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 چكيده

اي كـه نگـرش فـرد بـه آن در      گرايي اسـت، مسـئله   مرگ از مطالب مهم در هستي
مـرگ  . كند زندگي، چارچوب وجودي وي را در شاهراه زندگي تا مرگ ترسيم مي

اي فيزيكي باشد، نوعي خودآگاهي بر وجود پاياني حتمـي امـا    پيش از آنكه پديده
تـرين   بنـابراين، مهـم   .تصادفي براي زندگي و مديريت زندگي بر مبنـاي آن اسـت  

از ايـن ديـدگاه، فرآينـد    . بحران وجودي انسان چگونگي برخورد بـا مـرگ اسـت   
مادرشدن از بارداري تا زايمان الگويي بارز از يك دوره بحران وجودي خودآگاه در 

اين مسئله تركيبي است از خودآگـاهي مـادر   . باشد برابر مرگ و تالش براي بقا مي
فرزند، فرزندي كـه بخشـي از وجـود مـادر در دورة     نسبت به مرگ خود و مرگ 

از اين رو، روان مادر در دورة بارداري همواره آبستن نبـرد مفـاهيم   . بارداري است
مرگ و زندگي خود و نوزاد، و در هنگام زايمان، درگير مـرگ احتمـالي خـود يـا     

بارداري مرگ نمادين زن در بدو بارداري، ورود او به برزخ نه ماهة . باشد نوزاد مي
و آزادي او در بهشت زايمان به تعبيري فلسفي نوعي دگرديسـي در احـوال آدمـي    
است، تغييري كه الگويي روشن از مفهوم فلسفي وجود در قالب شخصيت مادر به 

گرايي به نقش  اين مقاله با تبيين مباني وجود از ديدگاه هستي. دارد انسان عرضه مي
  . پردازد ش ميمادر در تجلّي اين جنبه از آفرين
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  . گرايي مادرشدن، مرگ، وجود، هستي :ها كليدواژاه
  
  مقدمه. 1

رود كـه رويكـرد    به شمار مـي ) Existentialism(گرايي  مرگ از مطالب مهم در فلسفة هستي
مرگ . كند كردن تا لحظة مرگ را براي او ترسيم مي فرد به آن در طول زندگي، اصول زندگي

باشد، نوعي خودآگاهي بر پاياني حتمي اما تصادفي بر زندگي پيش از آنكه رخدادي طبيعي 
باشـد   ناپذير مـي  از اين ديدگاه، مرگ امري اجتناب. و ادارة زندگي بر مبناي آن آگاهي است

گرايـان قـرار دارد    ستيبنابراين، پرسشي كه پيش روي ه. كه ممكن است هر لحظه رخ دهد
  اين است كه

باشد؟ چگونـه بايـد    فنا بودن انسان مي به   قت محكومچه معنا و مفهومي مرتبط با حقي
ه بـه مـرگ در      مرگ خود را همچون رخدادي در آينده ديد؟ چه ارزش هـايي در توجـ

  ).Gray, 1951: 114( ردن آن و ادامة زندگي وجود دارد؟ك مقابل فراموش

ر مـرگ، بـرخالف ديگـ   . باشـد  ترين غرايز انسان در رويارويي با مـرگ مـي   بقا از اصلي
شود، فرار از  رخدادهاي گذراي زندگي، موقعيتي است كه در ماهيت آن تغييري حاصل نمي

از ايـن رو، مـرگ محـدودة وجـودي مـا را بـه مـا        . آن ممكن نيست و خود سرحد اسـت 
گنجد، تنها راه شـناخت آن   از آنجايي كه مفهوم مرگ در حيطة درك بشري نمي. نماياند مي

بـدين سـان، خـود را در معـرض آن     . نظور آشنايي با آن استبه م» ورودي با چشمان باز«
دانستن فناپذيري انسـان  . نامند مي» حقيقت«گرايان  دهيم كه هستي قرار مي» ي حياتي تجربه«

بخشد و راهي است به سـمت آزادي، چـرا كـه     از اين ديدگاه به تنهايي زندگاني را معنا مي
جرأت زندگي در برابر مرگ را بـه  » ندگيبزرگترين احتمال ز«درك حقيقت مرگ به عنوان 

گرايـان بـه معنـي     از نظـر هسـتي  » زنـدگي معنـادار  «). Gray, 1951: 118-119(دهـد   مـا مـي  
هـاي   سـازي و تشـديد پتانسـيل    شفّاف«نيست، بلكه به معني » شدن دورة بقاي چيزي كامل«

فيلسـوف   ، بـه تعبيـر  »زنـدگي تـا مـرگ   «). ibid: 122(اسـت  » زندگي در لحظه به لحظة آن
، نوعي زندگي است كه به مرگ به عنوان )Søren Kierkegaard(كگارد  يِر دانماركي سورِن كي

