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چکیده
یکی از فناوریهای جدید کمک باروری ،رحم جایگزین ،یا رحم اجارهای است .هدف مطالعه ،واکاوی
یک خأل پژوهشی در این زمینه ،یعنی انگیزههای داوطلب شدن مادران برای اجاره رحم و نیز تعهدی
است که آنها درطول دوره بارداری تا وضعحمل درقبال کودک احساس میکنند .مطالعه به روش کیفی
و با رویکرد نظریه زمینهای انجام گرفت .دادهها با دو تکنیک مشاهده مشارکتی و مصاحبه
نیمهساختاریافته بین  12مادر جانشین گردآوری شد .تحلیلها براساس کدگذاری باز ،محوری و انتخابی
انجام و مدل پارادایمی ارائه گردید .برپایه یافتهها ،در بستر فرهنگی ایران که ناباروری از دیرباز یک مسأله
به شمار میرفته است ،نیازها و تنگناهای اقتصادی مادرانِ جانشین ،تمایل و تقاضای زوجین نابارور به
داشتن فرزند ازطریق فناوریهای کمکباروری بهعنوان مؤلفههای ساختاری ایفای نقش میکنند.
ارزشهای فرهنگی جامعه همچون دینداری ،آخرتگرایی و نوعدوستی از دیگر محرکهای اقدام به این
عمل میباشند .مهمترین عامل مداخلهگر ،تنهایی و شبکه اجتماعی محدود و حمایت اجتماعی پایین
است که زمینه را برای پدیدۀ تحقیق یعنی "خیرمندی بدن" فراهم میکند .بدینمعنا که مادران جایگزین

نسبت به مراقبت از جنین حساساند و تالش میکنند که جنین را از نظر جسمی و معنوی مراقبت کنند.
لذا ،در اینجا نوعی خیر دوسویه را شاهدیم که بدن زنانه ،واسط اصلی آن است.
واژگان کلیدی :رحم اجارهای ،ناباروری ،مادر جایگزین ،خیرمندی بدن ،احساس تنهایی ،حمایت اجتماعی
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مقدمه و بیان مسأله
ناباروری در بسیاری از جوامع و از جمله در جامعه ایران ،دارای ابعاد با اهمیت اجتماعی و
فرهنگی است .در بسیاری از خانوادهها ناباروری یک مشکل بزرگ است و باعث ایجاد
تجربیات استرسزا و مشکالت روحی جدی میشود (میچل و فانتاسیا .)2610 1از زمانهای
اولیه ،ناباروری وجود داشته و فرزندآوری و داشتن فرزند ارزش اجتماعی محسوب میشده
است (صادقی و همکاران  .)1332در سال  1391برای اولین بار تکنیک لقاح آزمایشگاهی 2با
تولد لوئیس براون 3در بیمارستان اُلدهام 4در کشور انگلستان توسط پزشک رابرت ادوارد انجام
شد و روش لقاح آزمایشگاهی از آن زمان سرآغازی برای غلبه بر مشکل ناباروری بوده است.
امروزه با استفاده از این تکنیک حدود  5میلیون نفر در سرتاسر دنیا متولد شدهاند و این روند
همچنان رو به افزایش است (توچی 5و همکاران  ،2610دیوال و مککری .)2611 0از اینرو،
در دهههای اخیر تالشهای فراوان و موفقی جهت درمان ناباروری با استفاده از تکنیکهای
کمک باروری 9انجام شده است.
اصطالح مادر جانشین 1یا مادر جایگزین یکی از راه حلهایی است که برای زنان ناباروری
پیشنهاد میشود که به نوعی قادر به نگهداری جنین در رحم خود نیستند (صادقی و
ملکاحمدی  .)1332نداشتن رحم مادرزادی ،ناموفق بودن درمانهای مکرر ،سقطهای مکرر،
بیماریهای قلبی و سرطانی و یا ساختمان غیرطبیعی رحم ازجمله دالیل تصمیم به استفاده از
فناوریهای مادر جایگزین است .مادر جایگزین شخصی است که پس از لقاح اسپرم و تخمک،
جنین به رحم وی منتقل میشود و او در طی  3ماه وظیفه نگهداری از جنین را بر عهده گرفته و
پس از تولد ،نوزاد را به والدین اصلی تحویل میدهد (صادقی و ملکاحمدی  .)1332استفاده از
رحم جایگزین به دو صورت قابل انجام است:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mitchell and Fantasia
)2 In vitro fertilization (IVF
3 Louise Brown
4 Oldham
5 Toschi
6 De Waal and McCarrey
)7 Assisted reproductive techniques (ART
8 Surrogate
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 )1جزئی (نسبی یا سنتی) که در این صورت مادر جانشین با پدر قانونی ،والدین ژنتیکی کـودک
میباشند و از روش لقاح آزمایشگاهی برای کشت جنین استفاده میکنند.
 )2جایگزینی کامل که در این صورت مادر جایگزین هیچ ارتباط ژنتیکی با جنین نداشته و فقـط
جنین زوج دیگر را پرورش میدهد (محبیکیان ،ریاضی و بشیریان .)1332
فناوری رحم جایگزین یا مادر جانشین یکی از زمینههای جدید فناوریهای کمک باروری
است که در جامعه ایران اصطالحأ رحم اجارهای گفته میشود .اگرچه ،تصور اینکه یک زن
ممکن است فرزندی را برای شخص دیگری به دنیا بیاورد ،چیز تازهای نیست ،اما شواهد حاکی
از آن است که با توسعه تکنولوژی ،شیوهها و مناسبات پیچیدهتر امکانپذیر شده و استفاده از
فناوری مادر جایگزین نیز روبه افزایش است (کوک ،اسکاتلر و کاگاناس.)2663 1
آمارهای اندکی از رحم جایگزین وجود دارد ،اگرچه به نظر میرسد به سرعت کاربرد آن در
حال افزایش است .شمار نوزادان متولد شده به روش جایگزین در ایاالت متحده آمریکا در طی
 4سال (از سال  2664تا  13 )2661درصد رشد نموده است (گجوچوا .)2616 2گزارش مرکز
کنترل و پیشگیری بیماری ( 3)CDCو انجمن فناوری کمک باروری نشان میدهند که نوزادان
متولد شده از رحم جایگزین در ایاالت متحده در طی این چهار سال بهطور تقریبی دو برابر
شدهاند و از  931نوزاد به  1466نوزاد افزایش یافته است (گجوچوا  .)2616فرایند رحم
اجارهای در کشورهایی مانند آلمان و سوئد غیرقانونی است ،همچنین قوانین خاصی در
کشورهایی مانند فرانسه ،هلند ،دانمارک ،استرالیا و برخی ایالتهای ایاالت متحده وجود دارد
(گلمبوک 4و همکاران  .)2664ایران با حدود دو تا سه میلیون زوج نابارور ،تنها کشور مسلمانی
است که در آن فناوریهای کمک باروری ( )ARTsمشروعیت یافته و به قانون تبدیل شده
است .این وضعیت کشور ایران را در موقعیتی منحصربهفرد در جهان اسالم قرار داده است
(عباسی شوازی و همکاران  .)2661برطبق مطالعه تریمان و آخوندی 01 )2610 ( 5کلینیک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cook, Sclater & Kaganas
2 Gugucheva
3 Center for Disease Control
4 Golombok
5 Tremayne & Akhondi
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ناباروری ( 24کلینیک دولتی و  39خصوصی) در تهران و همچنین در برخی از شهرهای بزرگ
مانند اصفهان ،شیراز ،تبریز و مشهد و یزد فعالیت میکنند.
موضوع رحم اجارهای و توسعه روزافزون کاربرد آن ،عـالوه بـر مسـائل قـانونی و حقـوقی
دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی مختلفی است و تحقیقات اجتماعی گستردهتـر و عمیـقتـری را
طلب می کند .هرچند تعدادی از مطالعات قبلی ،احساسات و انگیزه مـادران جـایگزین را مـورد
بررسی قرار دادهاند ،اما تاکنون خأل این قبیل پژوهشها در بستر فرهنگی -اجتماعی جامعه ایران
مشهود است .عالوه براین ،مطالعات پیشین موجود در ایران ،کمتر با ورود به میـدان تحقیـق بـه
واکاوی بستر های اجتماعی زندگی این مادران توجه نمودهاند تا از ایـن طریـق ،بتـوان دالیـل و
انگیزههای اصلی آنها برای داوطلب شدن بهعنوان مادر جایگزین را مطلع شد .با توجه بـه ایـن
خأل پژوهشی ،تحقیق حاضر ،درصدد است درک عمیقتـری را از اهـداف ،انگیـزههـا ،و دالیـل
گروهی از زنانی که مبادرت به اقدام برای مادری جایگزین مـیکننـد ،حاصـل نمایـد .پـژوهش
حاضر همچنین احساس تعهـدی را کـه مـادران جـایگزین در طـول دوران حـاملگی ،در قبـال
فرزندی که رحم اجارهای خود پرورش میدهند ،مورد واکاوی قرار میدهد .پژوهش حاضـر در
پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد انجام گرفته است .استان یزد یکی از اولین مراکـز معتبـر درمـانی
ناباروری در ایران را راهاندازی نموده و در حال حاضر ،قطب مهمی بـرای درمـان نابـاروری در
کشور محسوب میشود .وجود سابقه و جایگاه معتبر این مرکز درمانی ناباروری در اسـتان یـزد،
شرایط میدانی مناسبی را برای انجام پژوهش های اجتماعی و فرهنگی پیرامون رحم جایگزین به
صورت کلی و برای موضوع اصلی مورد تمرکز مطالعه حاضر ،یعنی انگیـزههـا و دالیـل واقعـی
مادران جایگزین فراهم نموده است.
به طور سنتی ،بارداری در بسیاری از جوامع و ازجمله در ایران ،امری خصوصی تلقی میشد
که تنها زوجین صاحب این اسرار بودهاند .اما امروزه این سر نهان و خصوصی بـه یـک تکنیـک
پزشکی تبدیل شده است که فراتر از زوجین نابارور میرود و گاه با میانجیگری یک زن دیگـر
امکانپذیر میشود .ما در این مطالعه قصد بررسی این موضوع را داریم که چه عاملی سبب می-
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شود شخص سوم خود را داوطلبانه معرفی کند؟ و یا چه عاملی باعث پذیرش ایـن امـر در بـین
زنان میشود؟ با توجه به اینکه زن داوطلب ،خودش یک مادر است و از مشکالت و سختیهای
بارداری کامأل مطلع است ،اما چه میشود که این گزینه را آگاهانه انتخاب مـیکنـد؟ بسـیاری از
مطالعات موجود ،دلیل اصلی این مادران را نیاز مالی گزارش کردهاند (گاناسون پین1و همکـاران
 ،2626تمان و برند  ،2611 2تمان  .)2663اگرچه انگیزه اولیه ،تعداد زیادی از مادران جـایگزین،
انگیزه مالی است ،اما مادران دیگری هم وجود دارند که دالیل متفاوت دیگری بـرای ایـن اقـدام
دارند .توجه به این گروه از مادران و شناخت انگیزههای آنان ضرورت دارد.
در بستر اجتماعی فرهنگی و جمعیتی جامعه ایران ،فرزندآوری بهعنوان یکـی از ارزشهـای
خانواده اهمیت دارد .در چارچوب سیاستهای کلی جمعیـت کـه در سـال  1333توسـط مقـام
معظم رهبری ابالغ شد و همچنین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (آبانماه  )1466بر
افزایش باروری به باالتر از سطح جانشینی و کمک به زوجین نابارور تاکید شده است .در همین
راستا ،حمایت از زوجین نابارور و دسترسی آنها به تکنولوژیهای کمک بـاروری بـه یکـی از
اهداف و سیاستهای مورد توجه برای متخصصان و برنامهریزان این حوزه تبدیل شده است .در
حال حاضر ،تکنیک رحم اجارهای نیز بهعنوان یکی از روشهای نوین کمک باروری مورد توجه
زوجین نابارور و مراکز درمان ناباروری است .بـا توجـه بـه ایـن زمینـه فرهنگـی و جمعیتـی و
همچنین خالء تحقیقاتی موجود در زمینه رحم اجارهای ،این مطالعه دالیل و انگیزههـای مـادران
جانشین از این اقدام و بسترهای شکلدهنده به تصمیم مادران برای اجاره رحم را در قالب مـدل
پارادایمی به تصویر خواهد کشاند .به بیان روشنتر ،پژوهش حاضر تالش دارد شـناخت علمـی
تازهای را در خصوص این قبیل موضوعات فراهم نماید :استخراج انگیزهها ،دالیل اصلی و ذهنی
مادران جایگزین از داوطلب شدن برای اجاره رحم ،درک و شناخت چرایی اقدام به اجاره رحم،
فهم میزان تعهد و احساس تعهدات مادرانه نسبت به مراقبت از نطفه فرزندی کـه در طـول دوره
حاملگی در رحم خود پرورش میدهند ،و نهایتا درک احساسات و فهم علقـههـای عـاطفی کـه
میان مادر جایگزین و کودک در دوران بارداری شکل میگیرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gunnarsson Payne
2 Teman & Berend
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پیشینه تحقیق
دالیل و انگیزههای مادران جایگزین برای اقدام به اجاره رحم و همچنـین احسـاس تعهـد آنـان
نسبت به مراقبت و پروش کودک در طول دوران بارداری ،دو محور اصلی مورد تمرکـز در ایـن
مقاله است .بنابراین به دلیل گستردگی مطالعات در زمینه ناباروری ،تنها به چنـد نمونـه از آنهـا
اشاره خواهد شد.
جدول  -1خالصهای از پیشینه پژوهشی موجود در موضوع مادران جایگزین
عنوان
سخنی پیرامون رحم
جایگزین در ایران
پدیدارشناسی تجربیات
مادران جایگزین در
زمینه رحم اجارهای

