظایٕبٖ ثی زضز

 ٘ ٔٛا٘تربة ظایٕبٖزْٚ

تفؿیط تدطث ٝظیؿتٝ
ثطؾبذت ٔبزضی

 -تٗطیف ٔبزضی

درک مادری
ظ٘بٖ لجُ اظ ثبضزاضی تهٛض  ٚازضاوی اظ ٔبزضی زاض٘س و ٝثیكتط اظ حؽ ِصت ٖ ٚالله ٝثه ٝزاقهتٗ
وٛزن ٘بقی ٔیقٛز أب ثٗس اظ ثچٝزاضقسٖ  ٚقبیس اظ ٕٞهبٖ اثتهسای ثهبضزاضی ٖهال ٜٚثهط ٍ٘هبٜ
احؿبؾی نطه ٍ٘بٞی ٖمال٘ی ث ٝلًیٌ ٝكٛزٔ ٜیقٛز  ٚحؽ ِهصتثرهف زاقهتٗ فطظ٘هس ثهب
احؿبؼ تٟٗس ٔ ٚؿئِٛیت آٔیرتٔ ٝیٌطززٔ .مٛٔ ِٝٛضز ثطضؾهی تحهت ؾهًٔ ٝهٕ« ٖٛاحؿهبؼ
ٔبزضی» «ثطزاقت اظ ٔبزضی لجُ اظ ثبضزاضی» « ٚثیبٖ ٘مف خسیس» ٔیثبقس وٞ ٝط وساْ اظ ٔهبزضاٖ
اظ ٔٓٙطی  ٚثب ثیب٘ی اظ ٘مف خسیس ذٛز یبز ٔیوٙٙس...
زض وُ اوثط ٔبزضاٖ ثٔ ٝؿئِٛیت ٔبزضی اقبضٔ ٜیوٙٙس  ٚایٙى٘ ٝؿجت ث ٝلجُ ثبیس تٟٗسی
ثیكتطی ضا زض ظ٘سٌی ثپصیط٘س ثٖٛٙ ٝاٖ ٔثبَ ٘یط ٜاقبض ٜزاضز و ٝآضاْآضاْ ٔتٛخ ٝایٗ ٔؿئِٛیت
قس ٜاؾت:

«یٔ ٝؿئِٛیت خسیس ٜاِٚف ثبٚض٘ىطز٘یِٚ ٝی ثٗسـ و ٝقیط ٔیسی  ٚتغصیف
قطٔ ٔٚیك ٝثبٚضـ ٔیوٙی ِصت ذٛثی ٞؿت» .زض ازأٔ ٝیٌٛیس «ٞیچ حؿی ثٝ
ٔبزضی ٘ساقتٓ ِٚی االٖ ٔیثیٔ ٓٙؿئِٛیتٞبـ تبظ ٜقطٔ ٔٚیق٘ .ٝؿجت ث ٝلجُ
یٔ ٝؿئِٛیت خسیس ٜثعضي وطز٘ف زضؾت تطثیت وطز٘ف».
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ؾپیس٘ ٜیع ثب حطاضت ظیبز ثیبٖ ٔیوٙس:

«ٕٞیك ٝحؽ ٔبزضی ٔٗ ذیّی ظیبز ثٛز ِٚی االٖ ثچ ٝذٛزْ ٞؿت احؿبؼ
ٔیو ٓٙزیٍٔ ٝبَ ذٛزْ ٘یؿتٓ ٔبَ فمٍ ٕٞؿطْ ٘یؿتٓ یىی زیٍٞ ٓٞ ٝؿت .یٝ
حؽ ٔؿئِٛیت ثیكتط اٍ٘بض خ ٓٞ ٓ٘ٛثسْ وٕ.»ٝ
ٟٙٔ ٚبظ ثب اقتیبق ظیبز:

«ذت لجّف فمٍ اظ ثغُ وطزٖ  ٚقیط زاز٘ ٛایٗ چیعا ذٛقٓ ٔیأٚس ِٚی ٚلتی
ث ٝز٘یب أٚس ی ٝحؽ ذیّی ٖدیجیٚ .ٝلتی ز٘یب أٚس ٔیذٙسیسْ ٌ ٚطیٔ ٝیوطزْ».

تجربه مادری و فرآینذ بارداری
ٔهبحجٝی حبيط تحت ًٔبٔیٗ «ضٚیبضٚیی ثب ثبضزاضی» «ٚاوٙفٞبی ٖبَفی» «اضتجبٌ والٔی» ٚ
«ٚيٗیت خؿٕی زض فطآیٙس» ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝقهس  ٚاظ ٔهبزضاٖ ؾهٛاالتی زض ذههٛل
تٕبیُ ث ٝثبضزاضی  ٚآٔبزٌی ضٚحی پصیطـ پیبٔسٞبی ایٗ زٚضاٖ  ٚحتی تٕبیهُ ثطلهطاضی اضتجهبٌ
ثب وٛزن ز٘یب ٘یبٔس ٜپطؾیس ٜقسٕٞ .چٙیٗ زض ٟ٘بیت ٚيٗیت خؿهٕی ٔهبزضاٖ ضا زض َه َٛزٚضاٖ
ثبضزاضی خٛیب قسیٓ.
ظٞطا و ٝضٚی ترت زضاظ وكیس ٜثٛز  ٚثِ ٝحبِ خؿٕی ذیّی ؾطحبَ ٘جٛز زٚضٜی ثبضزاضی
ذٛز ضا چٙیٗ تٛنیف ٔیوٙس:

«ٔٗ ثبضزاضی وبٔالً ثیزضزؾط  ٚضاحتی زاقتٓٞ .یچ ٔكىُ ذبنی ٘ساقتٓ .اِجتٝ
ایٗ ٘ ٔٛثطذٛضز وطزٖ ثب ثبضزاضیاْ ٞؿت یٗٙی ٔٗ ٔیز٘ٚؿتٓ وٕطْ زضز ٔیوٝٙ
یٗٙی آزْ اٌ ٝی ٝوٓ آٌبٞی ثس ٜث ٝذٛزـ غبفٍّیط ٕ٘یق .»ٝظٞطا ث ٝذبَط زضز
وٕط حطه ذٛز ضا لُٕ وطز ٔ ٚست وٛتبٞی چكٕبٖ ذٛز ضا ثؿت:ٚ ...

«ٔیز٘ٚؿتٓ حبال و ٝزاضْ ثبضزاض ٔیقٓ ذت ی ٝؾطی زضزٞب ض ٚثبیس ثیكتط تحُٕ
وٚ ٚ ٓٙلتی وٕط زضز ٔیأٚس ؾطاغٓ چ ٖٛو ٝاظ لجُ آٌبٞی زاقتٓ زیٍ ٝثطاْ زضز
ذیّی ٔ٘ ٟٓجٛز».
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آضأف ذبَط ظٖ زض َ َٛزٚضٜی ثبضزاضی ٔیتٛا٘س ث ٝظایٕبٖ ٔ ٚمبٔٚت ا ٚزض ثطاثط تطؼ ٚ
ايُطاةٞبی خب٘جی وٕه وٙس .أب ثؿیبض زیسٔ ٜیقٛز ايُطاة ٔبزضاٖ ث ٝزِیُ ا٘تربة ظایٕبٖ
َجیٗی  ٚتطؼ اظ ٔٛاخ ٝثب آٖ ٔیثبقس .ثٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘٘ ٝ٘ٛیطٔ ٜیٌٛیس:

«ٔٗ پكیٕ٘ ٖٛكسْ اظ ثبضزاضی چ ٖٛو ٝخفتٕ ٖٛضاغت ثٛزیٓ  ٚاشیتٓ ٘كسْ تٛ
ا ٖٚزٚضاٖ ٔكٛـ ٘جٛزْ حتی ث ٝا٘تٟب ؤ ٝیضؾیسْ ا٘تٓبضْ ثیكتط ٔیقسِٚ .ی
چ ٖٛوَ ٝجیٗی ٔیذٛاؾتٓ اؾتطؼ زاقتٓ .ث ٝذبَط چیعایی و ٝقٙیس ٜثٛزْ ٚ
تهٛضاتی و ٝزاقتٓ ث ٟٓاؾتطؼ ٔیزاز».
ٔ ٚیٙب:

«ٔٗ اظ ثبضزاضیٓ ذیّی ضايی ثٛزْ اظ اِٚف  ٓٞثب ثچٝاْ حطه ٔیظزْ اٖتمبز زاضْ
اظ ٔ ٖٕٛٞبٜٞبی اِٚف  ٖٕٛٞی ٝضي ذبِیاْ ثبق ٝلكٔ ًٙیف .ٕٟٝاالٖ اؾٕكٛ
نسا ٔیظ٘یٓ ٔیفِٚ ٕٟٝی اظ ظایٕبٖ ٔیتطؾیسْ ت ٛثبضزاضی اؾتطؼ زاضی ٍ٘طاٖ
ثچٝای أب اظ ایٙى ٝی ٝثچ ٝتٚ ٛخٛزت ٝای ٓٙذیّی ذٛث ٓٙٔ ٝذٛة ثٛزْ ِٚی
قجٟبیی و ٝفطزاـ لطاض ثٛز ثطْ زوتط ذیّی اؾتطؼ زاقتٓ».

انگارههای رهنی
ایٗ ٔجحث ث ٝزالیُ ٖٛ ٚأُ شٙٞی و ٝافطاز ثط اؾبؼ آٖ ٘ ٔٛظایٕبٖ ذٛز ضا ا٘ترهبة وهطزٜا٘هس
تٛخ ٝزاضز .اِجت ٝوُ فطآیٙس وبض چٙیٗ ٞسفی ضا ز٘جبَ ٔیوٙس أب زض ایٗ حبِت ظٔب٘ی وه ٝاظ افهطاز
اٍ٘یع ٜا٘تربة ظایٕب٘كبٖ پطؾیسٔ ٜیقٛز ث ٝنطاحت زالیّی ضا و ٝذٛز ٔس٘ٓط زاقهتٙس ثهَ ٝهٛض
وّی ٖٛٙاٖ ٔیوٙٙس و ٝانٛالً اغّت ٔبزضاٖ یه یب ز ٚزِیُ انّی ضا ُٔط وطزٜا٘س.
تٗسازی اظ ظ٘بٖ ٖٛاضو ظایٕبٖ ؾعاضیٗ ضا زِیُ انّی ا٘تربة ظایٕبٖ َجیٗی ذٛز ُٔط
ٔیوطز٘س .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔثبَ ضثبة اقبض ٜزاضز:

«اظ زوتطای ایٗ ثیٕبضؾتبٖ پطؾیسْ ٌفتٗ ؾعاضیٗ قىٓ  7الی ٝاؾت تب ایٗ
خٛـ ثرٛضٔ ََٛ ٜیوك ٝثٗس آٔپ َٛو ٝث ٝوٕط ٔیع٘ٗ پسض ٚزض ٔیبض ٜثچٝاْ
ٔطیًی ٔیبضٌ ٜفتٗ زضزقٓ ظیبزٌ ٜفتٗ َجیٗی اٌ ٝثت ٓ٘ٛث٘ ٝفٗٓ ٞؿت».
ؾٛؾٗ  ٓٞاظ ؾط إَیٙبٖثركی ث ٝپعقه ذٛز ٔیٌٛیس:
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«اظ زوتطْ پطؾیسْ پیكٟٙبز َجیٗی زاز ٌفت ٔٗ ذٛزْ ؾ ٝتب ظایٕبٖ َجیٗی زاقتٓ»
ؾٛؾٗ ثب ِحٙی لبَٕٚ« :لتی ی ٝپعقه ظ٘بٖ ایٗ وبضٔ ٚیو ٗٔ ٝٙچطا ایٗ وبضٚ
ا٘دبْ ٘سْ حتٕب ی ٝفطلی زاض ٜزیٍ ٝثطا چی اِىی قىٕٓ پبض ٜق .ٝزضزای ثٗس اظ
ظایٕبٖ ثطا ؾعاضیٗ ذیّی ظیبزٔ ََٛ ٚ ٜیوكِٚ ٝی َجیٗی ثٗس اظ ظایٕبٖ زیٍٝ
زضزی ٘ساضی».
ؾحط  ٓٞو ٝضٚی ترت زضاظ وكیس ٜثٛز  ٚثؿیبض اْٟبض ث ٝزضز ٔیوطز ثب ِحٙی ٘بضايی:

«ٔدجٛض قسْ .چ ٖٛو ٝثیٕبضؾتبٖ لجٕ٘ َٛیو ٝٙثیٕبضؾتبٖ زِٚتی ٔیٌٗ اَٚ
َجیٗی.»...
ظٞطا ٘یع ثب ذٙس:ٜ

«قبیس ث٘ ٟٓرٛضِٚ ٜی ٔٗ ذیّی زِٓ ٔیذٛاز و ٝثچ ٝظیبز زاقت ٝثبقٓ ذٛة تٛ
ظایٕبٖ ؾعاضیٗ ٕ٘یك ٝؾعاضیٗ ؾ ٝتب ثیكتط ٔكىُ زاض ٜاٌط  ٓٞثكٟ٘ ٝبیتبً ثب
احتیبٌ ثك ٝچٟبض تب .ذٛزْ ثچ ٝزٚؾت زاضْ تىّیفی  ٓٞو ٝزض ذهٛل اظزیبز
خٕٗیت ض ٚزٚقٓ احؿبؼ ٔیوٞ ٓٙؿت» ( االٖ ثب ا ٖٚتىّیف چٙس تب؟) ثب

ذٙسٜای و ٝخسیت زض آٖ ثٛز ٌفت« :االٖ قف ٞفت تب»!.