باشد و  بنابراين، زندگي در هر لحظه معطوف به مرگ مي. نگرد بخشي جدانشدني از آن مي
ن انسان به محض تولّـد آن چنـا  «يا به تعبير شاعر آلماني يوهان فان تپِل، به نقل از هايدگر، 

گرايانـه يعنـي بـودن     بـودن هسـتي  «). Heidegger, 1962: 262(» بميرد پير است كه
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كنـد، نـه تنهـا بـه حقيقـت       و فردي كه چهره به چهرة مرگ زندگي مـي » حقيقت درون
 ,Gray(برد بلكه خود حقيقت يا بخش مهمي از آن خواهد بـود   وجودي خود پي مي

  مرگ،اي  با توجه به تهديد لحظه حال). 124 :1951
توان زندگي را به سبكي پيش برد كـه معنـي و مفهـوم آنچـه تـا كنـون در        آيا واقعاً مي

تواند در  ايم در مقابل مرگ از بين نرود؟ آيا زندگي معناداري مي زندگي به دست آورده
  ).ibid: 126( شود؟  اي ساخته اجهه با مرگ لحظهمو

لحظه آمادة مـردن باشـد و بنـابراين    بهتر است هر «گرايان بر اين باورند كه انسان  هستي
از ايـن رو، در  ). ibid: 127(» تالش كند تا به زندگي صرف نظـر از مـدت آن معنـا بخشـد    

هاي گذراي زنـدگي   گرايي، فرار از مرگ به مفهوم نوعي پويايي در مجموعة موقعيت هستي
  .اندازند بودنش مي هايي كه همواره انسان را به ياد زنده  است، موقعيت

گرايـي   انسان از ديدگاه هستي) ”existential crisis“(ترين بحران وجودي  از آنجا كه مهم
اي روشـن   چگونگي برخورد وي با مرگ است، پديدة مادرشدن از بارداري تا زايمان نمونه

از يك دوره بحران وجودي انسان بصورت كامالً خودآگاه در تالش براي بقا در برابر مرگ 
اين مسئله دربردارندة خودآگاهي همزمان مادر نسبت به بقا و مرگ . دارد يبه انسان عرضه م

از . دهد خود و بقا و مرگ ديگري يا همان جنيني است كه بخشي از وجود او را تشكيل مي
اين جهت، روان مادر در دورة بارداري، عالوه بر مسائل رواني ديگر، همـواره آبسـتن نبـرد    

و در هنگام زايمان، درگير بقـا و مـرگ احتمـالي خـود و      مفاهيم بقا و مرگ خود و جنين،
گذرد، بـه تعبيـري فلسـفي نـوعي دگرديسـي در       آنچه بر زنان در اين دوره مي. نوزاد است

احوال آدمي است، تغييري كه الگويي كوچك اما روشـن از مفـاهيم وجـود و مـرگ را در     
به دليل شرايط خاص جنين  .دارد قالب شخصيت مادر و پديدة مادرشدن به انسان عرضه مي

هاي الزم در هر دوره از بارداري و نيز سختي زايمان طبيعي، مادر شخصيتي است  و مراقبت
هاي بدخيم، همواره و به صورت خودآگاهانـه   كه بيش از هر كس، حتّي بيماراني با سرطان

ايـن  . باشد يمتوجه سالمت خود و جنين و در لحظة زايمان نيز متوجه بقاي خود و نوزاد م
مسئله كامال متفاوت از افكار احتمالي مادر در مورد مرگ خويشتن است كه بـه ذهـن هـر    

بر اين اساس، اين مقاله با اطـالق مبـاني وجـود و مـرگ از     . كند كس كم و بيش خطور مي
گرايي بر نقش يگانة مادر در دوران بارداري به واكاوي تالش يـا عـدم    ديدگاه فلسفة هستي

پردازد، چرا كه مادر  هاي بارداري مي در خودسازي در برابر خطرات و مسئوليت تالش مادر
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اي كه از  اي خود و ديگري است، مسئله تنها نمونة هوشمند خودآگاهي نسبت به مرگ لحظه
  .رود گرايي و اصالت وجودي در زندگي دنيوي به شمار مي معيارهاي اصلي انديشة هستي

  
  پيشينة پژوهش. 2

در ) گرايانـه  هسـتي (در پژوهش حاضر، بارداري و زايمان نوعي بحران وجودي  از آنجا كه
شـود، در ايـن زمينـه تـا كنـون       اند كه از دريچة فلسفه به آنها پرداختـه مـي   نظر گرفته شده