پژوهشگران
گرمارودی
صادقی ،یزدخواستی،
ملکاحمدی ،عبدالهی

روش کمک باروری

گنجعلی خانی

مادر جایگزین در ایران:

آرامش

تجاری یا انساندوستانه؟

بابایی

فرهنگ رحم اجارهای
در جامعه ایرانی شهر
تهران

سال
انتشار
1319

1332

باصری

انگیزه مادران به دو نوع تقسیمبندی میکنند -1
بیشتر نیاز مالی  -2کمک به دوستان
دلیل اصلی مشکالت مالی اما حس نوع دوستانه
بیتاثیر نبوده است.
از آنجایی که درمان ناباروری با استفاده از روش

1332

مادر جایگزین در ایران در حال افزایش است،
الزم است تا روش انساندوستانه جای روش
تجاری را بگیرد.
اگرچه از طریق اجاره رحم مادران دارای فرزند

دادخواه
عسکری خانقاه

نتیجه /پیام کلیدی تحقیق

میشوند اما مادری خود را ناقص انگاشته و به
1333

همین جهت به پرستاری و مراقبت از مادران
جایگزین میپردازند که این عامل سبب کاالیی

میراسکندری

شدن فرآیند فرزندآوری و مادری میشود
مادران جایگزین این کار را تحت عنوان مسافر

داستانی عاشقانه از مادر
جایگزین

برند

2612

عشق بیان کرده و همین عامل سبب میشود تا
بارها این کار را تکرار کند ،انگیزه بازاری و
تجاری نداشته و بیشتر حس نوعدوستانه دارند.
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ادامه جدول  -1خالصهای از پیشینه پژوهشی موجود در موضوع مادران جایگزین
عنوان
گردشگری بارداری از
طریق انسان شناسی

پژوهشگران

سال
انتشار

نتیجه /پیام کلیدی تحقیق
تاکید بر سفرهای درمانی مادران جایگزین و اینکه

راهیل

2610

این سفرها در حال افزایش است که سبب طبقهبندی،
استثمار ،ملی گرایی و نژادپرستی میشود.
انگیزه سفرهای تولیدمثل متفاوت است .همچنین

تقاضای جهانی برای
فناوری کمک باروری:

ویتاکر

سفر تولیدمثل برای

اینهورن

درمان ناباروری و

شنفیلد

بیفرزندی ناخواسته

مالحظات اخالقی مهمی وجود داشته که با
2613

موضوعات قدرت و جنسیت ،نابرابری اجتماعی،
سرمایه داری جهانی که به دنبال تشکیل خانواده
هستند دست و پنجه نرم میکند.

جدول  1نشان میدهد مطالعات انجام شده در زمینه انگیزه مادران جایگزین به دالیل مـالی،
استثمار اجتماعی ،طبقهبندی اجتماعی و در سطح باالتر به حس نوعدوسـتانه پرداختـهانـد .ایـن
انگیزهها در هم ادغام شده و دلیل قبول این امر را تشکیل میدهند .برند ( )2612دلیل مـادران را
عشق به کـودک و حـس نـوعدوسـتانه مـیدانـد ،در مطالعـه گرمـارودی ( )1319و صـادقی و
ملکاحمدی ( )1332نیاز مالی را عامل اصلی تعریف میکنند .با اینحـال ،پـژوهشهـای انجـام
گرفته به ندرت به زندگی شخصی مادران ورود کرده تا عمق داسـتان را مطلـع شـوند و عوامـل
مهمی که در این تصمیم ایفای نقش میکنند را استخراج کننـد .وجـود چنـین خـالء پژوهشـی،
باعث شد تا محققان درصدد برآیند براساس یک رویکـرد کیفـی و انسـانشـناختی بـه واکـاوی
بسترهای شکل دهنده به تصمیم زنان برای اقدام به اجاره رحم و اسـتنباط دالیـل و انگیـزههـای
ذهنی آنان در این زمینه بپردازند.