یادگیری اجتماعی
یبزٌیطی اختٕبٖی و ٝیبزٌیطی ٔكبٞسٜای ٘یع ٘بٔیسٜا٘س ظٔب٘ی ضخ ٔهیزٞهس وه ٝاظ ضأ ٜكهبٞسٜی
ضفتبض زیٍطاٖ  ٚتمّیس  ٚاٍِٛثطزاضی یبزٌیطی خسیسی زض ٔب ایدبز قهٛز .ایهٗ یهبزٌیطی ٘كهبٍ٘ط
ٛٞیت ضفتبض ذب٘ٛازٌی  ٚافطازی اؾت و ٝثب آٟ٘ب ضفهتٚآٔهس یهب ٘كؿهت  ٚثطذبؾهت زاضیهٓ زض
ٔجحث ظایٕبٖ یبزٌیطی اختٕبٖی ثَٛ ٝض ٔكرم ٔیتٛا٘س زض ا٘تربة ٘ ٔٛظایٕهبٖ افهطاز ٘مهف
زاقت ٚ ٝا٘تربة آٟ٘ب ضا ؾٕت  ٚؾ ٛزٞس.
ایٗ ٔجحث تحت ز ًٖٕٛٔ ٚانّی «ا٘تربة اَطافیبٖ  ٚضيبیتٔٙسی آٟ٘ب» «اٍِٛپصیطی»
ٔٛضز ٔسال ٝلطاض ٌطفت ٝاؾتَ .یج ٝؾبزات ٔیٌٛیس:

«اَطافیب٘ٓ ثیكتط ظایٕب٘كَ ٖٛجیٗی ثٛز ٔیٌفتٗ ثٟتطِ ٖٕٛٞ ٜحٓ ٝزضز زاضی.
ٖٛاضيف وٕتط ٜوؿبیی وَ ٝجیٗی ظاییس ٜثٛزٖ ضايی ثٛزٖ ِٚی وؿبیی وٝ
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ؾعاضیٗ وطز ٜثٛزٖ ٘بضايی ثٛزٖ اَطافیب٘ٓ ٔ ٕٝٞیٌفتٗ َجیٗی ظایٕبٖ وٗ
تٛا٘بییاـ ض ٚزاضی».
ایٗ یبزٌیطی زض ٛٔ ٕٝٞاضز ثطای تٕبٔی افطاز یىؿبٖ ٘یؿتٔ .یتٛاٖ ٌفت ثٔ ٝیعا٘ی و ٝثط
ٖبّٔیت فطز افعٚز ٜقٛز اظ ٔیعاٖ تأریطپصیطی ا ٚوبؾتٔ ٝیقٛز.
آظیتب ایَٗٛض ثیبٖ ٔیوٙس:

«اوثطیت ؾعاضیٗ وطز ٜثٛزٖ أب ٌفتٓ حطه ایٗ ٔطزْ ٖٛاْ ضٌٛ ٚـ ٘ى ٓٙثٟتط»ٜ
 ٚثٗس ثب ِحٗ قىبیتآٔیعی ٌفت« :ذت ای ٛٙثٍٓ خبٔٗ ٝپعقىی ٔب ایُٛٙضی.ٝ
ٔٗ فیّٕٟبی ذبضخی ض ٚوٍ٘ ٝبٔ ٜیؤ ٓٙیثی ٓٙچمسض تكٛیك ٔیقٗ ثَ ٝجیٗی
ثٓ٘ ٝط ٔٗ ٕٞیٗ خبّٕٖٔٗ ٝی ذٛزٔ ٖٛثبٖث قس ٜؾعاضیٗ ثیٗ ٔطزْ ثبة ق.ٝ
أٌ ٝدجٛض ثبقی ثَ ٝجیٗی یب اٌ ٝا٘تربة اِٚت َجیٗی ثبیس ثبق ٝایٙمسض ؾعاضیٗ
ٕ٘یقٚ ٗٔ .ٝلتی َجیٗی ا٘دبْ زازْ زیسْ ایُٛٙضْ ٘یؿت و ٝایٙمسض زاضٖ ٌٙسـ
ٔیو.»ٗٙ

ضبکههای اطالعاتی
قجىٞٝبی اَالٖبتی اظ چٟبض ًٕٔ ٖٛانّی «ٔٙبثٕ اَالٖبت ٔ ٚیعاٖ وٙىبـ» «تٛنیٞٝبی غبِت
 ٚازِّٞٝب» «ٌطٔ ٜٚطخٕ» «اَالٖبت ٔتٙبلى  ٚز ٚضاٞی ا٘تربة» اؾتٙجبٌ قس ٜاؾت .ایهٗ ٔمِٛهٝ
ثط ایٗ ٔجحث تٛخ ٝزاضز ؤ ٝبزضاٖ ثطای ا٘تربة ٘ ٔٛظایٕبٖ ذٛز ث ٝچٔ ٝیعاٖ تحمیك  ٚتفحهم
ا٘دبْ زاز ٚ ٜزض ایٗ ظٔی ٝٙاظ چٙٔ ٝبثٕ اَالٖبتی اؾتفبز ٜوطزٜا٘س  ٚزیٍط ایٙى ٝزض فطآیٙهس تحمیهك
ثیكتط وساْ ٘ ٔٛظایٕبٖ ث ٝآٟ٘ب پیكٟٙبز قس ٜثب چ ٝثطٞبٖ  ٚثط ٔجٙبی چ ٝزالیّیٕٞ .چٙهیٗ تٛخهٝ
ث ٝایٗ أط و ٝانّیتطیٗ ٔٙجٕ وؿت اَالٖبت ثطای ظ٘بٖ ثبضزاض ٔٛضز ُٔبِٗ ٝچ ٝافطازی ثهٛزٜا٘هس
 ٚزض ایٗ ٔؿیط زچبض تٙبلى اَالٖبت  ٚتكٛیف ذبَط قس ٜا٘س یب ٘.ٝ
اِ ٟٝثٗس اظ تحمیمبت ثؿیبض اشٖبٖ زاضز و ٝزض ٟ٘بیت ثطذاله تٛنیٝی اَطافیبٖ ؾالٔت
ظایٕبٖ َجیٗی ثطایف ٔؿّٓ ٔیقٛز  ٚتهٕیٓ ٔیٌیطز ث ٝنٛضت َجیٗی ظایٕبٖ وٙس:

«ذیّی ُٔبِٗ ٝوطزْ .اَطافیبٖ ثیكتط تكٛیك ٔیوطزٖ ث ٝؾعاضیٗ حتی ثطاْ خبِت
ثٛز ذبٕٟ٘بی ٔؿٗ  ٓٞو ٝذٛزق ٖٛظایٕبٖ َجیٗی زاقتٗ تكٛیك ٔیوطزٖ ثٝ
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ؾعاضیٗ ثطاْ ذیّی خبِت ثٛز و ٝتحت تبریط ایٗ فط ًٙٞلطاض ٌطفتٗ ٗٔ .چٖٛ
ذبِٓ  ٚظٖزاییاْ زوتط ظ٘بٖ ثٛزٖ ٔ ٛٙتكٛیك ٔیوطزٖ و ٝأٌ ٝیت٘ٛی َجیٗی
ظایٕبٖ وٗ .اَالٖبتی وٌ ٝطفت ٝثٛزْ تٙبلى ٘ساقت تبویس ثیكتط ضٚی َجیٗی ثٛز.
ذت چ ٗٔ ٖٛلجالً  ٓٞظایٕبٖ َجیٗی ض ٚزٚؾت زاقتٓ ثط اؾبؼ اٗٔ ٖٚیبضٞبیی
و ٝت ٛش ٓٙٞزاقتٓ ٔثُ وكٛضٞبی پیكطفت ٝثٗسْ ٔیٌفتٓ اٌ ٝظایٕبٖ َجیٗی ثس
ثٛز حتی حیٛاٖٞب  ٓٞی ٝخٛض زیٍٝای ظایٕبٖ ٔیوطزٖ ایٗ اظ  ٖٕٛٞضٚظ ا َٚوٝ
وط ٜظٔیٗ أٚس ٜثٛز.»ٜ
ٔیٙب و ٝضٚی ترت ٘كؿت ٝثٛز  ٚثؿیبض اثطاظ ث ٝزضز ٔیوطز ثب ِحٙی ذؿتٔ ٝیٌٛیس:

«وتبة ذبنی ٘ر٘ٛسْ اَطافیبٖ ٞط وؿی ثب ٔٗ حطه ٔیظز َجیٗی ض ٚتجّیغ
ٔیوطز ت ٛفبٔیُ ٞط ز ٔٛ٘ ٚض ٚزاقتیٓ ٔ ٕٝٞیٌفتٗ َجیٗی ثٟتط ٜظٚز ؾط پب
ٔیكی ذٛزت ث ٝوبضٞبت ٔیطؾی ث ٝثچٝات ٔیطؾی ِٚی ؾعاضیٗ فمٍ ٔیت٘ٛی
ثكیٙی ثچتٍ٘ ٛب ٜوٙی قیط ثسی .ذٛزْ زٚزَ ثٛزْ چ ٖٛو ٝاظ زضز ٔیتطؾیسْ
ثبظْ ٔیضفتٓ ت ٛایٗ فىط وَ ٝجیٗی ثٟتط ٜظٚز ؾط پب ٔیقٓ ذٛزْ ث ٝثچٓ ٔیضؾٓ
ِٚی ٕٞف ٔیٌفتٓ ٘ى ٝٙخیغ ثع٘ٓ زٖٛاْ و٘ ٗٙى ٝٙزضز ظیبز زاقت ٝثبقٓ ٘ى»....ٝٙ
 ٚثب حبِت تبؾفآٔیع ازأٔ ٝیزٞس:

«ِٚی  ٕٝٞا ٖٚاتفبلبت ثطاْ پیف أٚس ...ی ٝزضنس ث ٝش ٓٙٞضؾیس و ٝوبـ

ؾعاضیٗ وطز ٜثٛزْ ی ٝوٓ پكیٕ ٖٛقسْ اظ ظایٕبٖ َجیٗی ذیّی ذؿت ٝقسْ اظ
زضز .ذیّی زضزْ َٛال٘ی ثٛز».
ضثبة ٘یع:

«ٔٗ ایٙتط٘ت ؾعاضی ٛٙزیسْ ذیّی ثس ثٛز ذیّی تطؾیسْ اٍ٘بض قىٓ ذٛزٔ ٛزاقتٗ
پبضٔ ٜیوطزٖ ثٗس ٌفتٓ َ ٖٕٛٞجیٗی ثٟتط.»ٜ

میذان علم
ٔجحث ٔیساٖ ّٖٓ چٟبض ًٕٔ ٖٛانّی ضا زض ثطٔیٌیطز و ٝث ٝتطتیت «ٌهط ٜٚاؾهتٙبزی» «لّٕهطٚ
پعقىی» «ٔٛلٗیت حطفٝای» « ٚتفٛیى تهٕیٌٓیطی» ٔیثبقس .اظ ایٗ ٔٓٙط ٔیساٖ ٔیتٛا٘س وهُ
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 ٚیب ثركی اظ خبٔٗ ٚ ٝیب لكط ذبنی اظ آٖ ضا قبُٔ قٛز .ثط اؾبؼ ایٗ ٘ٓطیه ٝثٛضزیهٔ ٛیهساٖ
ّٖٓ ضا ٕٞچٔ ٖٛیساٖ التهبز ٔحُ ثطذٛضز ٔٙهبفٕ ٙٔ ٚبلكهبت ؾهٛزاٌطا٘ٔ ٝهیزا٘هس .زض ٔؿهبِٝ
ظایٕبٖ ٘مف پعقه  ٚضٚقٍٙطیٞبی أ ٚیتٛا٘س تبریط ث ٝؾعایی زض ّٖٕىطز افطاز  ٔٛ٘ ٚا٘ترهبة
ظایٕبٖ آٟ٘ب زاقت ٝثبقس .زض ٘عز ٔبزضاٖ پعقىبٖ ثٌ ٝطٜٞٚبی اؾٙبزی ٔیٔب٘ٙس وهٓ٘ ٝهط  ٚپیكهٟٙبز
آٟ٘ب ثؿیبض ٔٗتجط  ٚلبثُ اتىب اؾت  ٚثط ایٗ اؾبؼ لّٕهط ٚپعقهىی لهبزض اؾهت فًهبی اٖتٕهبزی
ایدبز وٙس و ٝثط اؾبؼ ٔٛلٗیت حطفٝای پعقه فطٔب٘جطی ٔطیى ضا فطا ٓٞؾبظز.
زض ایٗ ذهٛل ٔطیٓ ٔیٌٛیس:

«پعقىٓ ٌفت َجیٗی ثٟتط ٜثٗسْ ایٙىٔ ٝیت٘ٛی ٍِٙت ذٛث ٝتٛا٘بییاـ ض ٚزاضی»
(ث ٝپعقىت ٖٛاٖتٕبز زاقتیس؟) «آض( »ٜأٌ ٝیٌفت ؾعاضیٗ؟) «آض ٜلجٔ َٛیوطزْ»
(حتی اٌ ٝزِیُ پعقىی ٕ٘یآٚضز؟) ٔطیٓ ثب ِحٗ لبَٗی« :ذت أٌ ٝیٌفت
ٕ٘یكٕ٘ ٝیت٘ٛؿتٓ و ٝذٛزوكی و.»!ٓٙ
فبَٕ ٝو ٝپعقه قرهی ا ٚثَٛ ٝض يٕٙی ؾعاضیٗ ضا پیكٟٙبز ٔیوطز ٜلّٕط ٚپعقىی ضا
وبٔالً قفبه  ٚؾبِٓ ٕ٘یزا٘س ثط ایٗ اؾبؼ ٔٛلٗیت حطفٝای پعقه ضا ٔتًٕٗ نحت ٘ٓطات ٚ
پیكٟٙبزات آٟ٘ب لّٕساز ٕ٘یوٙس:

«پعقه انّی ؤ ٝیضفتٓ پیكف ٘ٓطـ ؾعاضیٗ ثٛز ٔیٌفت َجیٗی ثبیس
ٔالنٞبی ذیّی ٕٟٔی زاقت ٝثبقٔ ٝثالً ٍِٗ ذیّی ذٛثی زاقت ٝثبق ٝوٗٔ ٝ
آٔپ َٛفكبض اؾتفبز٘ ٜى ٓٙچیعای خب٘جی اؾتفبز٘ ٜى ٓٙاٌ ٝثٙب ثبق ٝایٗ چیعا ضٚ
اؾتفبز ٜوٞ ٓٙیچٚلت َجیٗی ا٘دبْ ٕ٘یزْ ثطای ثیٕبضاْ .حتی اٌ ٝذیّی انطاض
و ٗٔ ٝٙا٘دبْ ٕ٘یزْٔ .یٌفت ثچ ٝذطاة ٔیق ٝثچ ٝثِ ٝحبِ خؿٕی  ٚضٚحی
ٔكىُ پیسا ٔیو ٝٙچٔ ٖٛبزض تحت فكبض ذیّی ظیبزی لطاض ٔیٌیط ٜاؾتطؼ ٚ
قه زض َجیٗی ٞط ِحٕٓٔ ٝى ٝٙثطا لّت ثچٔ ٝكىُ پیف ثیبض ٜزض حبِی ؤ ٝی-
ٌفت اٌ ٝتٛاٖ ذٛثی زاقت ٝثبق ٍِٗ ٝذٛثی  ٓٞزاقت ٝثبقَ ٝجیٗی ثطاـ ا٘دبْ
ٔیزْ» ٔٗ لجُ اظ ثبضزاضی  ٚزض حیٗ ثبضزاضی پیف یه زوتط ذٛة ضفت ٝثٛزْ ٚ
اَ ٖٚطظ تفىطـ ض ٚؾعاضیٗ ثٛز ثٕٞ ٝیٗ ذبَط تٗدت ٔیوطزْ و ٝچطا ثب ایٙىٝ
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زوتط  ٚخعٞ ٚیئت ّٖٕی ٞؿت تبویس ضٚی ؾعاضیٗ زاضَ .ٜجیٗی ضٕ٘ ٚیٌفت ثس
ٞؿت ٔیٌفت ثطا اّٞف و ٝثت( »!ٗ٘ٛیٗٙی لهس زاقت ٘ٓط قٕب ضٖٛ ٚو
وٝٙ؟) «آضٌ ٜفت لُٗیتی ٚخٛز ٘ساض ٜتٛی َجیٗی ثبیس ثت٘ٛی و ٗٔ ٝظایٕب٘ت وٓٙ
(ثب ایٗ حطه قٕب ضٔ ٚطزز وطز؟) «ثّ ٝی ٝوٓ ِٚی ٕٞیٗ ؤ ٝیأٚسیٓ ثب قٞٛطْ
زٚثبض ٜنحجت ٔیوطزیٓ ٔكٛضت ٔیوطزیٓ زٚثبض ٗٔ ٜضٚحیٔ ٝیٌطفتٓٓ٘ .ط
پعقه تبریط ضٍ٘ ْٚصاقت ثب ایٙى ٝوُ زٚض ٜثب ا ٖٚثٛزْ ٔدجٛض قسْ ِحٓ ٝآذط
پیف ا٘ ٖٚطْ ثب ایٙى ٝزٚؾت زاقتٓ ا ٖٚثچ ٝض ٚث ٝز٘یب ثیبض ٜچ ٖٛو ٝذیّی
ترهم زاقت ِٚی چ ٖٛلُٗیت ث٘ ٗٔ ٝساز ٍ٘فت حتٕب ٔیت٘ٛی اظ ضفتٗ پیف
ا ٖٚنطه٘ٓط وطزْ».
زض اضتجبٌ ثب ٘ٓطیٞٝبیی و ٝضاثُ ٝثیٕبض  ٚپعقه ضا تكطیح ٔیوٙٙس ٔربِفبٖ اؾتمالَ ثیٕبض ثط
ایٗ ثبٚض٘س و ٝاؾتمالَ زض ٔٛضز ٕٝٞی ثیٕبضاٖ نحیح ٘یؿت  ٚپعقه ثبیس ثط اؾبؼ نالحسیس
ّٖٕی ذٛز الساْ وٙس و ٝاؾتٛاضت  ٚضٚتط آٖ ضا ٔسَ پسضٔآثب٘ٔ ٝی٘بٔٙس أب ظٔب٘ی ٔیتٛا٘س ایٗ
تهٕیٌٓیطی زَٚطف ٝثبقس و ٝایٕب٘ٛئُ  ٚأیب٘ٛئُ اظ آٖ ثٔ ٝسَ ٔكٛضتی یبز ٔیوٙٙس.
ٔیتطا ایٗ حك ضا ٔٛاظ٘ٝای ثیٗ پعقه ٔ ٚبزض ٔیزا٘س أب زض ٟ٘بیت ث ٝاٖٕبَ لسضت ثیكتطی
ثطای پعقه ٔٗتمس اؾت:

«ثجیٙیس زیكت و ٝزضز زاقتٓ ٞط چی ث ٝزوتطْ ٌفتٓ ٔ ٛٙؾعاضیٗ وٗ اخبظ٘ ٜساز
اِتٕبؾف وطزْ اخبظ٘ ٜساز .ثٗسـ تكىط وطزْ اظ ایٙى ٝاخبظ٘ ٜساز ذسا ضٓٞ ٚ
قىط وطزْ و ٝایٗ اخبظ ٜض ٚث٘ ٟٓساز .ثٓ٘ ٝطْ زوتط ٔیتٓ٘ ٝ٘ٛط ثس ٜپٙدب ٜپٙدبٜ
زض آذط زوتط ثبیس تكریم ثسّٕٖ .ٜف ثیكتط ٜفطز فمٍ ث ٝذبَط ذٛزـ ٔی-
ذٛاز أب زوتط تٕبْ خٛا٘ت ضٔ ٚیؾٙد.»ٝ
أب اِ ٟٝاشٖبٖ زاضز:

«نسزضنس ا٘تربة ثب ٔبزض ٜاالٖ ٖهط خسیس ٜا٘ؿبٟ٘ب آٌبٞی زاضٖ ٔیتٗ٘ٛ
ا٘تربة و.»ٗٙ

زایمان طبیعی به مثابه یک هراس اجتماعی مطالعه پدیدارشناختی زایمان طبیعی در ...

09

برساخت درد
ثطؾبذتٌطایی اختٕبٖی ثیكتط تٛخ ٝذٛز ضا ُٔٗٛه ث ٝاثٗبز شٙٞی پسیسٜٞب ٔیؾبظز تب اثٗبز ٖیٙهی
آٟ٘ب ٕٛٗٔ ٚالً ث ٝز٘جبَ ایٗ ٘یؿت و ٝثٍٛیس پسیسٜٞب زض ٚالٗیت ٖیٙی ث ٝچه ٝقهىّی ٞؿهتٙس ثّىهٝ
ٔیذٛاٞس ثٍٛیس ٞط پسیسٜای تٛؾٍ ش ٗٞؾٛغ ٜث ٝچ ٝنٛضت ازضان احؿبؼ  ٚتٗطیف ٔیقهٛز.
ٔمِٝٛی حبيط زض چٟبض ًٕٔ ٖٛانّی«تطؼ اظ زضز» «تهٛض اظ زضز» «تمهسؼ زضز» « ٚاؾهتمجبَ اظ
ظایٕبٖ ثی زضز» تٛخ ٝزاضز .زض ایٗ ٔجحث ث ٝایٗ پطزاذت ٝقس و ٝزضیبثیٓ ظ٘بِٖ ُٔبِٗ ٝلجُ اظ ظایٕبٖ
تب چ ٝحس ث ٝزضز ظایٕبٖ فىط ٔیوطز ٚ ٜث ٝآٖ تٛخ ٝزاقتٝا٘هس  ٚزض وهُ تههٛض شٙٞهی آٟ٘هب اظ زضز
ظایٕبٖ ث ٝچ ٝنٛضت ثٛز ٜاؾت  ٚچٙٗٔ ٝب ٔ ٚفٟٔٛی اظ آٖ زض ش ٗٞؾبذت ٝثٛزٜا٘س.
ظٞطا و ٝثٌ ٝفتٝی ذٛزـ  48ؾبٖت زضز ؾرت َٛ ٚال٘ی ضا تحُٕ وطز ٜزض حبِی وٝ
ضٚی ترت زضاظ وكیس ٜثٛز ثب چٟطٜی ذؿتٔ ٝیٌٛیس:

«ٔٗ لجُ اظ ثبضزاضیٓ ی ٝوتبة ذ٘ٛسْ زض ذهٛل ٔطاحُ ظایٕبٖ ث ٝاؾٓ
گامتِگام تا هادراىٚ ،لتی ت ٛایٗ وتبة ضؾیسْ ثٔ ٝب ٚ ٟٓ٘ ٜا ٛ٘ٚذ٘ٛسْ ٚالٗبً اظ
قست تطؼ ٔیذٛاؾتٓ ٌطی ٝؤ ٓٙیذٛاْ ثٍٓ ایٗ تطؾٚ ٝالٗبً ی ٝتطؼ ٔٗمِٛی
ٞؿت ِٚی ثٗس و ٝزٚثبض ٜایٗ وتبة ض ٚذ٘ٛسْ تب حسٚزی تطؾٓ ضیرت
اَالٖبت ّٖٕی ث ٟٓزاز ٔ ٚیز٘ٚؿتٓ ٞط ِحٓ ٝزض چٚ ٝيٗیتی لطاض زاضْ ٔثالً
ٔٗ أطٚظ ٔیز٘ٚؿتٓ ثچٝاْ تٔ ٛدطا ٛٙٞظ لطاض ٍ٘طفتٔ ٝیز٘ٚؿتٓ ثبیس پیبزٜضٚی
وِٚ .ٓٙی اٍ٘بض ظایٕبٖ َجیٗی غیط اظ ا ٖٚتطؾی و ٝاظ زضز ٞؿت ی ٝتطؼ زیٍ-ٝ
ای و ٝثب ٔبزض ٞؿت ای ٝٙو٘ ٝت ٝ٘ٛتحُٕ و ٝٙثطا ثچ ٝاتفبلی ثیفت ٝایٗ فىط
٘ت٘ٛؿتٗ ٞؿت و ٝذیّی ٔبزض ضٔ ٚیتطؾ ٝ٘ٛایٗ تطؾ ٝقبیس یٚ ٝلتبیی ثطای
ثًٗیٞب ثیكتط اظ تطؼ اظ زضز ثبق( »ٝقس فىط وٙیس خٙؽ ایٗ زضز ثب زضزٞبی
زیٍٔ ٝتفبٚتٝ؟ َٛضی و ٝثك ٝزٚؾتف زاقت؟) «ٚالٗبً حؽ ٘ىطزْ ثك ٝزضزٚ
زٚؾت زاقت ٚالٗبً زضز ٖمُ آزٔٔ ٛیثط ٜفمٍ ٔبثیٗ زضز ؤ ٝیٌطفت َٚ ٚ
ٔیوطز ث ٝذٛزْ ٔیٌفتٓ ٔٗ یٔ ٝبزضْ پؽ ثبیس زضز ٚتحُٕ و.»ٓٙ
ؾپیس:ٜ
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«ٔٗ لجّف تطؼ ٘ساقتٓ زضزاْ و ٝقط ٔٚقس تطؾیسْ» (فىط ٔیوٙیس ثك ٝزضز
ظایٕب٘ ٛزٚؾت زاقت؟) «آض ٜزضزـ ذیّی ظیبزِٚ ٜی ی ٝوٛچ ِٛٛو ٝفىط ٔیوٙی
ٔیق ٝزٚؾتف زاقت ٝثبقی ثٓ٘ ٝط ٔٗ ا ٖٚحؽ ٔبزضی و ٝثچكَ ٛجیٗی ظایٕبٖ
ٔیو ٝٙثب ا ٖٚو ٝؾعاضیٗ ٔیو ٝٙذیّی فطق ٔیؤ .ٝٙبٔب٘ٓ ٕٞیكٔ ٝیٌفت آزْ تب
َجیٗی ظایٕبٖ ٘ى ٝٙحؽ ٔبزضی ض ٚلك ًٙزضن ٕ٘یو ٗٔ .ٝٙذیّی زضز زاقتٓ
ذیّی ٕٞف ائٕ ٝض ٚنسا ٔیوطزْ اِٚف ذیّی خیغ  ٚزاز وطزْ ِٚی ثٗسـ
ٚالٗبً ا٘ٚب وٕىٓ وطز٘س».
زض فط ًٙٞاؾالٔی ٘یع زضز ظایٕبٖ یه زضز ٔمسؼ تّمی قس ٚ ٜآٖ ضا ٖبُٔ اضتمبی ٔٗٛٙی
ٔیقٕبض٘سٕٞ .چٙبٖ و ٝزض ضٚایتی اظ حًطت ٔحٕس (ل) آٔس ...« ٜذسا٘ٚس ٔتٗبَ ٍٙٞبْ ٚيٕ
حُٕ آٖ لسض ثٔ ٝبزض پبزاـ ٔیزٞس وٞ ٝیچوؽ حس آٖ ضا اظ ٖٕٓت ٕ٘یزا٘س».
(حطٖبّٔی  )175 :1370زض فط ًٙٞغطة ٘یع چٙیٗ اقبضاتی ٚخٛز زاضز ثٖٛٙ ٝاٖ ٔثبَ ٌبؾىیٗ
ٞط تِٛس ضا یه تدطثٝی ٔٗٛٙی ٔی٘بٔس .اٍّ٘س ٕٞ ٚىبضاٖ (٘ )1998یع ٔٗٛٙیت ضا یه ثرف
يطٚضی خٟت آٔبزٌی ثطای ظایٕبٖ ٔیزا٘ٙس  ٚتبیّٛض زض وتبة یبززاقتٞبی ٔبٔبییاـ
ٔی٘ٛیؿسٕٔ« :ىٗ اؾت ظٖ زض ارط ظایٕبٖ اظ یه ؾُح ٔٗٛٙی ث ٝؾُح ثبالتطی اظ ذٛز آٌبٞی
ثطؾس»( .ذساثركی وٛالیی ٕٞ ٚىبضاٖ )1392:ثط ایٗ اؾبؼ ؾٗی قس چٙیٗ ٍ٘طقی ضا زض ثیٗ
ٔبزضاٖ ٔكبضوتوٙٙس ٜخٛیب قٛیٓ  ٚثجیٙیٓ چٙیٗ ٍ٘بٞی تٛا٘ؿت ٝثٖٛٙ ٝاٖ ٔحطن ٔكٛلی ثطای
ا٘تربة ظایٕبٖ َجیٗی ثبقس.
زض ایٗ ذهٛل فبَٕٔ ٝیٌٛیس:

«ذیّی ٔٗتمسْ ایٗ فىط ثط ا٘تربة ظایٕبٖ َجیٗی  ٓٞتبریط زاقت ِٚی ٔیذٛایس
ثٍیس وؿی و ٝؾعاضیٗ ٔیو ٝٙایٗ ٘یؿت؟ ٔٗ فىط ٕ٘یو ٓٙوؿی و ٝثچٝاـ
ؾعاضیٗ ث ٝز٘یب ٔیبز ای٘ ٛٙساقت ٝثبق ٗٔ ٝث ٝفىطْ ٘یٔٛس و ٝفطق زاقت ٝثبق ٝاٖٚ
ذب٘ٓ  ٓٞذیّی ؾرتی  ٚذیّی زضز ٔیوكٗ ثٗسـ  ٓٞاشیت ثیكتطی ٔیقٗ».
آظیتب ٘یع اظ اٖتمبزـ ٔیٌٛیس:
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«آضٔ ٜثُ ٔتِٛس قسٖ زٚثبضَ .ٜطه ٔیضٔ ٜىٔ ٝیٌٗ ٌٙبٞبـ ٔیضیع .ٜحبال ذت
ظایٕب٘ٓ ٔتِٛس وطزٖ ی ٝا٘ؿب٘ ٝفطلی ٕ٘یو ٝٙوٕىٓ وطز ث ٝتحُٕ زضز .اظ ِحبِ
ٔٗٛٙی احؿبؼ ٔیوطزْ اخط َجیٗی ثیكتط ٜا ٖٚؤ ٝیٌٗ ثٟكت ظیط پبی
ٔبزضا٘ ٝثیكتط زض ظایٕبٖ َجیٗی حؽ وطزْ».

أب فبَٕ:ٝ

«٘ ٝظیبز اٖتمبز ٘ساضْ .ذیّیاْ ث ٟٓؾفبضـ ٔیوطزٖ ت ٛپبن ٔیقی زٖب وٗ ثطای
ٔبِٚ .ی ذیّی و ٝثرٛاْ ثٟف تٕطوع و٘ ٓٙجٛز».
آذطیٗ ًٕٔ ٖٛاظ ایٗ ٔم ِٝٛاؾتمجبَ اظ ظایٕبٖ ثیزضز اؾت و ٝفبَٕ ٝزض ایٗ ذهٛل ٔیٌٛیس:

«نسزضنس اؾتمجبَ ٔیو .ٓٙزضز ذیّی تبریط زاض ٜثیكتطیٗ ٖبّٔف ٕٞیٗ زضز.»ٜ
آظیتب  ٓٞاظ تٕبیُ ذٛز ٔیٌٛیس:

«آض ٜثٓ٘ ٝطْ ذٛث ٝاٌ ٝثبة قٔ .ٝثالً  ٖٕٛٞظایٕبٖ زض آة .زیكت ذیّی زضز
زاقتٓ ی ٝوٓ ضفتٓ آة ٌطْ ٌطفتٓ ض ٚوٕطْ زیسْ چمسض آة ٌطْ زضز ض ٚتؿىیٗ
ٔیزٕٞ ٜف ٔیٌفتٓ وبـ ٚاٖ آة ٌطْ ثٛز ٔٗ زضاظ ٔیوكیسْ».

ادراک از خود
ایٗ ٔم ِٝٛث ٝثطضؾی زضن  ٚقٙبذت فطز اظ ذٛیكتٗ ذٛیف ثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ (فیعیىی)  ٚغیهطٔؿهتمیٓ
(شٙٞی اختٕبٖی) ٔیپطزاظز .ثٖٛ٘ ٝی ٔیتٛاٖ ٌفت ایٗ ٔجحث ز ًٖٕٛٔ ٚانهّی «ذهٛز فیعیىهی» ٚ
«ذٛز پٙساقت ٝفیعیىی» ضا ٔٛضز تٛخ ٝلطاض زاز ٜاؾت و ٝث ٝتطتیت ٔیتهٛاٖ ٌفهت ذهٛز فیعیىهی ثهٝ
ٔٛٓٙض قٙبذت ٍ٘ ٚطـ فطز ٘ؿجت ث ٝتٛإ٘ٙسی خؿٕی  ٚفیعیىی ذٛز  ٚذٛز پٙساقهت ٝفیعیىهی ثهٝ
ٔٗٙبی تهٛض  ٚف ٟٓفطز اظ ذٛز فیعیىیاـ ٕٞ ٚچٙیٗ ٍ٘طـ ٔثجت ٙٔ ٚفی فطز ٘ؿجت ثه ٝثهسٖ ذهٛز
 ٚقىُ زازٖ آٖ ثط پبیٝی شٙٞیت ٔ ٚحیٍ اختٕبٖی و ٝزض آٖ لطاض زاضز ٔیثبقس.
زض خبٔٗٝقٙبؾی ثسٖ وب٘ ٖٛتٛخ ٝثط آٖ اؾت و ٝثسٖٞبی ٔب  ٚاظ خّٕ ٝؾالٔت  ٚضفتبض
خٙؿیٔبٖ چٍ ٝ٘ٛتحت تبریط ٔحیٍ اختٕبٖی لطاض زاضز( .احٕس٘یب ٕٞ )1384چٙبٖ وٍ٘ ٝطـ ثٝ
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ثسٖ ٘مف ٕٟٔی زض ا٘تربة ضٚـ ظایٕبٖ زاضز ضاثُٔ ٝیبٖ تهٛض اظ ثسٖ  ٚقی ٜٛظایٕبٖ ٔٛضز
پطؾف لطاض ٌطفتٓ٘ .طیٝپطزاظاٖ َطفساض حمٛق ظ٘بٖ تالـ ظ٘بٖ ثطای ظیجبؾبظی ذٛز ضا یه
٘ ٔٛؾتٓ  ٚفكبض ثط آ٘بٖ تٛنیف وطزٜا٘س  ٚظ٘بٖ ضا لطثب٘یبٖ ٙٞدبضٞبی ظیجبیی  ٚایسئِٛٛغی
ظ٘ب٘ٝای ٔیزا٘ٙس و ٝحبنُ تحٕیٌُطیٞبی ٔطزا٘ ٚ ٝثبظتِٛیس ٔؿتمیٓ خٙؿی اؾت .اظ آ٘دب وٝ
لطیت ث ٝاتفبق ظ٘بٖ ٌٕبٖ ٔیوٙٙس ظایٕبٖ َجیٗی افتبزٌی ضحٓ ث ٝز٘جبَ زاضز پیف ٔیآیس وٝ
ثًٗی اظ افطاز ث ٝزِیُ تٛخٚ ٝافطی و ٝث ٝحفّ ظیجبیی ْبٞط ذٛز زاض٘س  ٚاظ ثسضیرت قسٖ
زؾتٍب ٜتٙبؾّی  ٚوؿط ظیجبیی آٖ ٞطاؼ زاض٘س ؾعاضیٗ ضا ٔبٕ٘ ایٗ ٘مهبٖ ٔیثیٙٙس  ٚتٕبیُ ثٝ
ا٘تربة آٖ پیسا ٔیوٙٙس.
ٟٔٙبظ ٖال ٜٚثط حٕبیت ٕٞؿط  ٚتٛإ٘ٙسی ذٛز چٙیٗ ٔیٌٛیس:

«ٔٗ تٛا٘بیی ظایٕبٖ َجیٗی ض ٚزض ذٛزْ ٔیزیسْ زض ذهٛل ْبٞط  ٓٞقٞٛطْ
ثطاـ ٔ٘ ٟٓجٛز ِٚی اٌ ٝأ ٖٚیذٛاؾت ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔٗ حتٕبً لجٔ َٛیوطزْ
ؾعاضیٗ ؤ ٕٝٞ .ٓٙیٌفتٗ قٞٛط ت ٛتٟٙب وؿی ٞؽ ؤ ٝیٌ ٝظایٕبٖ َجیٗیٕٝٞ .
ث ٝذبَط ٖٛاضو ْبٞطی و ٝزاض ٜؾعاضیٔ ٛٙیذٛاٖ .قٞٛط ٔٗ ایٗ آٌبٞی ضٚ
زاقت أب ثبظ ٔیٌفت َجیٗی .تبظ ٜقٞٛطْ ٔیٌفت ٔیذٛاْ فمٍ َجیٗی ظایٕبٖ
وٙی ِٚی ٔٗ اظ زوتطا ٔیپطؾیسْ ٔیٌفتٗ انالً ایُٛٙضی ٘یؿت ٍٔ ٝثطا تْٕٛ
ٔبزضای قٕب اظ ایٗ اتفبلب افتبز .ٜایٙب  ٕٝٞتٕٞٛبت ٘ؿُ ؾٔٛیٞبؾت! ِٚی ثبظ ٔٗ
ایٗ ٔكىالت ٛث ٝقٞٛطْ ٔیٌفتٓ و ٝثٗساً پكیٕ٘ ٖٛكِٚ ٝی أ ٖٚیٌفت انالً
افتربض ظٖ ث ٝای ٝٙوَ ٝجیٗی ظایٕبٖ و .ٝٙقٞٛطْ انالً ثب ایٗ لًیٔ ٝكىُ ٘ساقت».
ٔ ٚیٙب:

«فىط ٕ٘یوطزْ ثت ٓ٘ٛظایٕبٖ َجیٗی و ٓٙأب ٌفتٓ ث ٝذبَط ثچ ٝتحُٕ و .ٓٙثطا
ْبٞطْ ٔیز٘ٚؿتٓ ٌفتٗ زضؾت ٔیق ٝقٞٛطْ ٌ ٓٞفت ثجیٗ اٌ ٝضؾیسٌی
ٔیوَ ٗٙجیٗی ثبق ٝاٌ ٝ٘ ٝیب ثیٕبضؾتب٘تٖٛ ٛو وٗ یب ؾعاضیٗ وٗ اٌ ٝضؾیسٌی
ٕ٘یوطزٖ ث ٝذبَط ایٗ ٔٛضز ٔیضفتٓ ؾعاضیٗ».
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کیفیت زنذگی
ایٗ ٔم ِٝٛاظ ز« ًٖٕٛٔ ٚضيبیت اظ ظ٘سٌی» ٕٞ« ٚطاٞهی ٕٞؿهط» تٛخه ٝثه ٝآٖ اؾهت وه ٝآیهب
ضيبیت اظ ظ٘سٌی ٔیتٛا٘س وٕىی زض تحُٕ زضز ظایٕبٖ ثبقس زض حسی و ٝلسضت تحُٕ ظایٕبٖ
َجیٗی ضا زض فطز ایدبز وٙس؟ اظ َطفی حًٛض ٕٞ ٚطاٞی ٕٞؿط زض ِحٓ ٝظایٕبٖ لٛت لّجی ثطای
ٔبزض ٔحؿٛة قٛز آ٘چٙبٖ و ٝنطه أتیبظ ایٗ حًٛض زض ظایٕبٖ َجیٗی افطاز ثه ٝا٘ترهبة ایهٗ
٘ ٔٛظایٕبٖ ضاغت ق٘ٛس.
ٔطیٓ چٙیٗ ثیبٖ ٔیوٙس:

«آض ٜثطاْ ضاحت ثٛز فىط ٔیو ٓٙضيبیت اظ ظ٘سٌیٓ تبریط زاقت .ٝذیّی زٚؾت
زاقتٓ قٞٛطْ ثٛز ثٓ٘ ٝطْ ذیّی ذٛث ٝزضز ٚوٓ ٔیو ٝٙاٌ ٝیىی وٙبضت ثبقٝ
زؾتك ٛثٍیطی زِساضی ثسٌٛ ٗٔ .ٜقیٓ وٙبضْ ثٛز زضزْ و ٝثیكتط ٔیقس ظً٘
ٔیظزْ قٞٛطْ ٕٞف ا ٖٚزِساضیٓ ٔیزاز ٔیٌفت تحُٕ وٗ .ذیّی آضٓٔٚ
ٔیوطز حبال اٌ ٝوٙبضْ ثٛز ذیّی ثیكتط».