هايي  هاي داراي وجه مشترك داخلي نمونه تنها پژوهش. پژوهشي در ايران انجام نشده است
راب روحي مادر در بارداري و زايمان و ميزان دلبستگي مادر هستند كه عوامل موثّر بر اضط

از اين رو، ذكر برخي مفاهيم نظـري و  . اند به جنين را به صورت كمي و كيفي بررسي كرده
ايـن بـدان جهـت    . هاي آنها در چارچوب نظري پژوهش حاضر خالي از لطف نيست يافته
گرايـي محسـوب    هسـتي  در 1»دلهـره «بخشـي از مفهـوم   باشد كه عنصر اضطراب خود  مي
گرايي نوعي تعهد مادرانه در قبال مسـئوليت   ي هستي عنصر دلبستگي نيز از دريچه. شود مي

از ايـن  . باشد رشد جنين است، تعهدي كه ناشي از انتخاب بارداري و قبول مسئوليت آن مي
مكـاران  مـنش و ه  ، جمشيدي)1387(، تعاوني و همكاران )1387(ميان عباسي و همكاران 

هاي خود را به داليل دلبستگي يا عدم دلبستگي زنـان   پژوهش) 1392(، و ترشيزي )1391(
ايـن داليـل را   . انـد  اند و داليل مشـتركي را بيـان نمـوده    باردار به جنين خود معطوف كرده

ت مـادري،      مي توان ناشي از ارتباط معنادار ميزان دلبستگي مادر به جنـين در پـذيرش هويـ
ي مناسب بـه منظـور    ، مراقبت فيزيكي مادر از خود از طريق ورزش و تغذيهشناخت جنين

مراقبت از جنين، مراقبت روحي مادر از خود در افزايش انگيزه براي حفظ جنين، و كسـب  
هـاي يادشـده    الزم به ذكر است كـه پـژوهش  . آمادگي براي زايمان و پرورش نوزاد دانست

كرانلـي رفتارهـاي   . انـد  قـرار داده ) Cranley) (1981(اساس كار خود را بر نظرات كرانلـي  
. 2تعامل با جنين، . 1: دلبستگي مادر به جنين را از نگاه مادر به پنج دسته تقسيم كرده است

. 5ازخودگذشتگي و . 4هاي خاص به جنين،  دادن ويژگي نسبت. 3تمايز بين خود و جنين، 
الت، وضعيت اشتغال، وضـعيت  عواملي چون سن، تحصيبطور كلّي، . مادريپذيرش نقش 

منش و همكـاران،   جمشيدي(اقتصادي و فرهنگي مادر و حتّي جنسيت جنين و سالمت آن 
ي  ، سـابقه )Lerum and LuBiondo, 1989(، بـارداري خودخواسـته يـا تحميلـي     )34: 1391
عـات  هاي اجتماعي از مادر، وضعيت رواني وي، دف ، حمايت))Bernstein et al., 1994نازايي

مـرگ جنـين در بـارداري پيشـين     Yarcheski et al., 2009(،(زايمـان، وضـعيت زناشـويي    
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)Arsenault and Mahlangu, 1999 Bennet and Brown, 1999; Armstrung, 2004;( و عوامل ،
. ، در ميزان دلبستگي مادر به جنين نقش دارنـد )Condon and Cordincale, 1997(زا  اضطراب

هاي مادر شايسته بيان  اسالم را دربارة ويژگي  نيز، كه ديدگاه) 1393(صفورايي هوشياري و 
پذيري مادر از نظر شرعي هستند كه در راستاي  كنند، يادآور نكاتي درباره حس مسئوليت مي

ايمـان بـه   «توان به  از جملة اين موارد مي. باشند پرورش فكري مادر در مراقبت از جنين مي
آمـادگي  «، »پـذيري  مسـئوليت «، »اعتدال رفتاري«، »مت جسمي و روانيسال«، »نقش مادري

  ).57(اشاره كرد » آگاهي از وظايف مادري«، و »براي مادرشدن
تاثير از نگرش مستقيم  شده در ديگر كشورها، به ويژه در غرب، بي انجام هاي اما پژوهش

وهشگران غرب از فمينيسـم و  اند، كه به دليل تاثيرپذيري پژ فلسفي به مسئلة مادرشدن نبوده
هـا   اين پـژوهش . باشد مي) ”existential psychotherapy“(درماني اگزيستنسيال  مباحث روان

تركيبي از مسائل روانشناسي و فلسفي هستند كه مسئلة گذر از مرز زنانگي به مادرشـدن را  
راسـتا، پرينـدز و    در ايـن . انـد  هاي يكديگر نيز بهـره بـرده   مورد تحليل قرار داده و از يافته