چارچوب مفهومی
پرداختن به دیدگاههای نظری مرتبط با موضوع ،در تحقیقات کیفی ،از قبیل مطالعه حاضر ،عمدتا
به عنوان راهنمای محقق برای ورود به عرصه و میدان تحقیق تلقـی مـیشـود .زیـرا بـهویـژه در
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تحقیقات مبتنی بر نظریه زمینهای ،نهایتا نظریه تحقیق از دل پژوهش میـدانی بایـد پایـهریـزی و
استخراج گردد .با این اوصاف ،در این قسمت تعدادی از نظریههای مرتبط با موضوع تحقیق ،که
بتواند به محققین برای شناخت بهتر موضوع ،برای ورود به میدان و انسجام بخشـی بهتـر ذهنـی
محققین کمک نماید ،معرفی میگردد.
به طور کلی ،از آنجا که در بسیاری از موارد ،زنانی کـه بـه اجـاره رحـم روی مـیآورنـد ،از
طبقات پایین اجتماعی هستند ،چند دیدگاه و گفتمان رقیب پیرامون ایـن موضـوع شـکل گرفتـه
است .یک دیدگاه براین باور است که زنان فقیر از سر ناامیدی به مادر جایگزین تبدیل میشوند
و وقتی این نقش را بر عهده میگیرند ،حقوق آنها نادیده گرفته میشود .این دیـدگاه منجـر بـه
ادعاهایی مبنی بر استثمار چنین زنانی ،بهویژه در طبقات کم درآمد جامعـه شـده اسـت .دیـدگاه
رقیب دیگر ،رحم جایگزین را به عنوان فرصتی برای توانمندسازی زنان فقیر توصیف مـیکنـد،
زیرا امکان به دست آوردن منافع مالی قابل توجه و دستیابی بـه اسـتقالل فـردی و اجتمـاعی را
برای آنان فراهم میکند (آویدسون و همکاران )2619
منتقدین سرسخت اجاره رحم ،مبادله پول و تجارت در این زمینـه را تحـت عنـاوینی ماننـد
سرمایه داری تجاری اجاره رحم از زوایای مختلف مورد حمله و نقد جدی قرار میدهند .عمـده
این نقدها متوجه آسیب دیدن مادران جـایگزین ،کـاالیی شـدن بـدن زنـان ،و اسـتثمار مـادران
جایگزین است (ویلکینسون 2663؛ آرنسون 1332؛ کریا  .)1310طرفداران ایـن دیـدگاه ،عمـدتا
دارای گرایشهای فکری مارکسیستی و فمینیستی هستند .به اعتقاد آنها ،فرآیند بچهدار شـدن از
طریق فناوریهای مادر جانشین ،به یک بازار تجاری تبدیل شده و سبب کاالیی شدن بدن زنـان
شده است .بهگونهای بدن زنان به مثابه یک کاال و به ازای پرداخت هزینهای در قبـال نگهـداری
کودک در دوران جنینی ،خرید و فروش میشود .تحلیلگران مارکسیستگـرا بـراین باورنـد کـه
مادران جایگزین ،معموال زنانی از طبقه پایین اجتماع هسـتند (بلیـوتی )1311 1و فرآینـد اجـاره
رحم ،اسباب بهرهکشی از آنان را در اجتماع را فراهم میکند .زیرا تنها هدف مالی ،محـرک آنـان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Belliotti
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برای اقدام به این عمل خواهد بود .عالوه بر این ،برای طرفداران این دیـدگاه ،یـک اصـل مهـم
مورد تأکید دیگر ،بیگانگی است .بیگانگی نشان دهنده وضعیت اجتماعی عینی طبقه کارگر است
(مارکس )1144 1طرفداران این گفتمان ،کودک متولد شده در فراینـد مـادر جـایگزین را همـان
کاالی تولید شدهای میدانند که والدین بیولوژیکی با او بیگانهاند ،زیرا در روند تولید این کودک
نقشی ندارند و کودک در طول مدت رشد جنینی نیز با مادر بیولوژی خود در ارتباط نیست .آنان
این چشمانداز سرمایهداری برای طبقه کارگر (رحم اجارهای) را مورد انتقاد قـرار داده و بـا ایـن
فناوریها مخالفاند (اورال .)1319
دیدگاه فمینیستی سلطه مردانه را به چالش میکشد و با آن مخالفت میکند .قطعا اصرار برای
به رسمیت شناختن "مشارکت زنان در امرار معاش و سهم آنها در فرزندآوری" بخشی از
فعالیتهای فمینیستی است (هارتسوک .)1313 2فمینیسم یک نقد همهجانبه از سلطه مردان
است؛ در هر کجا که باشد و به هر صورت که جلوه داده شود( .تامپسون .)2661 3این مکتب
تنها در جهت توجه به زنان و منافع اجتماعی و فردی آنان است .در طیف رادیکال این جنبش،
حتی با این موضوع که زنان باید مسئولیت باروری و تولیدمثل را بر عهده بگیرند ،مخالفت
میشود .آنها معتقدند چرا باید باروری تا این اندازه مهم باشد که یک زن بدنش را به هر شیوه-
ای تغییر دهد تا صاحب بچه شود و یا از زوایه دیگر ،چقدر این موضوع اهمیت دارد که حاضر
است حتی زنی دیگر این اقدام را برایش انجام دهد تا او لقب مادر را دریافت کند .دیدگاه
فمنیستی معتقد است که فرآیند مادر جایگزین شدن سبب کاالیی شدن زنان و کودکان شده
است .زیرا ظرفیت باروری زنان را با حوزه خریداری مردان مرتبط میداند .همچنین اگر جنین
به هر دلیلی سقط شود ،هزینه و خدمات مادر جایگزین نادیده گرفته شده و جزئی از آن
پرداخت میشود که در این صورت حق او ضایع میگردد .فرآیند مادر جایگزین ،سبب محروم
شدن زنان و اولویت بخشیدن به مردان میشود زیرا نابرابری گستردهای در چانهزنی بر سر
قیمت وجود دارد و باز زنان در این مهلکه شکست میخورند (بلیوتی )1311
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Marx
2 Hartsock
3 Thompson
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تحلیل گران در گفتمان رقیب ،دیدگاهی کامال متضاد دارند و براین باورند کـه اجـاره رحـم،
ظرفیتی را برای توانمندسازی زنان و ارتقاء منزلت آنان در جامعه ایجاد میکند .در این گفتمـان،
نگاه استثمارگرایانه به مادر جایگزین ،مبتنی بر پیشفرضها و اسـتداللهـای نادرسـت متعـددی
دانسته شده و رد میشود (پوردی1313 1؛ ویلکینسون  .)2663در این گفتمان ،تأکید میشود کـه
اگر قرار باشد استثماری از طریق مادر جایگزین شدن اتفاق بیفتد ،این استثمار به اشـکال بسـیار
متنوع دیگری نیز می تواند برای زنان فقیر در اجتماع رخ بدهد و از اینرو ،شـاید از میـان آنهـا،
اجاره رحم کمضررترین باشد (ویلکینسون  .)2663بنابراین ،تالشهـا بایـد در جهـت محـو یـا
کاهش استثمار زنان به شیوههای دیگر باشد و با تالش برای تغییر شرایط زمینهای جامعه (ماننـد
توزیع نابرابر قدرت و ثروت) ،بتوان برای زنان منابع درآمـدی غیراسـتثمارگرایانه تـأمین نمـود.
براساس این گفتمان ،مسئولیت فرزندآوری ،همواره بر دوش زنان بوده و زنان تاکنون این کار را
به صورت رایگان انجام میدادهاند .اما ،در موضوع اجاره رحـم ،تنهـا اتفـاقی کـه افتـاده اسـت،
مسئولیت فرزندآوری از یک زن نابارور به زن دیگر منتقل شده اسـت (ویلکینسـون  .)2663بـه
باور این گروه ،مادر جایگزین شدن ،ظرفیتی را برای توانمندی زنان فراهم میکنـد و بـه ارتقـاء
پایگاه آنها در جامعه کمک میکند .از اینرو ،دریافت پـول در قبـال بـه دنیـا آوردن فرزنـد ،را
میتوان یک "کارآفرینی مفید اجتماعی" (پـودری  )34 :1313دانسـت کـه فرجـام آن بـه تولـد
فرزندانی منتهی میشود که سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمندی برای جامعهاند.
در کنار این دو گفتمان رقیب ،دیدگاه های نظری دیگری نیز در این زمینه موجودنـد .نظریـه
طرد اجتماعی ،به پیامدها و اثراتی که رحـم اجـارهای بـر مـادران دارد ،توجـه مـینمایـد .طـرد
اجتماعی ،گسست روابط اجتماعی اسـت .ایـن امـر ،فرآینـدی از کـاهش مشـارکت اجتمـاعی،
دسترسی و همبستگی است .در سطح اجتماعی ،این امر با انسجام یا یکپارچگی ناکافی مـنعکس
میشود .در سطح فردی ،با کمبود ظرفیت برای مشارکت در فعالیتهای اجتمـاعی کـه بـهطـور
هنجاری برای معنی دار ساختن روابط اجتماعی انتظار میرود ،انجام مـیشـود (سـیلور.)2669 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Purdy
2 Ritzer
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برخی محققین در تعریف طرد اجتماعی ،به ناتوانی در اعمال حقوق اجتماعی شـهروندان اشـاره
دارند که ازجمله شامل حقی برای استانداردهای مهم معیشت نیز میشود .این رویکردهـا ،طـرد
اجتماعی را مترادف با فقر و محرومیت میبینند .در تعریفی دیگر ،بر اهمیت انتخاب فردی تاکید
میشود ،اگر فردی مشمول دسترسپذیری است ،این فرد نمیتواند طرد شده باشد ،این رویکـرد
بر طرد از فرصتها ،و یا همانا وجود تبعیضها تاکیـد دارد .بـا ایـن حـال ،معنـای اصـلی طـرد
اجتماعی بر فاصله اجتماعی ،حاشیهای شدن و یکپارچگی ناکافی تاکید دارد (سیلور .)2669
براساس نظریه برچسبزنی ،1بدنامی یا انگ اجتماعی ،هزینهای است که فرد برچسـبخـورده
میپردازد .انگ اجتماعی را میتوان درجه بیارزشی ،طرد ،تبعـیض و از دسـت دادن پایگـاه بـرای
افرادی دانست که یک صفت و یا رفتار نامطلوب به آنان نسبت داده شده است (پیتـون و تـویتس

2

 .)2611بدنامی و انگ اجتماعی بیش از آنکه ناشی از کیفیت ذاتی یک خصلت با خود رفتار باشـد،
از تعاریف ساخته شده توسط جامعه سرچشمه میگیرد (گـافمن .)1353 3بـدنامی بـهعنـوان یـک
واکنش اجتماعی ،موجب تباهی و تخریب هویت فرد میشود .انگخـوردگی مـیتوانـد پیامـدهای
عاطفی ،شناختی و رفتاری زیادی داشته باشد و حتی سالمت عمومی و رفتار افراد انـگ خـورده را
به مخاطره اندازد .در چنین شرایطی ،افراد ممکن است بهخاطر بدنامی ،کنار گذاشـته شـده ،نادیـده
گرفته شوند و یا هدف خشونتهای فیزیکی قرار گیرند .همچنین اسـترس و اضـطراب بـه عنـوان
پیامد منفی ناشی از داغخوردگی ،وضعیت روانـی و هویـت اجتمـاعی افـراد را تحـت تـاثیر قـرار
میدهد (علیوردینیا ،جانعلیزاده چوببسـتی و جعفـری  .)1331مـادران جـایگزین نیـز چـون در
اجتماع در نزد عموم پذیرفته شده نیستند ،با اقدام به این کار خود را برچسبخورده و انگخـورده
بهحساب میآورند و تمایل دارند که به دور از سایر افراد و بهطور مخفی این اقدام را انجام دهند و
پس از  3ماه بارداری و تحویل کودک به زندگی عادی خود نیز باز گردنـد .ایـن پیامـدها ناشـی از
شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه است و سبب میشود تا به دامنه منفی این امـر افـزوده
شود .این نظریه میتواند چالشهای مادران و زوجین نابارور را تا حدودی تبیین کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Stigma
2 Payton & Thoits
3 Goffman
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روش و دادههای تحقیق
مطالعه حاضر یک مطالعۀ کیفی با رویکرد نظریۀ زمینهای 1است که در شهر یزد انجام شد .شهر
یزد یکی از قطبهای درمان ناباروری در ایران است .شرکتکنندگان شامل  12زن (مادر
جایگزین) بودند که در بازه زمانی شهریور تا دیماه  1333به پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد
مراجعه کردند .معیار ورود به این تحقیق مادران جایگزینی بودند که حداقل تجربه یکبار مادر
جانشین شدن را داشتهاند .این مطالعه براساس مصوبه  1331961912کمیته اخالق در
پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه یزد ،داری شناسه اخالق IR.Yazd.Rec.1398.031

میباشد .نمونهگیری به صورت هدفمند و جمعآوری دادهها با دو روش مشاهده مشارکتی و
مصاحبه نیمهساختاریافته انجام گرفت.
در این تحقیق مشاهدهگر در ابتدا ساعتها در پژوهشکده به عنوان عضوی از آن اجتماع
مینشست و تمام رفتارهای مراجعهکنندگان را زیر نظر داشت .این مشاهدات به صورت ناشناس
و بهگونهای انجام میگرفت تا هر شخص رفتار عادی خود را جلوه بدهد یا در برخی مواقع به
عنوان یک مراجعهکننده ،حاضر میشد تا بتواند با مادران جایگزین ارتباط راحتتر و
صمیمانهتر برقرار کند .بهطور متوسط  56ساعت مشاهده مشارکتی انجام گرفته تا بتوان به درک
واقعی سخنان مصاحبهشوندگان دست یافت .عالوهبراین ،در چندین مورد محقق به منظور
مصاحبه با مشارکتکنندگان با اجازه از آنها به منزلشان مراجعه میکرد و از نزدیک در جریان
وضعیت زندگی آنها قرار میگرفت.
میدان مشاهدات مشارکتی محقق عبارت بود از -1 :پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد  -2مطب
خصوصی پزشک متخصص  -3منزل شخصی مادران جایگزین ،که به اختصار هر کدام را
توضیح خواهیم داد.
 پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد :این پژوهشکده ،در سال ( 1301هجری شمسی) در شهر یزد بههمت و پیگیری جمعی از متخصصین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تأسیس گردید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Grounded Theory

مادران جایگزین ،انگیزههاي تصمیمگیري و احساس تعهد 018 ...