تسهیالت زمینهای
ایٗ ثرف ث ٝثطضؾی ٔجبحثی ثب ًٔبٔیٗ تٗطیفقسٜی «أىب٘بت ٔحیُی» « ٚفطنتٟبی ٔهبزی»
ثٚ ٝيٗیت ثیٕبضؾتبٖ اظ ٍ٘بٔ ٜبزضاٖ  ٚضيبیت ذبَط آ٘بٖ تٛخ ٝزاضزٔ .جحث زیٍهطی وه ٝزض
ایٗ ٔٛي ٔٛتٛخ ٝقس ٜقطایٍ التهبزی اؾت ؤٕ ٝىٗ اؾت زض ا٘ترهبة ٘ه ٔٛظایٕهبٖ افهطاز
تبریطٌصاض ثبقس.
اوثط ٔبزضاٖ ٔهبحجٝقس ٜاظ فًبی ثیٕبضؾتبٖ ٘ ٚبآضأی اظزحبْ  ٚؾط  ٚنسا زض آٖ ٔىبٖ
٘بضايی ثٛز ٚ ٜآٖ ضا تكسیسوٙٙسٜی اؾتطؼ  ٚتكٛیفذبَط ذٛز ٔیزا٘ؿتٙس .اظ َطفی لطیت ثٝ
اتفبق ٔبزضاٖ ا٘تربة ٘ ٔٛظایٕب٘كبٖ ٔتبرط اظ ٚيٗیت ٔبِی ٞ ٚعیٞٝٙبی ثیٕبضؾتبٖ ٘جٛز ٜاؾت أب
ثٛز٘س وؿب٘ی و... ٝ
ظٞطا ثٙب ث ٝزالیّی زض ثركی ثؿتطی ثٛز و ٝوٙبض ا ٚظ٘بٖ ظیبزی ثٛز٘س و ٝثط ضٚی ترتٞبی
ذٛز ا٘تٓبض ظایٕبٖ ضا ٔیوكیس٘س  ٚاِجت ٝزض ٕٞبٖ ٔىبٖ چٙسیٗ ظٖ ظایٕبٖوطز ٓٞ ٜثؿتطی ثٛز٘س.
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ایٗ زض حبِی ثٛز و ٝثمیٔ ٝهبحجٝق٘ٛسٌبٖ زض اتبقٞبی چٟبض ترتٝای ثؿتطی ثٛز٘س وٍٕٞ ٝی
آ٘بٖ ثٗس اظ ظایٕبٖ ث ٝآٖ اتبقٞب ٔٙتمُ قس ٜثٛز٘س .ظٞطا فًبی ثیٕبضؾتب٘ف  ٚتدطث ٝذٛز ضا
ایٌٗ ٝ٘ٛثیبٖ ٔیوٙس:

«زِٚتی  ٚذهٛنی ثطاْ فطلی ٕ٘یوطز ِٚی ثیٕبضؾتب٘ی و ٝثٗٔ ٗٔ ٝطفی قسٜ
قطایٍ ذیّی ثسی زاض ٜثیتٛخٟی  ٚقّٛغی ثیٕبضؾتبٖ ذیّی ظیبز ٜذیّی  ٓٞثب
آزْ ثساذاللی ٔیو ٗٔ ٗٙاظ ذیّیٞب قٙیسْ ث ٝذبَط ثطذٛضز ثس ثیٕبضؾتبٖ
افؿطزٌی ثٗس اظ ظایٕبٖ ٌطفتٗ».
زض ظٔبٖ ٔهبحج ٝثب ظٞطا ذبٕ٘ی و ٝث ٝتٗساز چٙس ترت وٙبض ا ٚثٛز ِحٓبت آذط زضز ظایٕبٖ
ضا ٔیٌصضا٘س  ٚنسای ٘بِٞٝبی ا ٚوُ ثرف ضا پط وطز ٜثٛز ظٞطا ِحٓبتی و ٝثطای ذٛزـ
ٌصقت ٝثٛز یبزآٚضی وطز و ٝلجُ اظ ظایٕبٖ زیسٖ ایٗ نحٞٝٙب چمسض اؾتطؼ ا ٚضا ثیكتط وطزٚ ٜ
ثبٖث زضز ًٔبٖف ا ٚقس ٜایٗ زض حبِی ثٛز و ٝزض آٖ ٔىبٖ چٙسیٗ ظِٖ زض ا٘تٓبض ظایٕبٖ قبٞس
نح ٝٙثیتبثیٞبی آٖ ظٖ ثٛز٘س .ظٞطا ذیّی قىبیتآٔیع ٔیٌٛیس:

«زیسٖ ایٗ نحٞٝٙب ظٖ ضٔ ٚدجٛض ٔیو ٝٙی ٝؾطی زضز ض ٚذٛزـ تحُٕ و ٝٙیٝ
ؾطی  ٓٞا ٖٚاؾتطؾی و ٝزاض ٜثٟف ٔٙتمُ ٔیق ٝض ٚتحُٕ و »ٝٙظٞطا وٕی
ٔىث وطز  ٚث ٝآٖ ظٖ ٍ٘بٞی ا٘ساذت  ٚثب ِحٙی و٘ ٝبضاحتی  ٚزِؿٛظی ٞط زٚ

ضا ثب  ٓٞزاقت ازأ ٝزاز« :ا ٖٚظٖ ٞیچ تمهیطی ٘ساض ٜچ ٖٛو ٝاظ قست زضز
ٔتٛخ ٝاَطاه ذٛزـ ٘یؿت یب زضز ٔیوكِ ٚ ٝحٓبت زضز ض ٚث ٝؾرتی ٔی-
ٌصض ٝ٘ٚیب اظ قست زضز  ٚذؿتٍی ثیحبَ ضٚی ترت ٔیافت ٚ ٝتٛاٖ اظ زؾت
ٔیز ٜا ٖٚث ٝوٙتطَ ذٛزـ ٞیچ تٛخٟی ٘ساض ٚ ٜزیٍ ٝتٛخٕ٘ ٝیو ٝٙوی ثغُ
زؾتك ٝچ ٝاتفبلی زاضٔ ٜیافت( .ٝزیسٖ ایٗ نحٞٝٙب قٕب ض ٚاظ ظایٕبٖ َجیٗی
پكیٕ ٖٛوطز؟ ٞعی ٝٙؾعاضیٗ ثطاتٔ ٖٛس ٘ٓط ثٛز؟) «٘ ٗٔ ٝتهٕیٓ ذٛزٌٔ ٛطفتٝ
ثٛزْ پكیٕ٘ ٓ٘ٛىطز ٗٔ .حتی ٘ ٔٛثیٕبضؾتبٖ  ٓٞثطاْ فطلی ٕ٘یوطز ٌٚط٘ٞ ٝط
خٛض ثٛز ٔیت٘ٛؿتٓ ٞعی ٝٙثیٕبضؾتبٖ ذهٛنی ض ٚفطا ٓٞو.»ٓٙ

زایمان طبیعی به مثابه یک هراس اجتماعی مطالعه پدیدارشناختی زایمان طبیعی در ...

25

آظیتب و ٝزض ٕٞبٖ ثیٕبضؾتبٖ ٔٛضز٘ٓط ؾمٍ زاقت ٝثط اؾبؼ قٙبذت  ٚضيبیتی و ٝاظ لجُ
زاقتٔ ٝدسزاً ٕٞبٖ ثیٕبضؾتبٖ ضا ا٘تربة ٔیوٙس أب زض ایٗ ٘ٛثت آٖ ضا تبییس ٕ٘یوٙس  ٚثب ایٗ
پطؾف ثطآقفت ٝقس  ٚثب ِحٗ ا٘تمبزآٔیعی قط ٔٚث ٝنحجت وطز:

«ایٗ ؾطی ٘ ٗٔ .ٝتٗطیف ایٗ ثیٕبضؾتب٘ ٛظیبز قٙیسْ ذٛزٔٓ ضايی ثٛزْ ٚ
ثیٕبضؾتبٟ٘بی زیٍ ٝانالً زٚؾت ٘ساقتٓ ا٘ٚدب َجیٗی وِٚ .ٓٙی نح ٝٙثطذٛضز
زیكت پعقه ث ٝثیٕبض ض ٚزیسْ یِ ٝحٌٓ ٝفتٓ وبـ ٔ ٓٙؾعاضیٗ وطز ٜثٛزْ.
ثطذٛضز ثسی ؤ ٝیو ٗٙٙث ٝآزْ ٖصاة ٚخساٖ ٚاضز ٔیو ٝٙو ٗٔ ٝچیىبض وطزْ
ؤ ٝؿتحك ایٗ ثطذٛضزْ .ی ٝوٓ ثبیس زوتطا ثٟتط تب و ٗٙظیبز قٙیس ٜثٛزْ و ٝزوتطا
یب پطؾتبضا ثب وؿبیی و ٝظایٕبٖ َجیٗی زاض٘س ثطذٛضز ذٛثی ٘ساض٘س ٚلتی زضز
ٞؿت وؿی زٚؾت ٘ساض ٜاِىی آ٘ ٚ ٜبِ ٝو ٝٙحتی ایٗ آ٘ ٚ ٜبِ ٝی ٝوٓ زضزٚ
تؿىیٗ ٔیزٔ .ٜثالً زیكت ی ٝزوتطی ثٛز ثبالی ؾط ٔطیًی و ٝذیّی زضز قسیسی
زاقت  ٚآ٘ ٚ ٜبِٔ ٝیوطز ٔیٌفت ایٗ ازاٞب ض ٚثصاض ثطا قٞٛطت ثّس ٘جٛزی
ظایٕبٖ وٙی قٞٛط ٕ٘یوطزی ٔٗ ذیّی ٘بضاحت قسْ اٖتطاو وطزْ ٌفتٗ ذب٘ٓ
ت ٛحطه ٘عٖ اَ ٖٚطه  ٓٞذیّی ثٟف ؾرت ٌصقت ٝثٛز ٌفت زیٍٕ٘ ٝیتٓ٘ٛ
ظایٕبٖ َجیٗی زیٍٕ٘ ٝیذٛاْ زیٍٕ٘ ٝیت ٓ٘ٛذٛزٔ ٛثىكٓ .ثطز٘ف ثطا ؾعاضیٗ.
زیٍ ٝقىط ذسا ؾط ٔٗ ا ٖٚزوتط ضفت ٌٚط٘ ٝثبٞبـ زٖٛاْ ٔیقس ٔیٌفتٓ اٌٝ
ٔٗ ثبضزاض ٘جٛزْ ت ِٛزوتط ایٙدب ث ٝچ ٝزضز ٔیذٛضزی؟! ِٚی پبضؾبَ زیسْ زوتط تب
نجح ثبالی ؾط ٔبزض ثٛز ٕٞف لطآٖ ٔیذ٘ٛس ٕٞف ثبٞبـ نحجت ٔیوطز ٚ
ٔیٌفت ٔیز ٓ٘ٚذیّی زضز زاضی ی ٝوٓ زیٍ ٝنجط وٗ ٖعیعْ ی ٝوٓ زیٍ ٝتحُٕ
وِٗٚ .ی ث ٝذبَط ایٟٙب زٚؾت ٘ساقتٓ ؾعایٗ وٞ .ٓٙعیٝٙی ٔبِی  ٓٞثطاْ ذیّی
ٔؿبِ٘ ٝجٛز حبال قبیس ٕ٘یت٘ٛؿتٓ ثطْ ثیٕبضؾتبٖ ذهٛنی ِٚی زض ثیٕبضؾتبٖ
زِٚتی ی ٝؾعاضیٗ ٔتٛؾٍ ٔیت٘ٛؿتٓ».
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 ٚؾحط ٘یع

«ٔثالً االٖ قٕب ٘كؿتیس زاضیس نسای زاز ظزٖ یىی ضٔ ٚیقٛٙیس (نسای آ٘ ٚ ٜبِٝ
 ٚثیتبثی ظ٘ی اظ چٙسیٗ اتبق زٚضتط قٙیسٔ ٜیقس) ذت ٔٗ االٖ چ ٖٛو ٝذٛزْ
ایٗ زضز ٚوكیسْ ذیّی ضاحت ٔیت ٓ٘ٛزضوف وِٚ ٓٙی ٔثالً زوتط ٔٗ ذٛزـ
ٔدطز ثٛز تب حبال ثچ٘ ٝیبٚضز ٜثٛز و ٝثس ٝ٘ٚزضز ظایٕبٖ یٗٙی چی» (اٌ ٝظایٕبٖ
٘ىطز ٜثٛزیس زاز ٛٞ ٚاضٞبی ایٗ ذب٘ٓ ث ٝقٕب اؾتطؼ ٚاضز ٔیوطز؟) «آضِٚ ٜی
ا ٖٚظٔبٖ ایٗ اتفبق ثطای ٔٗ ٘یفتبز زض وُ آضأكی  ٓٞو ٝثطا ظایٕبٖ ؾعاضیٗ ٟٔیب
ٔیو ٗٙثطای َجیٗی ٘یؿت» .ؾحط ٔهطا٘ٔ ٝیٌٛیس« :زٚؾت زاقتٓ اٌ ٝپِٛكٛ
زاقتٓ ٔیضفتٓ ذهٛنی ؾعاضیٗ».