امي  درماني اگزيستانسيالِ روانبر اين باورند كه، از ديدگاه ) Prinds et al.) (2014(همكاران 
گرايانـه در نظـر    توان مادرشـدن را رخـدادي هسـتي    ، مي)Emmy van Deurzen(ون دورزِن 

ياري گرايانـة بسـ   مادرشدن سواالت هستي. كند هاي زندگي را بازنگري مي گرفت كه ارزش
ه قـرار گيرنـد    كند كه مي در مورد مرگ و مفهوم زندگي مطرح مي بـا ايـن   . بايد مورد توجـ

وجود، خـدمات بـارداري و زايمـان بـه زنـان در حـال حاضـر تنهـا محـدود بـه مسـائل            
بر اين اساس، پتانسيل رشد فكري مادر بر مبناي اصالت وجود مورد . پزشكي هستند زيست

نيز پژوهشي جامع در ) Baker-Arnold) (2014(بيكر - آرنولد. ردگي بحث و استفاده قرار نمي
در ايـن  . درماني اگزيستانسيال در مورد بارداري و زايمان انجام داده است زمينة مسائل روان

گنجد نام برده شده كـه   هاي فراواني كه ذكر آنها در اين مقاله نمي رسالة دكتري، از پژوهش
ــدگاه ــاعي و   از دي ــف اجتم ــاي مختل ــي   ه ــيال و پديدارشناس ــول اگزيستانس ــي اص برخ

)Phenomenology(  اگرچه به صورت غيرمستقيم، به نوعي به رابطة مادر و جنين پرداختـه ،
بيكر بيانگر آن اسـت كـه هشـت مسـئلة مهـم در گـذر بـه        - تحليل كلّي آرنولد. شده است

زندگي و تعامـل  دهد كه از طريق آنها، زنان با تجارب بكري از  مادرشدن براي زنان رخ مي
وي هشـت مسـئله را از ديـدگاه    . شـوند  با دنياي اطراف و شناخت هويت خود روبرو مـي 

بودن . 1«: گرايي در تحليل مادرشدن تشريح كرده است پديدارشناسي و برخي اصول هستي
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متفـاوت  . 5هـا،   ناشناخته. 4كردن،  در زمان زندگي. 3برقراري رابطه با جنين، . 2با ديگران، 
  ).1(» فرسا دوران طاقت. 8هويت مادري و . 7چالش انتظارات، . 6ندگي، شدن ز
  

 مباني نظري پژوهش. 3

گرايان عنصري هميشه حاضر در زندگي و پايان تمام اعمـال انسـاني    مرگ از ديدگاه هستي
بر اين اساس، مرگ منبع اصلي پوچي زندگي به دليل حضور پنهان خود در پشت هر . است

گرايان بر اهميت مرگ در زندگي تأكيـد بسـيار داشـته و از     هستي. باشد يلحظه از زندگي م
اي  اسـت تـا پديـده   » آگاهي به مـردن «از اين ديدگاه، مرگ . پردازند ديدگاه فلسفي بدان مي

گرايان است اين است كه آگاهي به مرگ نـه تنهـا    آنچه مورد پذيرش عمومي هستي. طبيعي
نيـز  » تمرين اصالت وجـود «و » آگاهي به آزادي«به براي وجود انسان ضروري است، بلكه 

به سخن ديگر، اصالت وجودي انسان در آگاهي او نسبت به موقعيت خود . باشد مرتبط مي
ناپذير بودن مرگ، داشتن اراده و آزادي در انتخاب و  در جهان و جامعه، آگاهي او به اجتناب

). Michelman, 2009: 112(يابـد   مـي  هاي زنـدگي معنـا   بودن در مقابل انتخاب پذير مسوليت
ي خود فرد است، به همان صورتي كه  به بيان هايدگر، ويژه» مردن«مرگ در اين ميان، يا امر 

ت اوسـت   غيـر نسـبي  «بـه ديگـر سـخن، مـرگ از نظـر هايـدگر       . بدن هر فرد در مالكيـ «
)“nonrelational” ( تسلّط ناپذير«و «)“unsurpassable” (   ه مـرگ تنهـا   است، بـدان معنـي كـ

شدن به زماني ديگر را  شدن توسط انسان و يا موكول اي تصادفي نيست كه قابليت رد پديده
مرگ انساني ديگـر،  . دهد داشته باشد، بلكه مرگ بخشي بالقوه از وجود انسان را تشكيل مي

مرگ يا همان ) ”demise“(» وفات«كننده در آن درگير نيست، به بيان هايدگر،  كه فرد مشاهده
يا نگـاه بيرونـي   » اي نامه جنبة زندگي«در نتيجه، فرد از تجربة مرگ خود از . زيستي نام دارد