هدف از شکلگیری چنین مرکزی در ابتدای امر ،پایهگذاری تکنولوژی برتر در درمان ناباروری
در کشور برای اولین بار ،فراهم آوردن امکانات الزم جهت توسعه این دانش در استان و کشور
و درمان زوجین ناباروری بود که برای درمان مجبور به مسافرت به کشورهای اروپایی بودند.
در حال حاضر سالیانه بالغ بر  14666زوج جهت درمان ناباروری به این مرکز مراجعه میکنند.
 مطب پزشک متخصص :این مطب در یک ساختمان پزشکان در مرکز شهر یزد قرار دارد. منزل شخصی مادران جایگزین :در این تحقیق ،محقق تنها توانست به منزل  3مادر جایگزینبرود (بهدلیل شیوع کرونا باقی شرکتکنندگان در تحقیق تمایلی به حضور محقق در منزل
شخصی نداشتند) .منزل یکی از پاسخگویان در یکی از دهکدههای نزدیک شهر یزد واقع بود.
این منزل یک ساختمان نیمهسازی بود که تنها یک اتاق آن درب و پنجره داشت و مناسب
خواب و زندگی بود که البته درب ورودی اتاق را با پتو بسته بودند .این ساختمان بدون آب و
بدون گاز و ضروریات اول زندگی بود .صاحبخانه با آتش غذا درست میکرد و گرمای
خانهاش را با آتش تامین میکرد و با آبی که از جوی جلوی خانه عبور میکرد آب خود را
تامین میکرد .این زن حتی گاز و یخچال نداشت و اتاقش با روفرشی ،فرش شده بود.
منزل پاسخگوی دیگری در یکی از محلههای دور افتاده یزد قرار داشت .این منزل از ضروریات
زندگی برخوردار بود و زندگی متوسطی را داشتند .از بوی غذا و چیدمان منزل مشخص بود که
شرایط نابسامانی را ندارند .در این خانه تلویزیون ،میز مرتبط با آن ،مبلمان سلطنتی ،پردههایی زیبا،
تخت خواب بزرگ در اتاقی بزرگ ،حیاطی زیبا و آشپزخانهای روبهراه داشت .این زندگی کامال
برقرار بود و تنها نکته آن این بود که در محلهای در حاشیه شهر قرار داشت.
منزل سوم در یکی از خیابانهای معروف یزد بود .این خانه تازهساز و با لوازم نـو و جدیـد
چیدمان شده بود .این خانه از امکانات رفاهی کاملی برخورداربود و حتی لوازم تشریفات زندگی
هم در آن خانه وجود داشت.
این سه منزل مشاهده مشارکتی محقق بود که زندگی اشخاص را توصیف میکرد که آن زن بـه
دلیل نیاز مالی مادر جایگزین شده یا برای رفاه بیشتر و یا برای کمک و حس نوع دوستی .عالوه بر
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تکنیک مشاهدهی مشارکتی ،بهطور همزمان ،استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته نیـز دومـین روش
جمعآوری دادهها بود .مصاحبهها با  12نفر از مشارکتکنندگان انجام شد (جدول .)1
جدول  :2مشخصات نمونههای تحقیق
شماره نمونهها

سن

محل اقامت

وضعیت تاهل

تعداد فرزند

1

42

یزد

بیوه

2

2

33

روستاهای یزد

مطلقه

2

3

35

روستاهای یزد

مطلقه

1

4

32

روستاهای یزد

متاهل

1

5

32

بندرعباس

متاهل

3

6

39

اصفهان

مطلقه

1

7

35

یزد

مطلقه

1

8

35

مشهد

متاهل

4

9

31

کرمان

متاهل

2

11

29

یزد

مطلقه

1

11

36

روستاهای یزد

مطلقه

1

12

42

یزد

متاهل

2

هر مصاحبه  2/5تا  3ساعت طول میکشید و محقق اجازه میداد تا در صورتی که از اهداف
اصلی تحقیق نیز دور نمیشد هر صحبتی که مادر جایگزین دوست دارد بیان کند ،مصاحبهها با
سواالتی از قبیل زیر آغاز میشد :میشه از اولین تجربه آشناییات با این فرآیند بهم بگی؟ ممکنه بگی
چی شد که به سمت مادر جایگزینی اومدی؟ ممکنه بیشتر درباره تجربیاتت بدونم؟ زمان بارداری چه
حسی داری؟ به کودک چه احساسی داری؟ ترتیب پرسش سواالت مهم نبود و به فرآیند مصاحبه
بستگی داشت .محقق سعی میکرد در یک محیط خلوت و امنی به مصاحبه بپردازد .تمام مصاحبهها
با اطالع و کسب اجازه از شرکتکنندگان ضبط شده و سپس بازنویسی شد.

مادران جایگزین ،انگیزههاي تصمیمگیري و احساس تعهد 000 ...

برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش گرندد تئوری یا همان نظریه زمینهای استفاده شد
(کوربین و اشتروس .)2614 1به این معنا که در ابتدا صحبتهای شرکتکنندگان دارای دهها یا
صدها مفهوم بود .این مفاهیم باید طبقهبندی شوند ،بگونهای که مفاهیم مشترک و مشابه در یک
طبقه قرار بگیرند .با این کار میتوان به شباهت میان دستهها پی برد و به یک مقوله مشترک بین
تمامی دستهها دست یافت .سپس محقق به توصیف مفصل و کاملی از پدیده میپردازد .عالوه بر
این محققان تالش کردند تا یک مدلی از مفاهیم و مضامین احصاء شده راجع به انگیزه مادران
مشارکتکننده در تحقیق ارائه کنند .این مدل پارادایمی خالصه شده تمام مقوالت و مفاهیم
تحقیق است و آنها را در بر میگیرد که در انتها به آن اشاره خواهد شد.
اعتبار تحقیق حاضر ،نیز با مشورت سایر کادر پزشکی و ضبط دادهها بدست آمد ،بدینگونه
که محققان پس از انجام تحلیل ،نتایج را با کادر درمان و مشارکتکنندگان در میان گذاشته و
آنان نیز صحت دادهها را تایید کردند .برای طراحی الگوی پارادایمی در این تحقیق ،باتوجه به
رویکرد نظریه زمینهای ابتدا مضامین احصاء و سپس مدل پارادایمی تحقیق براساس زمینه،
عوامل مداخلهگر ،راهبردها ،پبامدها ارائه گردید.

یافتهها
تحلیلها نشان داد که مشارکتکنندگان دالیل متفاوتی از اقدام به مادر جایگزین شدن ارائه
میدهند ،با توجه به مشاهدات صورت گرفته و نیز مصاحبههای انجام شده ،میتوان دالیل اقدام
مادران جایگزین را به چند مقوله تقسیم نمود .این دالیل ،شامل  33مفهوم 15 ،زیرمقوله و 5
مقوله اصلی است .مقوالت اصلی عبارتند از :نیاز مالی ،همدلی ،عدم حمایت اجتماعی ،پاداش
اخروی ،تعهد و مراقبت( .جدول .)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Corbin & Strauss
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جدول  -3دالیل مادران جایگزین برای اقدام به اجاره رحم
مفهوم

زیر مقولهها

راهی برای گریز از تنگنای مالی ،تمایالت مالی بیشتر ،نیاز

رفاه بیشتر ،فشار مالی ،تامین

شدید مالی  ،توافق مالی در حد رفع نیازش ،تامین مایحتاج

نیازها،

زندگی ،روحیه استقالل طلبی ،استقالل زنانگی

استقالل مالی

دلرحمی ،دلرحمی خواهرانه ،کمک به هم نوع،
دلسوزی برای هم نوع
عدم ارتباط با اطرافیان ،پرکردن خالء تنهایی ،کنارهگیری
خانواده ،عدم حمایت اجتماعی خانواده ،شکستخورده
زندگی ،سختیدیده اجتماع ،عدم پشتیبانی همسر ،بیکفایتی
و عدم مدیریت در زندگی همسر

دلسوزی ،فداکاری
تنهایی ،عدم حمایت خانواده،
آسیب پذیر بودن ،عدم حمایت
همسر

مقوله
نیاز مالی

همدلی

عدم حمایت
اجتماعی

انگیزه همزمان مالی و معنوی ،بعد معنوی ،برکتدار بودن
حق الزحمه مادران ،عوض شدن زندگی مادران با برکت این
پول ،مهم بودن دعای خیر ،دعای خیر مساوی با پیشرفت
زندگی ،ترس از به خطر افتادن سالمت همسر و اعتقاد به

ثواب کردن ،برکتدار بودن،

پاداش

انجام عمل خیر

اخروی

کمک خداوند ،اهمیت رضایت خدا در این کار
اهمیت فرزند ،جایگاه مادری ،حس تعهد نسبت به سالمتی