مذیریت زمان
ثبیس ٌفت ظایٕبٖ َجیٗی ٖ٘ٛی ٘بٔكرهی ظٔبٖ ضا زض ثُٗ ذٛز زاضز  ٚقبیس ثتٛاٖ ٌفت یىهی اظ
ٚیػٌیٞبی ثبضظ ظایٕبٖ َجیٗی ٖسْ تٛا٘بیی تكریم ظٔبٖ زلیك آٖ ٔهیثبقهس .زض ٔههبحجٝی زض
زؾت اوثط غبِت ٔبزضاٖ ایٗ لًی ٝضا ٔؿبِٝؾبظ ٕ٘یزا٘ؿتٙس  ٚثطای آٟ٘ب ایٗ ٔٛضز زض حبقی ٝلطاض
زاقت .اِجت ٝثًٗی اظ آٟ٘ب ث ٝایٗ ٔٛي ٔٛتٛخ ٝزاقتٙس أب ٘ ٝزض حهسی وه ٝضٚـ ا٘ترهبثی آٟ٘هب
تحتاِكٗبٔ ایٗ ٔٛي ٔٛلطاض ٌیطز.
ؾٛؾٗ زض ایٗ ذهٛل ٔیٌٛیس:

«ذت چطا ث ٝآزْ اؾتطؼ ٔیزاز ِٚی ی ٝچیع َجیٗیٔ .ٝیز٘ٚؿتٓ زیٍٞ ٝط ِحٓٝ
زضزْ ٔیٌیط ٜثبیس ثطْ ظایٕبٖ و ٓٙاؾتطؾف َجیٗی ثٛز» .ضايیٓ٘ ٓٞ ٝط ذٛز ضا
ٔیٌٛیس٘« :بٔكرهیف ٞیچ اتفبلی ٕ٘یافت ٝپؽ لسیٕیب چیىبض ٔیوطزٖ» .أب

فبَٕ« :ٝای ٓٙاشیتٓ ٔیوطز ذیّی ثس ثٛز ایٗ اتفبق  ٓٞثطاْ افتبز زض حبِی و ٝتبیٓ
ظایٕب٘ٓ ٘جٛز زضز قط ٔٚقس ثٗس ٔطاخٗٔ ٝیوطزْ ٔیٌفتٗ تبیٕت ٘یؿت ٕٝٞ
ٖٛأُ ض٘ ٚساضی زضز ٚزاضی ِٚی ٖٛ ٕٝٞأُ ٔثُ پط قسٖ زٞب٘ ٝضحٓ یب
ا٘مجبيبت ضحٕی ض٘ ٚساقتٓ ث ٝذبَط ٕٞیٗ ذیّی اشیت قسْ ِٚی ث ٝذبَط ایٗ
٘رٛاؾت ٝثٛزْ ؾعاضیٗ و ٓٙزیٍَ ٝجیٗی ض ٚا٘تربة وطز ٜثٛزْ».
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وضعیت بالینی
ایٗ ٔم ِٝٛث ٝثطضؾی ؾ« ًٖٕٛٔ ٝظٔبٖ ظایٕبٖ» «ٔست ظٔبٖ ِیجطٔ« ٚ »1مبیؿٝی قهٙیسٜٞهب  ٚزضز
تدطثٝقس »ٜپطزاذت ٝاؾت .ضايی ٝتدطث ٝزضزـ ضا ؾرت  ٚزض حس قٙیسٜٞب ٔیزا٘س:

«قٙیس ٜثٛزْ آزْ ٔیط ٜا ٖٚز٘یب ٔ ٚیآز ٌٙبٞبـ ضیرتٔ ٝیقه ٝزیهسْ ٚالٗهبً ضاؾهت
ٔیٌٗ .ذیّی ؾرت ثٛز ِٚی وٛتب .ٝٞاِ ٖٚحٓ ٝا٘ٚمسض ا ٖٚزضز ظیبز ٔیق ٝو ٝثهٝ
ثچ ٝانالً فىط ٕ٘یوٙی .آزْ ٚلتی ثٟف فىط ٔیوٙهٕٞ ٝهف ٔهیٌهٚ ٝای ایهٗ ثهبض
ؾٍٙیٗ ض ٚچُٛض ثطزاضْ ِٚی ٚلتی ؾط ز ٚزلیم ٝثچه ٝثه ٝز٘یهب ٔهیآز ٕٞهف فىهط
ٔیوٙی چ ٝحؽ ذٛثی زاضی حؽ ٔیوٙی زیٍٞ ٝیچ ٖبضيٝای ت ٛثس٘ت ٘یؿت».
أب ٟٔٙبظ ٘یع اظ تدطث ٝظایٕبٖ ضاحت ذٛز ٔیٌٛیس:

«ٔٗ ٞ 41فت ٝتٕ ْٛقس ٜثٛز ِٚی زضز ٘ساقتٓ  ٚذتٓ ثبضزاضی ث ٟٓزازٖ ٌ ٚفتٗ
ثیكتط اظ ایٗ ٕ٘یت٘ٛی ثٕ٘ٛی .ثٗس ثب آٔپ َٛفكبض زضز أٚس زضزْ حسٚز  3ؾبٖت
ثٛز و ٝثچ ٝز٘یب أٚس» (زضزت ٖٛچمسض ثٛز؟ ذیّی اشیت قسیس؟) «زضزـ زلیمب
قجی ٝزضز پطیٛزی ٔٗ ثٛز ِٚی زض آذط ا ٖٚقست زضز ٚفكبضـ ذیّی ثیكتط ثٛز
ٔٗ ا ٖٚزضز  ٚزٚؾت ٘ساقتٓ ِٚی ا ٖٚفكبضٞبی ٟ٘بیی ض ٚا ٖٚظٚض ظزٖ آذطٚ
ٚالٗبً زٚؾت زاقتٓ ذیّی ِصت زاقت ذیّی .یٗٙی ٔ ٛٙو ٝثطزٖ اتبق ُٖٕ ٞیچ
زضزی ٘ساقتٓ ثب ز ٚتب ظٚض ثچٓ ث ٝز٘یب أٚس» (یٗٙی زضزی و ٝوكیسیت ثب چیعی
و ٝاظ لجُ زض ٔٛضز زضز ظایٕبٖ قٙیس ٜثٛزیس وٕتط ثٛز؟) «ثٓ٘ ٝطْ زضز ٜزض ٕٝٞ
یىی ٞؿت ا ٖٚثیتبثی آزٟٔبؾت یب ا ٖٚآٔٛظقی و ٝت ٛثبیس اظ لجُ زیس ٜثبقی ٚ
ایٙى ٝثس٘ٚی چُٛضی ٘فؽٌیطی وٙی ٗٔ .ذیّی اظ ایٙتط٘ت تحمیك وطزْ ذیّی اظ
وؿب٘ی و ٝخسیساً ظایٕبٖ َجیٗی ا٘دبْ زاز ٜثٛزٖ ٔیپطؾیسْ تٛی ثیٕبضؾتبٖ اظ
پطؾ ُٙپطؾیسْ .والً ثیكتطیٗ چیعی وٌ ٝفتٗ ٘فؽ ٖٕیك  ٚآضأف ثٛز .ایٙىٝ
ثیذٛز ظٚض ٘ع٘ٗ ٚلتی ٚلتف ٘یؿت٘ .فؽ ٖٕیك خّٛی ظٚضٞبی ثیرٛزی ضٚ
 1زضز ظایٕبٖ و ٝزض انُال ث ٝآٖ ِیجط (ٔ (Labourیٌٛیٙس اقبض ٜث ٝفطایٙس زضزی اؾت و ٝاظ چٙسیٗ ؾبٖت لجُ اظ
ظایٕبٖ تب آذطیٗ ِحٓٝی لجُ اظ تِٛس وٛزن ازأ ٝزاضز.
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ٔیٌطفت .ظٚضٞبی ايبفی وٛٙٞ ٝظ زٞب٘ ٝضحٕت آٔبز٘ ٜیؿت  ٚتٔ ٛیذٛای
ظٚض ثع٘ی فمٍ ثبٖث ٔیق ٝوّ ٝثچ ٝثبز ؤ .ٝٙبَ ٔٗ ضاحتتط ثٛز چ ٖٛذٛزٔٛ

ثب ثمیٔ ٝمبیؿٔ ٝیوطزْ ا٘ٚب چمسض زاز  ٚثیساز ٔیوطزٖ  ٚچمس ظٚض ٔیظزٖ ٔ ٚی-
زیسْ ا ٖٚچمسض لجُ اظ ٔٗ ٔثالً  2ؾبٖت لجُ اظ ٔٗ ظٚض ظز٘بق ٛقط ٔٚوطز ٜثٛز
 ٚنساقٔ ٛیا٘ساذت تٕٞ ٚ ٌّٛ ٝف ظٚض ٔیظز ثب ٔٙی و ٝثب ز ٚتب ظٚض ثچٓ ثٝ
ز٘یب أٚس ذیّی ٔتفبٚت ثٛز.

تطریح وضعیت پس از زایمان
زض ایٗ ثحث ز ًٖٕٛٔ ٚانّی «تٛاٖ قیطزٞی» « ٚؾالٔت ضٚاٖ» ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفته ٝاؾهت.
زض ظایٕبٖ َجیٗی ٕٔىٗ اؾت ثًٗی اظ ٔبزضاٖ ث ٝزِیُ ذهٛضزٖ ثریه ٝزضز ٔٛيهٗی ضا زض ذهٛز
احؿبؼ وٙٙس و ٝاحؿبؼ ایٗ زضز ٔیتٛا٘س ثطای افطاز ٔتفبٚت ثبقس.
ٔیٙب و ٝضٚی ترت ٘كؿت ٝثٛز  ٚچٙساٖ ؾطحبَ ٘جٛز ٚيٗیت ذٛز ضا ایٌٗ ٝ٘ٛتكطیح ٔیوٙس:

«زضز و ٝزاضْ ذیّی ثری ٝذٛضزْ ث ٝذبَط ٕٞیٗ ذیّی زضز زاضْ ِٚی االٖ زضز
ٔٗ فمٍ ی٘ ٝمُٝای ٞؿت ٘ ٝؾطْ ٌیح ٔیض ٝ٘ ٜحبِت ت ٟٔٛزاضْ قبیس تىٖٛ
ذٛضزٖ ی ٝوٓ ثطاْ ؾرت ثبقِٚ ٝی ؾعاضیٗ ٌیدی زاض ٜثیحؿی زاض.»ٜ
ؾپیس٘ ٜیع و ٝضٚی ترتف زض حبَ قیط زازٖ ث ٝتطٔ ٝزذتط ذٛز ثٛز ٚيٗیت ضٚحی ذٛز ضا
چٙیٗ تٛنیف ٔیوٙس:

«(ضاحت ثچ ٝض ٚقیط ٔیزیس ثطاتٔ ٖٛكىّی ٘یؿت؟) «آض ٜاٌ ٝثرٛض ٜذیّی
قیُ( »ٝ٘ٛحؽ افؿطزٌی ٘ساضیس؟) «٘ ٝاحؿبؼ تٛإ٘ٙسی ٔیؤ ٓٙرهٛنبً ٚلتی
فٕٟیسْ آٔپ َٛفكبضْ ثطاْ ٘عز ٜثٛزٖ ذیّی احؿبؼ لسضت وطزْ».

تفسیر تجربه زیسته
ایٗ ٔجحث ثب ز« ًٖٕٛٔ ٚضيبیت اظ ظایٕبٖ»  ٔٛ٘« ٚا٘تربة ظایٕبٖ ز »ْٚث ٝضيبیت وّی ٔهبزض
اظ ا٘تربة ٘ ٔٛظایٕب٘ف ٘ٓط زاضز  ٚزیٍط ایٙى ٝاٌط ٔبزض ثطای ثبض ز ْٚلهس ظایٕبٖ زاقهت ٝثبقهس
وساْ ضٚـ ظایٕب٘ی ضا ا٘تربة ٔیوٙس.
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ؾٛؾٗ و ٝزضز ظیبزی ضا تدطث ٝوطز ٜاظ ا٘تربة ثٗس ذٛز چٙیٗ ٔیٌٛیس:

«زیطٚظ ضٚظ ذیّی ثسی ثٛز ِٚی ٚلتی ثچٝاْ أٚس اٍ٘بض  ٕٝٞزضزٞبْ ضفت.
ٕ٘یز ٓ٘ٚاظ َجیٗی ظایٕبٖ وطزٖ پكیٕ ٓ٘ٛذیّی زضز وكیسْ ذیّی ؾرت
ٌصقت .ذیّی یٗٙی زضز وكیسٔب یه ضٚظ وبُٔ زضز وكیسْ».
ٔیتطا ٘یع «ذیّی ؾرت ثٛز .ذیّی ذیّی ذیّیِٚ .ی ضايیاْ ثطا ثٗسی ثبظْ َجیٗی
ا٘تربة ٔیو ٓٙزضزاـ ِصتثرف ثٛز اِ ٖٚحٓ ٝو ٝثچ ٝث ٝز٘یب ٔیآز ٕ٘یقٝ
ٌفت چمسض لك ٍٝٙذیّی ِصت زاقت چ ٖٛو ٝذٛزْ ظحٕت وكیس ٜثٛزْ».
ضثبة ثْ ٝبٞط ؾطحبَ ضٚی ترت ٘كؿت ٝأب اقبض ٜزاضز و ٝاظ ظایٕبٖ ذٛز ضايی ٘جٛز ٜاؾت:

«زیٍ ٝغٍّ و ٓٙظایٕبٖ ؤ !ٓٙیضْ ظایٕبٖ ثس ٖٚزضزٞ ٚط خٛض قس ٜپیسا ٔیوٓٙ
ِٚی زض ٟ٘بیت اٌ ٝثس ٖٚزضز ٘جٛز ؾعاضی ٛٙا٘تربة ٔیو.»ٓٙ
أب ضايی ٝثب إَیٙبٖ ظایٕبٖ ثٗسی ذٛز ضا َجیٗی ٔیذٛاٞس:

«والً اظ ظایٕب٘ٓ ضايی ثٛزْ ِٚی االٖ ثب تدطثٝای و ٝزاضْ زفٗ ٝثٗسْ ٔیٌٓ َجیٗی
چ ٖٛظٚز تٕٔ ْٛیقٔ ٝیض.»ٜ
زض ٟ٘بیت ؾپیس ٜو ٝثؿیبض ذٛقحبَ ثٛز  ٚذٛقحبِی ذٛز ضا آقىبضا ٘كبٖ ٔیزاز ثب
ضيبیت ٌفت:

«آض ٜاظ ظایٕب٘ٓ ضيبیت زاضْ فمٍ اٌ ٝایٗ ثریٞٝب  ٓٞذٛة قٖ ٝبِی ٝأب ظایٕبٖ
ثٗسی ضٚ ٚالٗبً ٕ٘یز .ٓ٘ٚزیكت ٌفتٓ ثٗسی ؾعاضیٗ ٔیو ٓٙذیّی زضز زاقت
ٚالٗبً زضز زاقت اٌ ٝثتَ ٓ٘ٛجیٗی زضزـ ذیّی ظیبز ٜآزْ تب چٙس ٚلت ٚالٗبً
ٔیتطؾ ٝقٙیسْ ٔیٌٗ ٔٗبزَ قىؿتٗ پٙدبٞ ٚ ٜفت تب اؾترٞ ٖٛؿت» (ی ٝوٓ
تطؾت ٖٛاظ ٔجٕٟی ا٘تٟبی زضز ٘جٛز؟ ایٗ وٕ٘ ٝیز٘ٚؿتیس ایٗ زضز تب ودبؾت
ثٗسـ چی ٔیقٝ؟) «چطا ٚالٗبً ثٔ ٗٔ ٝیٌفتٗ ٟ٘بیت زضزت ٕٞیٚ ٝٙالٗبً ٓٞ
 ٖٕٛٞثٛز .زوتطٞبْ ٔیٌفتٗ ظایٕبٖ زٔٚت ضاحتتط ثت٘ٛی ٔ ٓٙؾٗی ٔیوٓٙ
َجیٗی ٍٔٔ ٝبزضای ٔب ایٗ َ ٕٝٞجیٗی ظایٕبٖ وطزٖ چی قس ِٚی زض وُ اظ
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ظایٕبٖ ضايی ثٛزْ ثٗس اظ ظایٕب٘ٓ زضزْ ذیّی ٘یؿت ی ٝوٓ زضز زاضْ ظایٕبٖ
ثٗسی ضَ ٓٞ ٚجیٗی ا٘تربة ٔیو ٓٙثچ ٝزٞ ٓٔٚؿت ضاحتتط.»ٜ

برساخت مادری
زض ٟ٘بیت آذطیٗ ٔم ِٝٛتحت ٖٛٙاٖ «ثطؾبذت ٔبزضی» اظ ز ًٖٕٛٔ ٚانّی «تٗطیف ٔبزضی» ٚ
«تكجی ٝظایٕبٖ» قىُ ٌطفت ٝاؾتٍ٘ .طـ ثطؾبذتٌطایی اختٕبٖی ثیكهتط ثهب ایهٗ ٚخه ٝاظ أهٛض
ؾطٚوبض زاضز ؤ ٝب خٟبٖ ضا چٍٔ ٝ٘ٛیفٕٟیٓ ٝ٘ .ایٙى ٝخٟبٖ ٔهبزی ٔؿهتمُ اظ فٟهٓ ٔهب چٍ٘ٛهٝ
اؾت؟ ایٗ ٍ٘طـ ثب ٘فؽ خٟبٖ ٔبزی وٕتط ؾطٚوبض زاضز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ اؾت ؤ ٝیتٛاٖ ٌفهت
ٍ٘طـ ثطؾبذتٌطایی اختٕبٖی ثب ٔؿبیُ اختٕبٖی ثٖٛٙ ٝاٖ ازضاوبت ٗٔ ٚهب٘ی شٙٞهی ؾهطٚوهبض
زاضزِٛ( .ظیه  )36 :1383زض ایٙدب ثطؾبذت ٔبزضی ایٗ ٔٗٙب ضا زض ذهٛز زاضز وه ٝظ٘هبٖ ثٗهس اظ
ایٙىٔ ٝبزض ٔیق٘ٛس  ٚآ٘طا تدطثٔ ٝیوٙٙس چٔ ٝفٟٔٛی اظ آٖ زض شٔ ٗٞیؾبظ٘س  ٚچه ٝشٙٞیتهی اظ
ٔبزضی ثطای آٟ٘ب ؾبذتٔ ٝیقٛز .زض ٚالٕ ذبتٕٔ ٝهبحج ٝثٗهس اظ پطؾهیسٖ اظ پطٚؾهٝی َهٛال٘ی
ٔبزض قسٖ  ٚاظ یبز ٌصضا٘سٖ تٕبْ ٔطاحُ ؾرت  ٚقیطیٗ ٕٞطا ٜثب تٕهبْ قهبزیٞهب  ٚتهطؼٞهب
«ٔبزض» ی اظ ظثبٖ ٔبزضاٖ تٗطیف ِ ٚحٓ ٝز٘یهب آٔهسٖ وهٛزن تكهجی ٝقهس  ٚایهٗ ٌ٘ٛهٔ ٝههبحجٝ
ٔكبضوتوٙٙسٌبٖ ثب زٚ ٚاغ ٜزضٓٞتٙیسٜی ظایٕبٖ ٔ ٚبزضی ذّك قس.

تعریف مادری
ٟٔٙبظ ٍ٘بٞی ث ٝوٛزوف و ٝزض ٌٟٛاض ٜوٙبض ترتف ذٛاثیس ٜثٛز ا٘ساذت ٚ

«ذیّی ذٛة ثٛز اِ ٖٚحِٓ ٗٔ ٝجبؼ ٘ساقتٓ ا٘ ٓ٘ٚساقت ٔؿهتمیٓ ٌصاقهتٗ ضٚ
ت ٓٙتٕبؼ پٛؾت ثب پٛؾت قس ذیّی قیطیٗ ثٛزٔ .بزضی اٌ ٝثهب ظایٕهبٖ َجیٗهی
ثبقٚ ٝالٗبً ثٟكت ظیط پبق.»ٝ

تطبیه زایمان
ظٞطا و ٝثیكتط اظ پٙدب ٜؾبٖت زضز ضا تحُٕ وطز ٜثٛز  ٚضٚی ترتف ثهیحهبَ زضاظ وكهیس ٜثهٛز
ٔیٌٛیس:
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«ٔٗ چكٕبٔ ٛاظ قست زضز ثؿت ٝثٛزْ ِٚی ٚلتی ثچ ٝؾطـ  ٚقٞٝ٘ٛهبـ أٚهس
ثیط ٖٚوبٔالً حؽ وطزْ  ٓٞزضز ٓٞ ٚ ٜضاحت قسٖ ض ٚوبُٔ حهؽ وهطزْ حهؽ
ضاحت قسٖ زاقتٓ .»...

نتیجهگیری

تصَیر  .1دالیل اًتخاب زایواى طثیعی تِ رٍایت هادراى هطارکتکٌٌذُ
(تِ ترتیة تعذد تکرار از پاییي تِ تاال)