بر اين باور اسـت كـه   ) Maurice Merleau-Ponty(پونتي - همانطور كه مرلو. باشد محروم مي
درك كند، » به عنوان يك شيء«نياز دارد تا بتواند بدن اصلي خود را » يك بدن دوم«فرد به 

است تا بدان وسيله بتواند زندگي خود را » يك زندگي دوباره«ه همان صورت فرد نيازمند ب
اما انسان عموماً با اطالق مفهوم كلّي وفـات بـه مـرگ خـود و     . از نگاه بيروني ارزيابي كند

. »ميرنـد  همه مي«گويد كه  تفاوتي مي شود و با بي مي» دركي نادرست از مرگ«ديگران اسير 
اي به مرگ و  نامه يا زندگي» شخص سوم«سازي مرگ، شكاف بين ديدگاه  يچنين غيرشخص

 :Carman, 2006(بـرد   گرايانه بدان را از بـين مـي   يا خودآگاهانة هستي» شخص اول«ديدگاه 

» زودگـذري فـاني  «يـا  ) ”Being-unto-death“(» بودن تـا مـرگ  «هايدگر باور دارد كه ). 235
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)“moral temporality” (ترين مسئله در زندگي هر فرد است، چرا كه مـرگ   پذيرشدني امكان
شمردن  بر اين اساس، فرار از مرگ با كوچك. اي از احتماالت در زندگي است پايان سلسله

است كه » بودن تا مرگ«در مقابل، پذيرش . آيد آن عملي فاقد اصالت وجودي به حساب مي
با توجه به اهميت مرگ و نقش آن در زندگي،  .دهد توجه ما را به چيستي زندگي سوق مي

تـوان معنـاي    رسد كه ما ديگر وجود نخواهيم داشت، مـي  به ويژه اين واقعيت كه زماني مي
دربردارنـدة مسـيري بـه سـمت پايـان      » بودن تا مرگ«). Cox, 2009: 75(را درك كرد  بودن

  .كند ي جدا ميزندگ» بودن در پايان«زندگي است، مسيري كه هايدگر آن را از 
در مسير زندگي اي  پديده) ”Being-toward-death“(» بودن به سمت مرگ«يا » بودن تا مرگ«

 :ي هايدگر به گفته. است

آن پاياني كه ما در هنگام صحبت دربارة مرگ در نظر داريم، به معناي بـودن در پايـان   
اي بـراي   يوهمـرگ شـ  . زندگي است بودن به سمت پايانزندگي نيست، بلكه به معناي 

  ).289 :1962( پذيرد ن در آغاز وجودش به خود ميبودن است كه انسا

او مرگ فرد و تجربة . نظري متفاوت دربارة مرگ دارد )Jean-Paul Sartre(ژان پل سارتر 
تواند شاهد بر مـرگ   اگرچه فرد مي. داند مرگ ديگران توسط فرد را نسبت به هم بيگانه مي

مرگ فـرد  . در موقعيت وي تصور كند، اما در حال تجربة آن نيستديگري باشد و خود را 
اسـت چـرا كـه فراتـر از توانـايي فـرد در تجربـة آن        » درك نشدني«از ديد سارتر موقعيتي 

بودن در وراي آن تجربه است، حـال   به ديگر سخن، درك يك تجربه نيازمند زنده. باشد مي
 :Cox, 2009(ربة خود را از مردن بيـان كنـد   آنكه پس از مرگ، فرد ديگر زنده نيست تا تج

تواند زندگي را از هر مفهومي عاري سازد زيرا مرگي كه نسبت  از نظر سارتر، مرگ مي). 75
توانـد   اينكه انسان نمـي . كند معنا مي تفاوت است، زندگي را بي به زندگي تمام موجودات بي

اسـت، بلكـه   » كنندة زنـدگي  املك«زمان مرگ خود را تعيين كند، بدان معنا نيست كه مرگ 
مرگ «بر همين اساس، . هاي انسان در مقابل مرگ در معرض كاستي هستند جملگي فعاليت

همچنين، به اعتقاد سارتر، ). Hoy, 2006: 286(» زداست ساز نيست چون اساسا فرديت فرديت
دارد، فرد  تا زماني كه ديگري وجود). 697 :1956(بر خويشتن است » پيروزي ديگري«مرگ 

تنهـا راه مقابلـه بـا پيـروزي ديگـري بـر       . تحت نگاه وي بوده و همچون يك شـيء اسـت  
به او متقابال نگريسـت و او را بـه شـيء    «خويشتن آن است كه همچون خود او عمل كرد، 