حس تعهد معنوی نسبت به

فرزند ،درک احساس زوجین ،حس تعهد همسر ،کوتاهی

فرزند

نکردن شخص ،دعا و نیایش در دوران بارداری

حس تعهد شخصی

تعهد و
مراقبت

 )1نیاز مالی
مصاحبه با شرکتکنندگان این مطالعه نشان داد مهمترین انگیزه مادران جـایگزین ،انگیـزه مـالی
است .زیرا تعدادی از افراد نمونه ،زنانی بیوه یا مطلقه هستند کـه در پـارهای مـوارد بـرای امـرار
معاش و رفاه حال کودکان خویش مجبور به این کار میشوند .البته ناگفته نماند که در برخـی از
موارد هم مادران جایگزین برای رفاه بیشتر (و تأمین نیازهایی مانند خرید خانه ،ماشین) داوطلب
این کار میشوند .محیط اجتماعی و فرهنگی ،محدودیتهایی را برای دستیابی بـه فرصـتهـای
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شغلی برای زنان مطلقه و بیوه در جامعه به وجود آورده است .با وجود این شرایط ،زنـان بـرای
این که بتوانند عفت و حیای زنانۀ خویش را حفظ کنند و از نگاههای افراد جامعه به دور باشند،
ترجیح میدهند داوطلب مادر جایگزین شوند تا هم کسب درآمد حالل داشـته باشـند و هـم از
خانه خود بیرون نمیروند و در اجتماع نیستند و هم در کنار فرزند خویش زندگی طبیعیشان را
سپری میکنند .انگیزه مالی شدید این زنان ،این محیط را تبدیل به بازار کرده اسـت .ماننـد یـک
رابطه تجاری که بر سر قیمت چانهزنی میشود و یا بخاطر طمع مالی این کار را چنـدین مرتبـه
تکرار میکند و یا حتی ممکن است قیمتها از شهری به شهر دیگر نوسان داشته باشد.
از طرفی دیگر ،مادران جایگزین از استقالل خاصی برخوردار هستند .با توجه به این که برخـی
از این زنان حامی خاصی ندارند و یا مایلند که روی پای خود بایسـتند و اسـتقالل خـود را حفـظ
کنند ،آنها ترجیح میدهند که خودشان زندگی را اداره کنند و بدون نیـاز بـه افـراد دیگـر زنـدگی
کنند .اگرچه در برخی موارد با خانواده یا با دوستان هستند ،اما ترجیح میدهنـد تنهـا بـه خودشـان
تکیه کنند .در برخی از موارد مادران جایگزین چون دوست و خانوادهای در آن شهر ندارند و تنهـا
زندگی میکنند برای یافتن دوست و شغل داوطلب این کار میشوند .هرچند در ظـاهر ،بـرای ایـن
زنان ،افکار و حرفهای مردم بیاهمیت است و اعتنایی به افکار مردم ندارد ،اما باز هـم تمایـل بـه
اختفا و پنهانسازی این اقدام دارند .تعدادی از این زنان از چنان روحیهای برخوردارنـد کـه اجـازه
نمیدهند کسی در زندگی آنان دخالت کنند و از زندگیشان باخبر باشد ،آنان به شـدت روحیـهای
استقاللطلبانه دارند .مشارکتکننده شماره  1در رابطه با نیاز مالیاش میگوید:
"بارداری سخت هست .ولی سختتر این هست کـه جلـوی بچـهات شـرمنده بشـی تـا بـه
ناچاری نیفتی .کاری نمیکنی .ولی وقتی ناچار شدی و میدونی کـار حاللـی هسـت ،دیگـه
انجامش میدی .من فقط مالی .از بارداری قبل ماشین خریدم و ایـن یکـی خونـه خریـدم کـه
مستقل بشم".

شاهد مشاهده مشـارکتی (نیـاز مـالی و اسـتقالل مـالی) :چهارشـنبه سـاعت  1شـب روز
 ،33/3/20مطب پزشک مربوطه ،دیگه آخر وقتای مطب بود و منشـی در حـال جمـعو جـور
وسایل و آخرین بیمار داخل مطب بود که ناگهان یک زنی وارد مطب شد .این زن از ظاهرش
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خیلی آدم حسابی به نظر میومد .جلو رفت و جوری که با منشی صحبت کرد که مشخص بود
از قبل باهم دوست هستند و منشی گفت :برو دم در وایسا به محضی که مریض اومـد بیـرون
تو برو داخل .گوشی همراه برند دستش بود ،کیف و کفش چرم ست ،شال مارکدار و مانتویی
طرح سنتی که کامال مشخص بود خیلی گران قیمت هست .وقتی آن زن رفت از منشی پرسیدم
این دوست تون بود؟ گفت:
"یه جورایی آره ،چند سال پیش ،این زن از شوهرش طالق گرفت چون شوهرش معتاد بـود،
خیلی وضع زندگیش بد شده بود من هم بهش پیشنهاد دادم بیاد رحـم اجـارهای بشـه ،اونـم
اومد و االن چندساله تو این کار هست ،البته کار فروشندگی هم میکنه ،االن وضـعش از مـن
منشی بهتره ،میبینی که سر و وضعشو".

 )2انگیزه همدلی
عالوه بر انگیزه مالی ،حس همدلی در بین مادران جایگزین با زنان نابارور بسیار مشهود است.
این مادران چون خود یک مادر هستند و از نعمت فرزند برخوردارند و فواید روانی داشتن
فرزند را تجربه کردهاند به همین سبب کسی که از این حس محروم است را درک میکنند و
برای او بهعنوان یک زنی که مادر نمیشود ،دلسوزی و همدلی میکنند .آنها دوست دارند تا
دل آن زن نابارور را شاد کنند .اگر این رابطه مسالمتآمیز باشد ،مادر جایگزین با زنان نابارور
همراهی میکند و سعی میکند هر جور شده دل او را شاد کند .به گفته خود مادران ،وقتی زنان
نابارور با آنان درددل میکنند ،آنها دلشان برایشان میسوزد و تمایل بیشتر برای مادر
جایگزین شدن دارند .دوست دارند همه طعم مادر شدن را بچشند .گاهی مادران جایگزین
بهدلیل حس خویشاوندی که دارند داوطلب میشوند .ممکن است برای خواهرش و یا برای
نزدیکانش این کار را انجام دهد و تنها هدف او کمک به زن نابارور باشد و اصال به جنبههای
مالی توجهی نکند .او تنها برای ثواب و باز کردن دریچه امید به زندگی زوج نابارور داوطلب
میشود .شرکتکننده شماره  11در رابطه با حس همدلی میگوید:
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"راستش اول نیتم کمک بود .کمک به کسی بشه که هیچ وقت قرار نیست مـادر بشـه .شـاید
اینجوری بتونه طعم مادری را بچشه .همچنین وی در رابطه با تنهاییاش میگوید :من خـودم
تنها زندگی می کنم و کسی دور و برم نیست که متوجه این کار بشه .من تنهاییم ،با ایـن کـار
پر میشه .به نظرم این  3ماه خیلی سخته ولی زندگی خواهرم خیلی بدتر و سختتـر هسـت.
وقتی من برایش بچه بیارم ،ارزش بیشتر از اینا داره و یه عمر راحت میشه".

شاهد مشاهده مشارکتی (فداکاری) :دوشنبه ساعت  3بعـداز ظهـر روز  33/9/0پژوهشـکده
علوم تولیدمثل یزد ،یک زن برای خـواهرش داوطلـب رحـم اجـارهای شـده اسـت .بـا گوشـی
همراهاش در حال صحبت کردن بود که میگفت:
"داداش دعا کن بگیره ،خودت داری میبینی مریم (خواهرش) خیلی داره اذیت میشه ،دیروز
بهم میگفت شوهرش گفته میره دوماد میشه ،تا حاال هرچی سختی کشیده به ما نمـیگفتـه،
بمیرم تو دلش میذاشته و به رومون نمیآورده ،خیلی واسـمون دعـا کـن ،دعـا کـن دوبـاره
زندگیش مثل اولش شیرین بشه.

 )3حمایت اجتماعی پایین
همانطور که گفته شد ،مادران جایگزین از تنهایی خویش رنج میبرند .در چنـد مـورد مشـاهده
شد که چون احساس تنهایی داشته به این کار روی آورده است .و حتی میگوید تنهایی مـن بـا
اینها پر میشود .آنان از حمایت خانواده برخوردار نیستند ،یا از همسر خویش ناراضیاند و این
برای یک زن طاقتفرسا خواهد بود .هر کاری حاضر است انجام دهد تا تنهـایی و بـیکسـی او
برطرف گردد و این حس تنهایی از او دور بماند .شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم رفتـه-رفتـه
این زنان را از اجتماع و خانواده دور میکند و هر روز خـأل تنهـایی را بـزرگتـر خواهـد کـرد.
هرچند برخی از این موارد ،این تنهایی را یک فرصت دانسته تا مادر جایگزین شوند.
همانطور که گفته شد ،بیشتر مادران جایگزین ،زنانی هستند که یا از خانوادهها رانده شدهاند و
یا زندگی زناشویی ناموفقی داشتهاند .برای همین مجبور میشوند تا بار سـنگین زنـدگی را تحمـل
کنند و به قول خودشان شانه زیر بار بگذارند .بعضی از آنان تنها با هدف کسب درآمد بـرای ادامـه
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زندگی بچههایشان دست به این کار میزنند .آنان چون هـیچ پشـت و پنـاهی ندارنـد ،خودشـان
دست به کار میشوند و به میدان میآیند تا بتوانند ادامه حیات دهند .این گروه از زنان مظلومانـه و
بیسروصدا در نبود حامی و پشتیبان برای زندگی خودشان تالش میکنند و سـعی مـیکننـد بـرای
فرزندانشان تالفی کنند و یک مادر و همراه و دوست خوب برای فرزندانشان باشند.
عالوه براین ،مادران جایگزین ،در عرصه اجتماع و زندگی شخصی با شکستها و آسیبهـایی
جبرانناپذیر روبرو شدهاند .این شکست یا از نظر مالی و اقتصادی است و یا اینکه از لحاظ زیستی
و اجتماعی زندگی پر تنشی را داشتهاند .این زنان پس از مدتها ،با مادر جایگزین شدن میتواننـد
روی خوش زندگی را دوباره ببینند و زندگی تازهای شروع کنند .زنانی که در عرصه اجتماع چـون
مردان فعالیت کرده و اکنون پس از پشت سر گذاشتن زنـدگی تلـخ و تاریـک بـه آرامشـی نسـبی
رسیدهاند .مشارکتکننده شماره  3در رابطه با عدم حمایت اجتماعیاش میگوید:
"زندگی من در حد یک قالی شده بود .از رفاه کامل رسیده بودیم به جایی کـه حتـی چیـزی
نداشتیم بخوریم".

شاهد مشاهده مشارکتی (عدم حمایت اجتماعی) :چهارشنبه ساعت  16صبح روز 33/16/15
محل کار شخص .این زن در یک شیرینیسازی کار میکرد .تمام اعضای خـانواده بـاهم در ایـن
کارگاه کار میکردند حتی دختر بزرگش که باردار بود .در کنار هم صبحانه میخوردند و کـانون
خانوادهاشان گرم بود .اما پدر این خانواده به دلیل کم بینا شدن و ناتوانی جسمی در کنار کارگـاه
ایستاده بود .مادر جایگزین میگفت:
"نگاهش نکنید اینقد سر به زیر شده و نمیتونه کاری بکنه ،قبال واسه خودش یلی بـوده امـا
قضای روزگار نذاشت و منو با این حجم از کار و فشار زندگی تنها گذاشت".