٘تبیح تحمیكِ زض زؾت حبوی اظ آٖ اؾت و ٝثؿیبضی اظ ٔبزاض٘ی و ٝظایٕب٘كبٖ ث ٝنٛضت
َجیٗی ثٛز ٜثب ایٙى ٝثط اؾبؼ ٖاللٝی قرهی ٘ ٔٛظایٕبٖ ذٛز ضا ا٘تربة وطزٜا٘س أب ثیكتط
ٔجتٙی ثط یه ا٘تربة ؾٙتی ثٚ ٝاؾُٝی پطؼٚخ ٛاظ اَطافیبٖ  ٚیب ثٖٛ٘ ٝی ٔتًٕٗ ٖ٘ٛی
یبزٌیطی ٔكبٞسٜای زض حیُ ٝاضتجبَی افطاز  ٚوٕتط ٔجتٙی ثط زِیُ ٔتمٗ ّٖٕی  ٚاذص اَالٖبت
ٔطث َٝٛاظ ٔٙبثٕ ٔٛرك ثٛز ٜاؾت .ایٗ ٘ ٔٛا٘تربة اٌطچٔ ٝیتٛا٘س زض اثتسای أط ٔفیس  ٚحتی
وبضوطزی ثبقس أب قبیس زض ازأ ٚ ٝثط ارط قسایس  ٚؾرتیٞبی ٚاضز ٜتبة ٘یبٚضز ٚ ٜتغییط ضٚی ٝضا
زض ا٘تربةٞبی ثٗسی ثب ذٛز زاقت ٝثبقس آ٘چٙبٖ و٘ ٝتبیح حبنّ ٝثبظٌٛوٙٙسٜی ایٗ اؾت وٝ
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ثؿیبضی اظ ٔبزضاٖ زض ا٘تربة ظایٕبٖ ثٗسی ذٛز ث ٝضٚـ َجیٗی تطزیس زاقت ٚ ٝیب ٘ؿجت ثٝ
ظایٕبٖ ؾعاضیٗ تٕبیّی ثیكتطی ٘كبٖ ٔیزازٜا٘س .اظ ایٗض ٚثبیس آٌبٞی الظْ ضا ثٔ ٝبزض اضای ٝوطز
تب ا٘تربة ظایٕبٖ َجیٗی زض خبٔٗ ٝتهحیح  ٚتثجیت ٌطزز.
زض ذهٛل ٔؿبِٝی ثٗس ثط اؾبؼ یبفتٞٝبی پػٞٚف ٔیتٛاٖ ٌفت یىی اظ ضاٜٞبیی وٝ
ٔیتٛا٘س اؾتطؼ ظٖ ضا زض ٍٙٞبْ ظایٕبٖ ترفیف زٞس حًٛض ٕٞؿط زض ِحٓ ٝظایٕبٖ اؾت .یبفتٞٝب
حبوی اظ آٖ اؾت و ٝظ٘بٖ غبِجبً زض ایٗ ٔٛضز ثطای ٕٞؿطاٖ ذٛز ٘مف حٕبیتی لبیُ ٞؿتٙس ٚ
ٕٞطاٞی ا ٚضا تؿّیثرف ذٛز ٔیزا٘ٙس .ایٗ زض قطایُی اؾت و ٝایٗ ٕٞطاٞی وٛچىتطیٗ ٔؿبِٝ
 ٚیب حتی ذّّی زض ثط٘بٔٞٝبی پعقىی  ٚثیٕبضؾتبٖ ٚاضز ٕ٘یؾبظز  ٚث ٝضاحتی ٔیتٛاٖ ث ٝذٛاؾتٝی
ایٗ چٙیٙی ٔبزضاٖ ضؾیسٌی وطز .خبٔٗٝی پعقىی اٌط ث ٝایٗ ٘یبظ تٛخ ٝزاقت ٝثبقس ث ٝضاحتی ٔی-
تٛا٘س ثؿیبضی اظ تٙفٞب  ٚاؾتطؼٞبی ٚاضز ٜثط ٔبزض ضا تمّیُ زاز ٚ ٜحتی فطآٞؾبظی ایٗ أتیبظ
ثطای ٔبزض ثَٛ ٝض ثبظذٛضزی ٔیتٛا٘س وبض پعقىبٖ ضا  ٓٞتؿٟیُ ٌطزا٘س.
ٕٞچٙیٗ ثط اؾبؼ ٘تبیح ثسؾتآٔس ٚ ٜلبثُ پیفثیٙی ٔؿبِ ٝحیبتی ٟٓٔ ٚتط ایٗ اؾت وٝ
ثؿیبضی اظ ایٗ ٔبزضاٖ ثب ایٙى ٝذٛز ٘ ٔٛظایٕب٘كبٖ ضا ا٘تربة وطز ٜثٛز٘س اظ آٖ ٚا ٕٝٞزاقت ٚ ٝآٖ
ضا أطی ِٙٛٞبن ٔیپٙساقتٙس آٖ چٙبٖ و ٝلطیت ث ٝاتفبق ٔهبحجٝق٘ٛسٌبٖ ّٖت تطؼ ٚ
ايُطاة زٚضاٖ ثبضزاضی ذٛز ضا ا٘تربة ضٚـ ظایٕب٘ی ذٛز ٔیزا٘ؿتٙس .زض ٚالٕ تطؼ اظ زضز
آٖ تهٛض اظ ٖسْ تحُٕ زض ثطاثط چٙیٗ زضزی ث ٝذٛز ٚاٌصاقتٍی ٖ ٚسْ حٕبیت زض آٖ قطایٍ
 ٚزض وُ ایٗ خٙؽ ٍ٘طا٘یٞب آضأف ذبَط ٔبزض ضا ٔرسٚـ  ٚش ٗٞا ٚضا ٔكٛـ ٔیؾبذتٝ
اؾت .زض ایٙدب ثبیس ٌفت حؿبؾیت ٔؿبٍِ٘ ٝبٞی غضها٘سیف ضا ٔیَّجس قبیس اٌط قبِٛزٜی
ایٗ تطؼ ضا ثطضؾی وٙیٓ ٔتٛخ ٝقٛیٓ و ٝایٗ تطؼ تب حسٚز ظیبزی یه تطؼ اِمبیی اؾت و ٝثٝ
ٚؾیّٝی افطاز خبٔٗ ٝزأٗ ظز ٜقس ٚ ٜزض ٟ٘بز ظ٘بٖ ٔب ضؾٛخ پیسا وطز ٜثٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝیتٛاٖ
ٌفت ثٔ ٝیعاٖ چكٍٕیطی ایٗ تطؼ ثطؾبذتٝی خبٔٗ ٚ ٝافطاز آٖ اؾت .افطازی و ٝآٖ تطؼ ضا
قٙیسٜا٘س  ٚثٌٛ ٝـ زیٍطاٖ ضؾب٘سٜا٘س! «زضز چطذٝای اظ تفىطات ٔٙفی ضا ثٚ ٝخٛز ٔیآٚضز.
قرم زضزٔٙس تفىطات ٔٙفی ذٛز ضا ث ٝزیٍطاٖ ٔٙتمُ ٔیؾبظز  ٚایٗ ثبٖث ثبظتِٛیس تفىطات
ٔٙفی ثیكتط ٔیقٛز» )Ogden, 2007: 281( .أب اٌط ثبظ ٕٖ ٓٞیكتط ٛٔ ٚقىبفب٘ٝتط  ٚاظ
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چكٓا٘ساظ زٚضتطی ث ٝایٗ ٔؿبِٓ٘ ٝط ثیب٘ساظیٓ زضذٛاٞیٓ یبفت و ٝضیكٞٝبی ایٗ تطؼ اظ
ؾبذتبض ؾبظٚوبض ّٕٖ ٚىطز وؿب٘ی اؾت و ٝا٘تٓبض ثیكتطیٗ ٕٞطاٞی ٔ ٚؿبٖست اظ آٟ٘ب ٔیضفتٝ
اؾت! قبیس ثتٛاٖ ٌفت ٚيٗیت قی ٔٛایٗ تطؼ تب حسٚز ظیبزی ثطؾبذتٝی ٔؿتمیٓ یب غیط-
ٔؿتمیٓ پعقىبٖ  ٚحتی ؾیؿتٓ  ٚخبٔٗٝی پعقىی اؾت و ٝزض ٟ٘بیت ث ٝافطاز خبٔٗ ٝا٘تمبَ یبفتٝ
اؾت .اٌط ثرٛاٞیٓ ثب تفهیُ ثیكتطی فطایٙس ؾبذت ٝقسٖ ایٗ تطؼ ضا تكطیح وٙیٓ ثبیس ثٍٛییٓ
تطؼ اظ ظایٕبٖ تب حسٚز ظیبزی ضیك ٝزض إٞبَ  ٚوٛتبٞی پعقىبٖ  ٚخبٔٗٝی پعقىی زاضز .زض
تجییٗ ایٗ ازٖب ثبیس ٌفت؛ ثط اؾبؼ ٔىب٘یؿٓ وكٛضٞبی پیكطفت ٝظ٘بٖ اظ ٕٞبٖ اثتسای ثبضزاضی
ثبیس آٔبزٌیٞبیی خٟت تٛا٘بیی خؿٕب٘ی زض ضاؾتبی تحُٕ زضز ظایٕبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ آٔٛظـٞبی
ٔطتجٍ ثب ِحٓٝی ِیجط َطظ فكبض آٚضزٖ ٘ ٔٛ٘ ٚفؽٌیطی ٕٞ ٚچٙیٗ آٔبزٌیٞبی ضٚحی خٟت
تبةآٚضی زض ثطاثط زضزٞب  ٚاؾتطؼٞبی ٚاضزٜی ِحٓٝی ظایٕبٖ ضا وؿت وٙٙس ثٖ ٝجبضتی ٖالٜٚ
ثط ٔؿبٖست ٔبزض ثطای آٔبزٜؾبظی خؿٕب٘ی آٌبٜؾبظی ا ٚاظ زضزی و ٝپیف ض ٚزاضز ٚ
آٔبزٜؾبظی ضٚحی ا ٚثطای آقٙبیی  ٚپصیطـ آٖ يطٚضی ٔیثبقس .زض ثیٕبضؾتبٖ ٔطث َٝٛيٕٗ
تحمیك اظ ٔبزضاٖ ٌبٞی ثب پطؾ ٚ ُٙپطؾتبضاِٖ ثرف ٌفتٌٞٛٚبیی نٛضت ٔیٌطفت .زض ایٗ
ثحثٞب آٟ٘ب اقبض ٜزاقتٙس و ٝافطاز انالً ثب زضز ظایٕبٖ (ِیجط) ٘ ٚحٜٛی فطایٙس ٚل ٔٛآٖ آقٙب
٘یؿتٙس .آٟ٘ب ثیبٖ ٔیزاقتٙس و ٝلطیت ث ٝاتفبق ظٟ٘ب (ٕٞبَٖٛض و ٝزض ٔهبحج ٝآٔس ٜاؾت) زضز
ظایٕبٖ ضا چیعی قجی ٝزضز لبٖسٌی  ٚحساوثط وٕی ثیكتط اظ آٖ ٔتهٛض٘س أب ثٗس اظ ایٙى ٝثب
ٞدٕٝای اظ زضز ٔٛاخٔ ٝیق٘ٛس ثَ ٝطظ ٚحكتٙبوی غبفٍّیط قس ٚ ٜتطؾی ٚافط ضا زض ذٛز
احؿبؼ ٔی وٙٙس .ایٗ تطؼ ٘بقی اظ ٖسْ آقٙبیی ثب فطآیٙس زضز  ٚتطؼ اظ ٔطاحُ ثٗس ٛٔ ٚاخٝ
قسٖ ثب زضخبتی ؾرتتط اؾت تب خبیی و ٝاظ ا٘تٟبی ٘بودب آثبز زضز ٚحكتظزٞ ٚ ٜطاؾبٖ
ٔیق٘ٛس .زض ایٗ حبِت زٚضی اظ تطؼ  ٚزضز ایدبز ٔیقٛز  ٚثسیٗ تطتیت تطؼ حبنُ اظ زضز
ث ٝتسضیح ثطؾبذت ٚ ٝتٛظیٕ ٔیقٛز .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝپعقه ْٔٛف اؾت لجُ اظ ایٙىٝ
ٔبزض زض یه ُٖٕ ا٘دبْ قس ٜلطاض ٌیطز  ٚذٛز ضا ثجبظز ٔطاحُ اثتسایی اٚج  ٚا٘تٟبی زضز ضا ثب
٘ٛؾب٘بتی ؤ ٝیتٛا٘س زاقت ٝثبقس وبٔالً آقٙب ؾبظز تب ٔبزض زض ظٔبٖ زضز اظ ٚيٗیت فیعیِٛٛغیه
ذٛز ٔ ٚطحّ ٝای و ٝزض آٖ ٚالٕ اؾت آٌب ٜثبقس .ایٗ قٙبذت ثٔ ٝیعاٖ لبثُ تٛخٟی زضز ٔبزض ضا
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و ٝثیكتط ٘كأتٌطفت ٝاظ ايُطاة ٔٛلٗیتی ث ٝزِیُ اثٟبْ ٘ ٚبآقٙبیی ثب فطایٙس اؾت ترفیف ٔی-
زٞس .يٕٗ ایٙى ٝاٌط ٔبزض اظ فطایٙس ظایٕب٘ی  ٚفُٗ  ٚا٘فٗبالت زض٘ٚی ٘ ٚتبیح حبنّ ٝاظ آٖ آٌبٜ
ثبقس ٔ ٚعایبی ٚافط ایٗ پطٚؾٝی زضزٔٙس ضا ثطای وٛزوف ٔتهٛض قٛز ٘ ٝتٟٙب ٔمبٔٚتف افعایف
ٔییبثس ثّى ٝتطؼٞبی ظایس ضا وبٞف  ٚحتی ضيبیت پیٕٛزٖ ایٗ ٔؿیط ضا ایدبز ٔیٌطزا٘س.
اِجت ٝایٗ زض حبِی اؾت و ٝثیٕبضؾتبٖ ٔطث َٝٛایٗ پػٞٚف زِٚتی ثٛز ٚ ٜپعقىبٖ ثٙب ثط ؾیبؾت-
ٞبی زِٚتی أىبٖ پیكٟٙبزی غیط اظ ظایٕبٖ َجیٗی ضا ٘ساقتٝا٘س أب ثط اؾبؼ ٌفتٞٝبی ٔكبضوت-
وٙٙسٌبٖ غبِت پعقىبٖ ٔطث َٝٛزض خبیٍبٔ ٜترهم ٔ ٚطخٕ ٘مف ٞسایتی  ٚضٚقٍٙطی الظٔٝ
ضا ثطای ٔطاخٗٝوٙٙسٌبٖ ذٛز ایفب ٕ٘یوطزٕٞ ٚ ٜطاٙٔ ٜبؾجی زض ضاؾتبی تهٕیٌٓیطی ٔبزضاٖ ٚ
وبٞف زغسغ ٝآٟ٘ب ٘جٛز ٜا٘س ٌ ٚب ٜزض ٔٛاضزی ٔجؿٛق ثط ٘ٓط ثٛضزی ٛایٗ ؾٛزاٌطاٖ ٖطنٝ٘ ّٖٓ ٝ
تٟٙب ثب ؾىٛت زض ٔٛضز أىبٖپصیط ثٛزٖ ظایٕبٖ َجیٗی ثب زضز ٖٛ ٚاضو وٓ ا ٚضا ث ٝؾعاضیٗ
ا٘تربثی ؾٛق زازٜا٘س ثّى ٝحتی ثب ٍ٘ب ٜؾّجی اظ تٛا٘بیی خؿٕی ظٖ زض ثطاثط ظایٕبٖ َجیٗی ا ٚضا
ث ٝؾعاضیٗ زضٔب٘ی ٞسایت وطزٜا٘س .ثٙب ثط ٘ٓط ٞبثطٔبؼ ٔیتٛاٖ ٌفت ایٗ ٘ ٔٛوٙفٞب  ٚایٌٗٝ٘ٛ
اذتالٌ زض اضتجبٌ ثؿتطی خٟت فطیت آٌبٞب٘ ٝفطأ ٓٞیؾبظز ؤ ٝتًٕٗ ٕ٘ٛزی اظ آؾیتٞبی
وٙف ٔفبٕٝٞای اؾت و ٝوٙف ُٔٗٛه ث ٝزضن ضا ٔرسٚـ ٔیٌطزا٘س.
ٖال ٜٚثط آٖ پیفثیٙی٘بپصیطی ظٔبٖ ٚل ٔٛظایٕبٖ َجیٗی ث ٟٓضیرتٍی فطْ ثسٖ ثطذٛضز غیط
ٔحتطٔب٘ ٝوبزض پعقىی ثب ظٖ  ٚفطا٘ ٓٞؿبذتٗ ٔىب٘ی ٔٙبؾت  ٚآضاْ ثطای ا ٚوٛٔ ٝخت ٘بزیسٜ
ٌطفتٗ ٘یبظٞبی ٖبَفی  ٚضٚا٘ی ٚی ٔیقٛز ظٔیٝٙؾبظ اختٙبة اظ ظایٕبٖ َجیٗی ٌ ٚطایف ثٝ
ؾعاضیٗ ا٘تربثی ٔیٌطزز .ظٖ زض آٖ ِحٓٞٝبی ؾرت و ٝثیف اظ ٞط ظٔب٘ی ٘یبظٔٙس فًبیی آضاْ ٚ
حٕبیتٍطی ٞبی پعقه ذٛز اؾت ث ٝخٟت ٖسْ ضؾیسٌی ٔٙبؾت ظایٕب٘ی ؾرت  ٚپطتٙف ضا
اظ ؾط ٔیٌصضا٘س  ٚثبُِجٕ يٕٗ ایٗ و ٝا٘تربة ثٗسی ا ٚضا تحتاِكٗبٔ لطاض ٔیزٞس  ٚا٘تربة
ضٚـ َجیٗی ضا ث ٝحسالُ ٔیضؾب٘س ایٗ تدطث٘ ٝبذٛقبیٙس ث ٝزیٍطاٖ ا٘تمبَ ٔیٌطزز  ٚثسیٗ
تطتیت تدطثٞٝبی ٔكبثٌٛ ٝـ افطاز خبٔٗ ٝضا پط ٔیؾبظز .ثٙبثطایٗ تدبضة افطاز چیعی و ٝثٝ
ْبٞط تدطث ٝفطزی لّٕساز ٔیقٛز ضیك ٝزض ثؿتطی ٘بٔؿبٖس زٚض اظ اؾتب٘ساضٞبی خبٔٗٝی پعقىی
ٔ ٚؿبٖستٞبی الظٔ ٝایٗ لكط اؾت .ایٗ ٌ ٝ٘ٛزض چٙیٗ فًبیی ٔبزضاٖ غِٛی قىؿت٘بپصیط اظ
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ظایٕبٖ َجیٗی زض شٔ ٗٞیپطٚضا٘ٙس  ٚتطؾی غّٛآٔیع اظ آٖ ٔیؾبظ٘س  ٚزض ٟ٘بیت ا٘ٗىبؼ
اختٕبٖی ایٗ ٚالٗیت إً٘بٔی ٔؿد َجیٗت ظایٕبٖ  ٚذّك ؾعاضیٗ ٔیثبقس.
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