كه فرد را از حقّ حيـات و   ديگرياما مرگ، به عنوان آن ). Hoy, 2006: 286(» مبدل ساخت
ناپـذير   سازد، چـون مـرگ اجتنـاب    كند، نگاه فرد و فرديت او را خنثي مي آزادي محروم مي
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داند كه با توجه به شرايط زنـدگي از   مي» ارتجاعي«اي  سارتر همچنين مرگ را آستانه. است
  ).Sartre, 1956: 556(شود  ما دور يا به ما نزديك مي

بر خودكشي تـرجيح   بر اين اساس، در پذيرش مرگ و مقابله با آن، فردي كه زندگي را
دهد، در حقيقت بار زندگي را بر دوش گرفتـه و چگـونگي زيسـتن در برابـر مـرگ را       مي
اي نسـبت بـه    اذعان دارد كه چنين رويه) Simone de Beauvoir(سيمون دو بووار . گزيند مي

به باور . دهد مرگ ويژگي شاخص فردي است كه آزادي خود را بر بقاي بزدالنه ترجيح مي
به ديگر سخن، . ، زيرا انسان تا زماني انسان است كه فاني باشد»مرگ شوم نيست«ار دو بوو

خطـري كـه هـر قـدم     «بر زندگي خود و » اي طبيعي آستانه«بايد مرگ را به عنوان  انسان مي
. است» تجربة دلهره«تنها راه نجات از ترس مرگ نوعي ). 82 :1997(بداند » يادآور آن است

 ,Guignon(روبروست » مسئوليت ساختن زندگي خود به عنوان يك فرد«در دلهره انسان با 

» وجود محدود«كند، به بيان هايدگر،  آنچه كه انسان را در حالت دلهره نگران مي). 10 :2004
اين بدان معنا نيست كه زماني در آينده انسان خواهد . اوست» بودن به سمت مرگ«انسان و 

» احتمـال عـدم امكـان هـر نـوع وجـود      «زندگي خـود بـا    مرد، بلكه انسان در هر لحظه از
تواند  هايدگر بر اين باور است كه روبرويي با مرگ مي). Heidegger, 1962: 307(روبروست 

بجاي آنچـه بـزدالن در تـرس از مـرگ يـا فـرار از آن انجـام        . زندگي ما را دگرگون سازد
زنـد بـه    طريقي كه خـود رقـم مـي   تواند با درك داستان زندگي خود به  دهند، انسان مي مي

روبرويي با مرگ و پذيرش آن در حين زندگي . دست يابد) ”authenticity“(» اصالت وجود«
بـا عزمـي مصـمم در    «اين بدان معني است كه انسـان  . در واقع بخشي از اين اصالت است

). Guignon, 2004: 10(در جامعة خود زندگي كند » تعامل با معنادارترين احتماالت وجودي
اصالت وجود بـر ايـن   . هاي احتمالي زندگي بهره ببرد هاي خود و فرصت و از تمام پتانسيل

و نگاه بـه خـود در   » الوقوع بودن آن در انتظار هميشگي مرگ و قريب«كردن  اساس زندگي
توان گفت انسان در مقابل مرگ به آزادي رسيده  در اين حالت مي. هر لحظه از زندگي است

چگونـه  «گرايـان در مـورد    به طور كلّي، تمامي مباحث هسـتي ). Mounier, 1948: 39(است 
  ).Hoy, 2006: 287(» چگونه مردن«است تا » زيستن

ا  . تجلّي اين مسائل در هر لحظه از زندگي براي انسان خودآگاه كامال مشـهود اسـت   امـ
ين افكار و شخصيت مادر تنها شخصيتي است كه خواه ناخواه به مدت طوالني در معرض ا

گرايـي و   هـاي هسـتي   دو بووار كه بارداري و مادرشـدن را از ديـدگاه  . گيرد مسائل قرار مي
بررسي كرده است، باور دارد كه تولّد نوزاد به عنوان نسلي نو نشانگر ) Feminism(فمينيسم 
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مادر در لحظة زايمان نسبت به مرگ خـود آگـاه   . حركت مادر در طول چرخة زندگي است
اين مرگ نه تنهـا فيزيكـي و بـا    . شود تر مي ، مرگي كه با تولّد هر نسل به او نزديكگردد مي

باشد، بلكه مقدمات آن نيز براي مادر فشار رواني به دنبال دارد چرا كه او غالبا  درد همراه مي
خـود را  ] مسـتقل [تواند وجـود   نمي«و » در خانه زنداني است«قبل و حين و بعد از زايمان 

از نظر دو بووار، چنين وضعيتي بعـد از بـارداري   ). De Beauvoir, 1997: 541(» زدبرقرار سا
تنها نقش و وظايف مادري را از جنس زن توقّع دارد و هويت زنـانگي و فـردي وي را تـا    