 )4پاداش اخروی
همانطور که گفته شد ،اگرچه انگیزه اصلی این مادران مالی است اما آنان از بعد دیگری هم به ایـن
مسئله مینگرند ،که آن بعد ،پاداش اخروی این عمل است .به عقیده مادران جایگزین بـا ایـن کـار
دعای خیر تا ابد بدرقه راهشان بوده و یک کار خیری انجام دادهاند تا در دنیای آخرت بـه کارشـان
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بیاید و در پی آن رضایت خداوند و رضایت بنده خدا را جلب نمایند .مادران بـه برکـتدار بـودن
پول حاصل از رحم اجارهای اشاره کرده و معتقدند این پول به اندازهای برکـت دارد کـه مـیتوانـد
زندگی آنان را زیرورو کند و زندگی به صفر رسیدهشان را تا حـدی از نـو شـروع کنـد .مـادران از
ثوابدار بودن این عمل بسیار خرسند هستند و میگویند همین که یک کار ثوابی انجام مـیدهنـد،
برایشان کافی است تا در هر دو دنیا زندگی رضایتبخشی داشته باشند .به گفته خود مادران ،چـون
به یک خانواده شادی هدیه میدهند و دریچهی امیدی به زندگیشان باز میکنند ،همین امـر سـبب
شده است که زندگی خودشان هم تغییر کرده و بهتر شود .به بـاور ایـن مـادران جـایگزین ،چـون
خانوادههای نابارور ،هزینه عمل را با رضایت کامـل پرداخـت مـیکننـد ،سـبب مـیشـود تـا ایـن
درآمدشان از برکت عجیبی برخوردار بوده و بتواند زندگیشان را نجات دهد.
بعد معنوی این عمل در بین مادران بسیار ارزشمند تلقی شـده کـه بـه نظـر مـیرسـد ایـن
برداشت ناشی از شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعـه اسـت .حتـی در مـواردی شـاهد
بودیم که مادر جایگزین اصال انگیزه مالی ندارد و فقط در پی نجات زندگی خواهرش است .یـا
حتی در موردی دیگر اصال درباره هزینه باهم صحبت نکرده و هر چه دادگاه مشخص کند مورد
قبول مادر جایگزین میباشد .در مورد دیگر مادر جایگزین میگوید همـین کـه دعـای خیـر در
حقم میکنند ،همین کافی است .چنانچه دیدیم مادران جایگزین ضمن آنکه انگیزه مالی قـویای
دارند ،اما در کنار این انگیزه اصلی بعد معنوی را هم مورد توجه و در اولویت قرار میدهند.

 )5تعهد و مراقبت
منظور از تعهد و مراقبت در اینجا ،تعهدی است که مـادر جـایگزین در طـول بـارداری درقبـال
کودکی که در رحم خود دارد ،و همچنین نسبت به زوج ناباروری که رحم او را اجاره کردهانـد،
احساس میکند .در این احساس تعهد ،البته جنبههای معنـوی نیـز دخیـل اسـت و دیـنبـاوری
موجب تقویت این احساس تعهد میگردد .در بین مادران جایگزین بُعد معنوی یاری رساندن به
دیگران از جایگاه ویژهای برخوردار است .در برخی موارد مشاهده شد که فرد نذر میکند تا دل
شخصی را شاد کند ،در مورد دیگر ،با دیدن فیلم ،حال او دگرگون و منقلب مـیشـود و بـه دل
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شخص میافتد تا داوطلب این کار شود .مادران جانشین در این مطالعه ،به خداوند اعتقاد راسـخ
دارند و خود را در برابر این کودک و خداوند متعهد میدانند .به همین سبب در زمـان بـارداری
نمازهای پنجگانهی خود را میخوانند ،هر روز برای کودک ،آیتالکرسی و قرآن میخوانند و در
طول این مدت رابطه خود را با خداوند محکمتر میکنند .بهخصوص اگر زوج نابارور هم تأکید
کند که در فرائض الهی بیشـتر دقـت کنـد تـا فرزنـد حاصـل از ایـن مـادر رویکـرد معنـوی و
خدادوستانه داشته باشد .هر چند این مادران خود نیز در این باره بسیار دقت میکنند تا دینی بـر
گردن شان باقی نماند و وظیفه خود را به نحو أحسن انجام دهند تا دعـای خیـر ابـدی بدرقـهی
راهشان باشد و با وجدانی آسوده به زندگی ادامه دهند.
 -شماره  1در رابطه با حس تعهد معنویاش میگوید:

"امید یک پدر و مادر به من هست .اصال نمیتونم بیتفـاوت باشـم .سـوره یاسـین و
آیۀالکرسی را هر روز واسشون میخونم".
مادران جایگزین نسبت به کودک خیلی متعهد هستند .در رفتارها و اعمال خود مراقبه دارند و
به گفتهی خودشان ،هیچ تفاوتی را با بارداری بچههای خودشان ،قائل نمیشوند ،حتی گاهی
اوقات ،مواظبت بهتر و بیشتر را انجام میدهند .زیرا از نظر آنها این کودک امانت مردم هست و
امید یک خانوادهای به آنان بسته است .در بیشتر موارد شاهد هستیم که ختم قرآن ،آیهالکرسی و...
میخوانند .هر چه که مادر اصلی کودک بگوید ،برایش میخوانند و خیلی مراقب او هستند تا حتی
یک ذره از حق کودک نادیده گرفته نشود .حتی همسرانشان هم نسبت به کودک خیلی احساس
مسؤولیت میکنند و کارهایی که برای بچههای خودشان نمیکردند ،برای این کودک انجام میدهند
و خیلی مراقبت میکنند .این مادران بسیار احساس تعهد به کودک دارند و میخواهند فرزند خوبی
به زوجین تحویل دهند .مادران میخواهند در پیشگاه خداوند دینی بر گردنشان نباشد و این عمل
شایسته را به نحو احسن انجام دهند .مشارکتکننده شماره  3میگوید:

"شوهرم عین بچه خودمون ازم مواظبت میکرد و میگفت این یک دیـن هسـت بـه
گردنمون .من خیلی چیزها را مراعات کردم .حتی بیشتر از بارداریهای خودم .چـون
مسئولیت داره .از بچه خودم بیشتر مراقبش بودم".
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 )6مدل پارادایمی
شکل  ،1مدل پارادایمی احصا شده از مطالعه میدانی حاضر را در خصوص تصمیم مادران جایگزین
به اجاره رحم نشان میدهد که با توجه به برهمکنش شرایط ساختاری ،ارزشهای فرهنگی و شرایط
مداخلهگر ترسیم شده است .براساس مدل ،شرایط ساختاری شامل نیاز مالی و عدم حمایت اجتماعی
است .ارزشهای فرهنگی ،شامل پاداش اخروی و همدلی میباشد که با عامل مداخلهگر تنهایی سبب
تصمیمگیری مادران برای اقدام به اجاره رحم و تعهد و معنویتگرایی آنان شده است.
شرایطساختاری
(شرایطعلی)

ارزشهایفرهنگی
(شرایطزمینه)


تقاضای زوجین نابارور به
داشتن فرزند از طریق
فناوریهای کمکباروری

پاداش اخروی
همدلی و نوعدوستی

نیاز مالی و تنگناهای
اقتصادی مادران جایگزین

تنهایی مادر جایگزین

مداخلهگر


خیرمندی بدن

راهبردها:
معنویتگرایی
احساس تعهد

اقدام به رحم اجارهای
رضایت
تکرار عمل

شکل  -1مدل پارادایمی تصمیم به اجاره رحم توسط مادران جایگزین

 011نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال شانزدهم ،شماره سی و یکم ،بهار و تابستان 0011

مدل پارادایمی تحقیق را میتوان بـه اختصـار ایـنگونـه تشـریح نمـود .در بسـتر اجتمـاعی
فرهنگی و جمعیتی جامعه ایران فرزندآوری به عنوان یکی از ارزشهای خانواده اهمیت دارد .در
سال های اخیر با کاهش باروری بـه زیـر سـطح جانشـینی و در چـارچوب سیاسـتهـای کلـی
جمعیت ،حمایت از زوجین نابارور و دسترسی آنها به تکنولوژیهای کمکباروری مورد تاکیـد
سیاستگذاران حوزه سالمت و جمعیت قرار گرفتـه اسـت .بـا توجـه بـه ایـن زمینـه فرهنگـی و
جمعیتی ،رحم اجارهای همچون سایر روشهای نـوین درمـان نابـاروری مـورد توجـه زوجـین
نابارور ،مراکز درمان ناباروری و رسانههای جمعی قرار گرفته است .در چنین شـرایطی ،افـرادی
نیز به عنوان مادران جایگزین تصمیم می گیرند رحم خود را به زوجین نابارور اجاره دهند .ایـن
افراد انگیزههای متعددی دارند .آن ها عمدتا کسانی هستند که درگیر با مسائل مـالی و اجتمـاعی
زیادی هستند و از شبکۀ حمایت اجتماعی قوی برخوردار نیستند .بخشـی از ایـن زنـان درگیـر
آسیب های اجتماعی مثل طالق ،سرپرستی خانوار یا نیازهای مالی به هر علتی میباشند .با وجود
این استثنائاتی نیز در این وجود دارد ،بهطور مثال مشارکتکنندۀ شماره پنج کسی است که بـرای
کمک به خواهرش ،چنین کاری کرده است .به جز این استثناء ،در تمامی موارد دیگـر ،زنـان بـا
چالش ها و مسائل اجتماعی زیادی مواجه بودنـد کـه نشـان از سـرمایۀ اجتمـاعی پـایین و نیـاز
اقتصادی باالست .بنابراین ،در کنار بستر و ساختار اجتماعی و جمعیتی کنـونی و اهمیـت یـافتن
ناباروری ،مهمترین دلیل مادر جایگزین شدن ،نیازهای مالی و اجتماعی است .با این حـال ،ایـن
زنان ،چه در زمان اقدام و چه بعد از آن سعی در ایجاد منظومهای شـناختی مبتنـی بـر بسـترهای
فرهنگی و ارزشهای انسانی برای خود دارند .بهطور مثال در مورد شماره پنج که خواهری رحم
خود را در اختیار خواهر دیگر میدهد .اضافه بر این ،سایر مشارکتکنندگان نیز نوعی احسـاس
رضایت داشتند که نوعی کنشگری خیرخواهانه دارند و مـیتواننـد بـا اجـاره دادن رحـم خـود
مشکلی را از یک زن دیگر و یک خانواده حل کنند .در همین زمینه آنها پاداش اخـروی را نیـز
در نظر میگیرند .بنابراین ،نیازها و ضـرورتهـای سـاختاری و مفـاهیم فرهنگـی و ارزشهـای
منتسب به آن یکدیگر را تولید و بازتولید میکنند .در این میان ،تنهایی زن که به جز مورد شماره
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پنج در  11مورد دیگر ،به علت آسیب های اجتماع به نوعی سرپرست خانوار بودنـد ،بـه عنـوان
عامل مداخلهگر ،زمینه را برای اقدام به اجاره رحم فراهم میکند.
پدیدۀ برساخت شدۀ تحقیق "خیرمندی بدن" میباشد .بدین معنا که بـدن زنانـه ،بسـتری را
برای خیر فردی (منافع حاصل از اجاره رحم که به فرد اجاره دهنده و خـانوادهاش مـیرسـد) و
جمعی (حل مشکالت اجتماعی و خانوادگی در میان خانوادههـای نیازمنـد بـه رحـم اجـارهای)
فراهم میکند .بدن و مصرف آن در باروری ،فضایی برای خیر فراهم میکند که بخشی از آن بـه
زن اجارهدهنده و بخش دیگر به خانوادۀ اجارهگیرنده میرسد .چنین نگاهی به بدن و مصرف آن
در موضوع باروری ،نوعی راهبرد معنویتگرایی و تعهدگرایی را برای زن اجـاره دهنـده فـراهم
میکند .بدین معنا که فرد تالش میکند نهایت مراقبت از جنین را در دوران بارداری انجام دهـد
و حتی از امور معنوی نیز در این زمینه دریغ نکند .پیامد خیرمندی بدن نیز تکـرار اقـدام توسـط
مادر جایگزین ،و حل مسئله فردی و اجتماعی میباشد.