بر اين اساس آنچه كه در فرآيند بارداري و زايمـان و بعـد از آن   . كند حدودي مخدوش مي
زمان آنها در حفظ آزادي خود پيش از بارداري و ايفاي مناسب متوجه زنان است، تالش هم

بنابراين، اين مادر است كه با پذيرش مرگ احتمالي خود . نقش مادري پس از بارداري است
، اگرچه بصورت ناخودآگاه، تنهـا نمونـة عملگـراي    )طبيعي(و جنين بويژه در زمان زايمان 

ذيرش مرگ تصادفي اما ممكن و در عـين  فعال و هميشگي تبلور اصالت وجودي بشر در پ
  .ي زندگي در برابر آن است حال ادامه

  
  پژوهش  فرضية 1.3

بارداري و زايمان رخدادهايي هستند كه نوعي بحران وجودي و هويتي براي زنان ايجاد 
و  معناي زندگي چيست؟ مـن كيسـتم؟  هايي چون  ها دربردارندة پرسش اين بحران. كنند مي

ها مخـتص زنـان در دورة بـارداري و پـس از آن      اين پرسش. باشند مي؟ هويت من چيست
تواند اين  گرايي مي فلسفة هستي. گيرند نيستند، بلكه وضعيت تمامي جامعة بشري را دربرمي

نيازمنـد   اين مسـئله  . سواالت را با توجه به موقعيت زميني انسان تحليل كرده و پاسخ گويد
اما انسان . گيري است ادي عمل و اختيار در انتخاب و تصميمخودآگاهي انسان نسبت به آز

غالباً نسبت به آنچه در زندگي انجام داده است ناآگاه بـوده و سرنوشـت خـود را ناشـي از     
از اين رو، فرض پژوهش حاضر بر اين است . پندارد عوامل بيروني خارج از كنترل خود مي

آگاهي انسان نسبت بـه آنچـه در تـوان دارد و    هايي بارز از خود كه بارداري و زايمان نمونه
  .باشند كند مي براي رسيدن به آن شخصاً تالش مي

  
  
  



 ... نقش وجودي مادر در تببين: شناسانه در پديدة مادرشدن كاوشي هستي   10

  هاي پژوهش يافته. 4
باشد، به نحوي كه برخي فالسـفه   مادرشدن امري برجسته در زمينة رشد شخصيتي زنان مي

چالشي جدي و فعاالن فمينيسم مسئوليت زنان در بارداري و مادرشدن را در درجة نخست 
مسئوليت زنان در بارداري در قدم اول، كسب توانـايي الزم در تضـمين   . دانند براي آنان مي

مادرشـدن  . بقاي جنين و سالمت آن است و اين مسئله خود نيازمند سـالمت مـادر اسـت   
فيزيكي، اجتمـاعي،  «دوراني پيچيده است كه در آن مادران چهار وجه وجودي شامل وجوه 

بديهي است كـه در حـين   ). Arnold-Baker, 2014: 1(كنند  را تجربه مي» يشخصي و روحان
بارداري، مسئوليت مادر نسبت به جنين به شدت به مسئوليت وي نسبت به خود و بـدنش  

توانـد از   از اين رو، با انجام درست مسئوليت نسبت به بدن خويش، مادر مـي  .استمربوط 
مادر و جنين در دوران بارداري تنها و تنهـا بـراي   . آيدعهدة مسئوليت نسبت به جنين نيز بر

كنند، و به تعبيري وجود آنها به شدت متأثّر از وجـود ديگـري اسـت و     يكديگر زندگي مي
يـا همـان   [توانند از طريق بدني ديگر  تنها مي«نيازهاي جنين  .وندش نسبت به هم تعريف مي

تغييـر درونـي   «مـادران  در اين راسـتا،  ). Weiss, 2013: 116(» بيان و پاسخ داده شوند] مادر
اين تغييـر  ). Stadlen, 2005: 185-186(شوند  را در فضاسازي براي جنين متحمل مي» مهمي

نيست، بلكه در حـال  » مستقل‘ من’يك «كند كه او ديگر  مادر را ملزم به قبول اين مسئله مي
بخشي از اين تغييـرات از طـرف   . )ibid: 186(باشد  اي جديد با جنين خود مي تشكيل رابطه

دهد، چرا كه رابطـه بـا جنـين و حتّـي نـوزاد       او رخ مي» شكيبايي«مادر و در حين افزايش 
بـدن زن در  ). ibid: 200(تـر و شـكيبايي بيشـتر در زنـدگي اسـت       هايي آهسـته  نيازمند قدم

صـورت  گاه ب«خود » عادات خاص و شكل هميشگي«بارداري هنوز بدن خود اوست اما از 
بر همين اساس، ). Guenther, 2013: 102(گيرد  فاصله مي» نشده   بيني شده و گاه پيش بيني پيش