بحث و نتیجهگیری
همانطور که گفته شد ،هدف این مطالعه واکاوی دالیل و انگیـزههـای مـادران جـایگزین بـرای
تصمیم و اقدام به اجاره رحم ،و همچنین فهم احساس تعهدی بوده است که این مادران در طول
دوران بارداری درقبال کودک و مراقبـت از وی احسـاس مـیکننـد .از آنجـا کـه اهمیـت بسـتر
اجتماعی -فرهنگی در شکل دادن به این انگیزهها و فهم آن نقش کلیدی و تعیـینکننـدهای دارد،
تالش پژوهش حاضر ،ارائه یک نظریۀ زمینهای مبتنی بر بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و
شهر یزد بود .تحلیل و بررسی دادههای میدانی پژوهش حاضر نشـان داد کـه مـادران جـایگزین
دالیل و انگیزههای متفاوتی برای تصمیم خود و احساس تعهد و مسئولیت در قبال پذیرش ایـن
تصمیم دارند .اگرچه انگیزههای اقتصادی و مالی بهویژه در اخذ تصمیم اولیه زنان حائز اهمیـت
است ،اما یافته های میدانی ما در پژوهش حاضر مبیّن آن است که از ابتدا تا فرجـام ایـن مسـیر،
یعنی از مرحله آغاز فرآیند اخذ تصمیم قطعی برای اجاره رحم توسط مادران تا زمانی که کودک
متولد میشود ،فرآیندهای پیچیدهتری طی میشود و ترکیب دالیل و انگیزههـا نیـز نـزد مـادران
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جانشین متفاوت است .این انگیزهها و احساسات شامل انگیزههای مالی ،احساس همـدلی ،عـدم
حمایت اجتماعی ،پاداش اخروی ،است که با درجات متفاوت جهـتدهنـده رفتارهـای مـادران
جایگزین است.
تحقیقات پیشین در این رابطه ،عمدتا بر انگیزهها و دالیل مالی در بین مادران جانشین تأکید
نمودهاند .به عنوان مثال ،برپایه تحقیقی که در هند انجام شده است ،دلیل اصلی انگیزه مالی بود و
زنان به دلیل فقر و بدون توجه به انگ مرتبط با این عمل ،اقدام به اجاره رحم کرده بودنـد .ایـن
امر در بین زنانی که از سطح تحصیالت اندکی برخوردار بودند ،شایعتر بود نتایج ایـن پـژوهش
حاکی از آن است که جریان تراکنش های مالی در این امر ،به استثمار بالقوه مـالی بـرای مـادران
خواهد انجامید (کرندکر 1و همکاران  .)2614نتایج مطالعهای دیگر حاکی از آن است که تجـاری
شدن رحم اجارهای نابرابریهای جنسـیتی ،طبقـاتی و نـژادی را عمیـقتـر مـیکنـد (رووزی 2و
همکاران  .)2626یافتههای این دست مطالعـات ،توسـط دیـدگاههـای مارکسیسـتی و فمنیسـتی
پشتیبانی میشود ،در رویکرد مارکسیستی ادعا میشود که مادر جانشین شدن ،یک اجبار ناشی از
فقر بوده (دونچی ،2616 3سراونن )2610 4و باعث کاالیی شدن زنان و تبـدیل شـدن آنهـا بـه
کاالهای مصرفی میشود که با فحشـا و بـردهداری شـباهت نزدیـک دارد (کریـا ،1310 5اسـپار

0

 .)2660همچنین رویکرد فمنیستی ،عشق بین کودک و مادر را سبب تحقیر شدن مادران میدانـد
(آندرسون ،1336 9رودمن.)2614 1
در میان مشارکتکنندگان پژوهش حاضر همسو با سایر مطالعات (گنجعلی خانی و همکاران
 )1333انگیزههای مالی رایج است با این حال در فرایند تصمیمگیری و اقدام دالیل و انگیزههای
دیگری نیز مطرح است .لذا هرچند در بیشتر موارد ،نیاز مالی بهعنوان محرک اصلی بـه حسـاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Karandikar
2 Rozée
3 Donchin
4 Saravanan
5 Corea
6 Spar
7 Anderson
8 Rothman
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میآید اما اوال ،تنها انگیزه نبوده و ثانیا افرادی هم بودند که اصال انگیزه مالی نداشتند .ایـن یافتـه
در مطالعات پیشین (گرمارودی 1319؛ پارکر )1313 1نیز نشان داده شده است .برای زنانی که با
اولویت انگیزه های مالی تصمیم خود را اخذ کـرده بودنـد ،دالیلـی ماننـد حـس همـدلی ،عـدم
حمایت اجتماعی ،پـاداش اخـروی نیـز بـا درجـات مختلـف اهمیـت داشـت .در دیـدگاههـای
مارکسیستی بر بیگانگی و کاالیی شدن زنان تأکید میشود .درصورتیکه براساس یافتههـای ایـن
تحقیق ،مادر جایگزین نه تنها کاال نیست ،بلکه با نیات و انگیزههـای نوعدوسـتانه و خداباورانـه
بهعنوان یک شخص مورد احترام ،بـه دیگـران زنـدگی و معنـا مـیبخشـد و شخصـیتی خِّیـر و
کمک رسان دارد .همچنین برخالف دیدگاه فمنیستی ،باید گفت که میل بـه فرزنـد ،یـک غریـزه
فطری و خدادادی است .پس فرآیندی نیست که بتوان زن را تحقیر کـرد .در فرهنـگ اسـالمی-
ایرانی ریشه دار جامعه ما ،مادر جایگاه ویژه و قابلاحترامی دارد .تفسیر زنان مشـارکتکننـده در
این تحقیق نیز با چنین دیدگاهی به اقدام خودشان برای داوطلب شدن بهعنوان مـادر جـایگزین،
اساسا همخوانی ندارد و فاصله تاریکی دارد .عالوه بـراین ،در ارتبـاط بـا نظریـه توانمندسـازی،
یافته های پژوهش حاضر حاکی از تمایل مادران جایگزین به استقالل طلبی و حفظ استقالل مالی
در زنــدگی فــردی و اجتمــاعی بــود .چنــین روحیــهای را حــداقل درمیــان مــادران جــایگزین
مشارکت کننده در این پژوهش شاهد بودیم .وجود همین روحیه ،سـبب مـیگشـت تـا زنـدگی
آسیبدیده خود را نجات دهند و تالش نمایند که روی پای خود بایستند .لذا همسو با یافتههای
ویلکیسون ( )2663و پودری ( )1313مادر جایگزین شـدن ،ظرفیتـی را بـرای توانمنـدی آنهـا
فراهم کرده و به ارتقاء پایگاه آنها در جامعه کمک نموده است.
تحقیقات پیشین نشان داده اند که بعد اقتصادی در انگیزه تصـمیم بـه اجـاره رحـم ،اهمیـت
باالیی دارد و احتماال مهمترین انگیزه است که یافتههای پژوهش حاضر نیز مؤیـد آن اسـت .امـا
براساس یافتههای میدانی این مطالعه ،انگیزههای مالی ،تنها انگیزه و همه چیز نیست! در کنار بعد
مالی و اقتصادی که مادران جایگزین برای کسب درآمد ،دستیابی به استقالل فردی و اجتماعی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عدم وابستگی به دیگران به آن روی میآورند ،انگیزههای مهـم دیگـری نیـز وجـود دارد .سـهم
مطالعه حاضر در -1 :واکاوی سایر دالیل و انگیزههای ثانوی و مهم مـادران جـایگزین بـود کـه
تصمیم و کنش خود را در چارچوب آن تفسیر و ارزیابی مـیکردنـد و  -2احسـاس مراقبـت و
تعهدی بود که مادران جایگزین در طول دوران حاملگی ،در قبال زوج نابارور اجارهکننده رحـم
و نیز در قبال جنینی که در رحم خود بزرگ میکردند ،داشتند .ما در ایـن تحقیـق نشـان دادیـم
اقدام مادران جایگزین به اجاره رحم ،اگرچه در بیشتر موارد در جهت رفـع نیـاز مـالی صـورت
میگیرد ،اما این اقدام ،به شیوهای نیست که کودک را صرفا ابزاری در جهـت رفـع نیـاز بداننـد.
حال آنکه این مادران ،نسبت به کودک مهربان و دلسوزند و در مواردی حتی شاهد پیوند عاطفی
بین کودک و مادر هستیم .بگونهای که مادر جانشین خود را مادر کودک تلقی خواهد کرد.
شرکت کنندگان تحقیق حاضر ،همگی حسی از دلسوزی و نوعدوستی را در مورد زوجـین
نابارور ابراز می کردند .آن ها ظاهرا با تصمیم به اجاره رحم از یکسـو مـی خواهنـد در جهـت
منافع مالی خود حرکت کنند ،از سوی دیگر ،به قول خودشان ،مایل اند یک مادری که هیچگاه
قرار نیست مادر بشود را دل شاد کنند و از این طریق برای آخـرت خـود ثـوابی کسـب کننـد.
همچنین ،در میان مشارکت کنندگان تحقیق ،افرادی بودند که تنها زندگی میکردند و با این کار
توانسته بودند خالء تنهایی خ ود را پر کرده و دوستان زیادی پیدا کنند و ضمن ورود به شبکه
حامی دوستان جدید ،از این طریق کسب درآمد نیز داشته باشند .یکی از دالیل رحم اجاره ای
که در بین زنان مطلقه و بیوه بسیار مشهود بود ،عدم حمایت اجتمـاعی اسـت ،برخـی از ایـن
زنان از خانواده طرد شده بودند به هم ین جهت خود را حتی از جامعه هم طرد شده به حساب
می آوردند و معتقد بودند نگاه افراد به زن مطلقه و بیوه ،ناپسند است به همین جهت خـود را
جدا از اجتماع نگه می دارند و از طریق مادر جانشین شدن هم کسب درآمد کرده و هم دیگـر
مجبور نیستند که بیرون از خانه بروند .یافته ه ای این بخش از مطالعه با نظریه برچسبزنـی و
طرد اجتماعی همسو و قابل تبیین است .در واقع ،این زنان با ورود به فرایند رحـم اجـارهای،
سطح حضور و مشارکت خود را در اجتماع کاهش می دهند .در مواردی ،زنان مجبور به ترک
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شهر خود کرده و در آن شهر از حس استقالل سرشاری برخور دار بودنـد و جایگـاه خـود را
رفیع می پنداشتند .چرا که توانسته بودند باعث ایجاد تجربه مادرشدن در یک زن نابارور شوند
و این نتیجه را بهترین هدیه الهی برای خود می دانستند .مادران جانشین بـه خیـر و برکـتدار
بودن درآمد حاصل از این کار ،باوری راسخ دارند .آنان میگویند چـون دل یـک فـردی شـاد
می شود و آن پول را با رضایت کامل پرداخت می کند ،همین امر سبب میشـود تـا مـال شـان
برکت کرده و خیررسان باشد.
یافته دیگر این مطالعه تعهد و مراقبتی است که مادران جانشین نسبت به کودک داشتند ،آنها
عالوه بر اینکه به سالمت جسمی خود و جنین توجه داشتند ،برای سـالمت روح و روان جنـین
نیز اهمیت زیادی قایل بودند .آن ها با اشاره به اینکـه مـادر و جنـین در دوران بـارداری ارتبـاط
بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند ،برخی اعمال و مناسک مذهبی نظیر قرآن خواندن برای جنین بـا
صدای بلند ،ذکر دعا و نیایش و انجام اعمال عبادی ،هدیه صلوات از جانب جنین به ائمه اطهـار
را به جا آورده بودند .این مادران خود را در برابر کودک موظف دانسـته و سـعی مـیکننـد حـق
کودک را به جای آورند ،آنان برای کودک ختم قرآن گذاشته ،چـادر مـیپوشـند ،کفـش راحتـی
پوشیده و در طول بارداری با کودک حرف میزنند .گویی آن کودک ،جزئی از خانوادهشان مـی-
شود و تمام افراد خانواده طی دوران بارداری با او همراه میشوند و از وی مراقبت مـیکننـد تـا
این امانت را صحیح و سالم تحویل والدینش بدهند .اینگونه اعمال باعث میشود آنها جنین را
مانند فرزند خویش دانسته و ارتباط عاطفی بینشان بیشتر برقرار شود .هر چند در برخی مواقـع،
این احساس عمیق شده و حتی موجب افسـردگی پـس از زایمـان شـده و احسـاس فـراق و از
دستدادگی پیدا کرده اند .مادران ،حتی بعد از زایمان نیز برای این کودکان مانند فرزندان خویش
دعا میخواندند و آرزوی سالمتی و عاقبت بهخیری برایشان داشتند .براساس تحقیقات میـدانی
پژوهش حاضر ،این امر مشهود بود که حتی همسر مادر جانشین خیلی از کارها را انجام مـیداد
تا همسرش به سالمتی این کودک را تحویل بدهد .همسران ،اگرچه در ابتدا مخالفت میکنند ،اما
با گذشت زمان و آگاهی کامل نسبت به این کار موافقت میکنند .از آنجا که رضایت همسـر در

 011نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال شانزدهم ،شماره سی و یکم ،بهار و تابستان 0011

این مورد بسیار مهم است ،همسران این مادران با رضایت کامل این اقدام را پذیرفتـه و قـدم بـه
قدم با همسرشان همراه میشوند و این تعهد را به مثابه یک دینی میدانند که بر گردن آنهاست
و باید این امانت را سالم به خانوادهاش بدهند.
یافتهها حاکی از این است که از نظر پاسخگویان این مطالعـه ،رضـایت خداونـد در زنـدگی
موضوع مهمی است و مادر جانشینی عملی است که چون منجر به تحکیم روابط زناشـویی زوج
نابارور میشود و فرآیند پدر و مادر شدن را برای این زوجین تسهیل میکند ،رضایت خداوند را
به دنبال دارد .آنها بارداری موفق خود را توفیق الهی میدانند و کمک به رسیدن به حس خوب
مادر شدن سایر همنوعان را تجربه مثبت از مادر جانشینی درک کردهاند و همـین تجربـه مثبـت
انگیزهای برای تکرار داوطلبی رحم اجارهای برای آنها بوده است.
در مجموع ،میتوان فرآیند اجاره رحم را بهمثابه یک تالش مشترک بین دوطرف این قرارداد
تفسیر نمود .بهگونهای که از یک طرف زوج نابارور دارای فرزنـد مـیشـوند و زنـدگی تـازهای
شروع میکنند ،از طرف دیگر مادران جایگزین نیز به تمایالت خود دست مییابند .پس این یک
معامله دوسویهای است که هر دو طرف سود میبرند .البته نه فقط معامله تجاری و پولی .با ایـن
تفاوت که ،انگیزه زوجین در تمام موارد داشتن فرزند است ،ولی انگیزه مادران جانشین میتواند
متفاوت باشد و در شکل دادن به این انگیزهها ،بستر فرهنگی -اجتماعی نقـش کلیـدی و مهمـی
دارد .در بستر اجتماعی تحقیق ما در شهر یزد ،اگر انگیزه مادران را به انگیـزههـای مـالی صـرف
محدود نماییم ،احساس تعهد و جنبههای معنوی دخیل در فرآیند تصمیمگیری و اقدام مادران به
پذیرش نقش مادر جانشین قابل تبیین نخواهد بود .بخشی از این احساس تعهد و معنویتگرایی
از فرهنگ تاریخی خداباوری و دینباوری ریشهدار در یزد نشأت میگیرد که بر اهتمام و تعهـد
به اخالق کاری و اهمیت کسب روزی حالل تأکید دارد و پژوهشهای تاریخی و فرهنگی دیگر
نیز به آن اشاره داشتهاند (مرشدی و علینژاد1331 ،؛ پاپلی یـزدی )1333 ،ایـن نتیجـه در مـدل
پارادایمی احصا شده پژوهش حاضر با عنوان کلی خیرمندی بدن حاصـل شـد کـه نشـاندهنـده
همان ارتباط دوسویه بین مادران و زوجین نابارور است .مادر جایگزین از یک طـرف از طریـق
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بدنش به دیگران خیر میرساند و سبب خوشحالی آنها میشود و از طرف دیگر کسـب درآمـد
حالل میکند.
در انتها ،اشاره به چند نکته الزم است :نخست آنکه ،تجربـه انـگ ،طـرد و انـزوای مـادران
جانشین عموما به جهت عدم شناخت و آشنایی کافی سطوح مختلف جامعه از فناوریهای نوین
فرزندآوری بهطور اعم و رحم اجارهای بهطور اخص است .با فرهنگسازی و اطـالعرسـانی در
مورد رویکردهای دینی ،عرفی و شرعی و قانونی مرتبط با رحم اجارهای بخشی از مشکالتی که
این فناوری در بستر فرهنگی اجتماعی جامعه ایران با خود میآورد ،مرتفع میگـردد .دوم آنکـه،
تجارب مشارکت کنندگان تحقیق نشان میدهد که انگیزه مالی شدید برخـی از ایـن زنـان ،ایـن
محیط را تبدیل به بازار کرده است .به منظور پیشگیری از بروز مسائل متعدد جسـمی ،روانـی و
مالی تنظیم قوانینی مشخص و مورد توافق با در نظر داشت جنبههای دینی ،و اخالقی ،اجتمـاعی
و فرهنگی ضروری به نظر میرسد .همچنین نظامهای حمـایتی و رفـاهی بایـد طـوری تقویـت
شوند تا انگیزه مالی به مهمترین اولویت در این زمینه تبدیل نگردد.
سوم آنکه ،علم و فـناوری هـای نـوین پزشـکی و بـاروری ،در کـانون تحـوالت زنــدگی
مدرن قرار دارند و بسیاری از پدیده هـا و مفــاهیم عمــدۀ اجتمـاعی بـه نحــوی بـازتعریف و
بازتولید میکنند که بیـشترین اثربخـشی را بر زندگی و وقـایع و معـانی بیولوژیـک و اجتمـاعی
انسان امروزی داشته باشد (قاضیطباطبایی و وداد هیر  .)141 :1319آشکار است که فرزندآوری
با کمک فناوریهای کمک باروری سعی در فاصـلهگیـری از هنجارهـای اجتمـاعی و فرهنگـی
جامعه دارد .آن چنان که به نظر می رسد در ایـن شـرایط نقـش فرزنـدآوری بـه خـارج از نهـاد
خانواده تفویض گشته و شاهد ظهور خانوادههایی هستیم کـه اتصـال کـاملی بـا فرزنـدان خـود
ندارند .این اشکال نوظهور فرزندآوری ،در چارچوب تعریف فرهنگی رایج خانواده که بـهطـور
سنتی در جامعه ایران وجود داشته است ،نمـیگنجـد .لـذا موضـوع فنـاوریهـای نـوین کمـک
بارروری از جمله رحم اجارهای و توسعه روزافزون کاربرد آن ،عالوه بر مسائل قانونی و حقوقی
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دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی مختلفی است ،از ایـن رو همچنـان انجـام تحقیقـات اجتمـاعی
گستردهتر و عمیقتری در ابعاد فرهنگی و اجتماعی این پدیده ضرورت دارد.
سپاسگزاری :دادههای این مطالعه بخشی از پایاننامـه کارشناسـیارشـد نویسـنده اول مقالـه
است که با حمایت پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد انجام شده است .نویسـندگان مراتـب سـپاس
خود را از خانم دکتر راضیه دهقانی فیروزآباد ،آقـای دکتـر عبـاس افالطونیـان و سـایر کارکنـان
پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد و همه مادرانی که در این مطالعه شرکت نمودند ،اعالم میدارند.
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Commitment: A Grounded Theory

Zahra Ghane-Mokhallesouni1, Hajiieh Bibi Razeghi-Nasrabad*2, Abbas AskariNodoushan3, Ahmad Kalateh-Sadati4

Abstract

Surrogacy is one of the new assisted reproductive technologies
(ART). The purpose of this study is to fill one of the research
gaps in this area, i.e. the motivations of surrogate mothers and
their commitment to the baby during pregnancy and delivery. The
study was conducted using the qualitative method and the
grounded theory approach. Data were collected using two
techniques of participatory observation and semi-structured
interviews with 12 surrogate mothers. The data were analyzed
based on open, axial and selective coding and a paradigm model
was presented. According to the findings, in the Iranian cultural
context where infertility has long been a problem, the economic
needs and hardships of surrogate mothers, the desire and demand
of infertile couples to have children through assisted reproductive
technologies act as structural components. The cultural values of
the society such as religiosity and altruism are other motivations.
The most important intervening factors are loneliness, limited
social network and low social support, which have provided the
basis for the phenomenon of "benevolent body/ kheirmandi
badan". This means that surrogate mothers feel a great
responsibility to care for the fetus. They try to take care of the
fetus both physically and spiritually. Therefore, here we see a
kind of mutual benevolence and usefulness, with the female body
being the main mediator.

Keywords

Rented womb, infertility, surrogate motherhood, benevolent body,
feeling lonely, social support.
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