ترين موارد پـيش   تواند از اساسي درك چنين مسائلي و كسب آمادگي براي مقابله با آنها مي
  .روي زنان باردار باشد

يت سـنگيني را  زا هستند، چرا كه مسـئول  باردارشدن و مادرشدن به خودي خود استرس
بهترين يا بدترين تجربة احساسي در «تواند  از همين رو، اين تجربه مي. نهند بر دوش زن مي
). ibid: 13(شـود   نيز مي» خشم و دلهره«، كه شامل )Price, 1988: 16(باشد » زندگي يك زن

ورد درماني اگزيستانسيال، شـرايط كلّـي زنـدگي زن را مـ     گذر به مادرشدن، از ديدگاه روان
ي زنان بـا زنـدگي    گرايانه رويارويي فيزيكي، رواني، اجتماعي و هستي. دهد پرسش قرار مي

از طرفي با مرگ احتمالي هر يك از طرفين در هنگام . رسد در حين زايمان به اوج خود مي
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در رويارويي بـا  «يابد و از طرف ديگر،  زايمان، زندگي طرف مقابل امكان حيات دوباره مي
 :Prinds et al., 2014(» سازد ديد، مرگ حضور خود را بيش از پيش نمايان مييك زندگي ج

ود، ش از اين ديدگاه، باردار شدن نه تنها چالشي براي شروع زندگي مجدد حساب مي). 740
و همـين مسـئله بـيش از پـيش     . الوقوع اسـت  بلكه در اين راه مواجهه با مرگ امري ممكن

از شكل عرفي و شاده آن بيرون آورده و ابعاد ديگر آن را  حقيقت بارداري و مادرشدن را به
  .نماياند به ما مي

به عبارتي، مادر هـم مالـك   . نماست اي متناقض دو بووار اذعان دارد كه مادرشدن پديده
دهد امـا   فرزند مادر را در تماس با آينده قرار مي. باشد و هم در تملّك او فرزند خويش مي

مادر باردار . ارزشي نيز بنمايد را دچار احساس محدوديت و بي در عين حال قادر است وي
هاي زندگي فردي فراتـر   شود، در حالي كه به ظاهر از محدوديت درد بسياري را متحمل مي

فشارهاي طبيعي و زيستي در بارداري بر بدن وي احاطه دارند، و اين در حـالي  . رفته است
با وجود اين كـه  . رود ي خلّاقانه به شمار مياست كه وضع حمل و پرورش نوزاد خود عمل

اتي را نيـز در مـورد آثـار       دو بووار باور دارد بارداري مي تواند سبب غناي زن شـود، جزئيـ
، يك »آفت«، يك »بيگانه«، يك »شيئي خارجي«او جنين را همچون . كند مخرّب آن بيان مي

است كه حالت تهوع، سـرگيجه،  او بر اين باور . داند مي» عامل قطع عضو«و يك » متجاوز«
) ”psychosomatic“(» تنـايي  روان«اسهال، يبوست و ديگر مشكالت ناشي از بارداري عمدتا 

 :1997(باشـند   خدمت به بدن خويش مي واه بر تنش بين جنين و زن در جهتهستند كه گ

تـه و  انـرژي زن را گرف «كالم دو بووار بر اين پايه اسـتوار اسـت كـه مادرشـدن     ). 519-524
 Adams and(» گيـرد  استقالل وي را در مقابل نياز بشر به توليدمثل و بقـاي نسـل از او مـي   

Lundquist, 2013: 13 .(  از اين رو، مادرشدن نوعي بحران وجودي تلقي گرديده و بـارداري
 Nicholas(باشـد   هاي فردي زنان مـي  بهترين زمان رويارويي با آن به جهت آزمودن توانايي

and Zwelling, 1997: 218-228 .(اي است كه جايگاه زنـان   و به همين جهت، بارداري تجربه
ترين خواستة انسان، يعني بقاي نسل، فراتر از جايگاه مردان جلـوه   را در رويارويي با اصلي

  .دهد مي
دروازة «به اندازة درك مرگ بـه عنـوان   » دروازة ورود به زندگي«درك زايمان به عنوان 

، چرا كه در هر دو مفاهيم وجود )Callister et al., 2007: 20(دشوار است  »خروج از زندگي
همچون اهميـت مـرگ در درك هـر    «بايست  اهميت زايمان را مي. و نيستي مشهود هستند

» اي طبيعـي  پديـده «درك زايمان به عنوان . در نظر گرفت» آنچه در زندگي انسان مهم است
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هـاي   ارزش تجارب و فعاليت«ساالر بوده است كه تنها در خدمت اين هدف در جوامع مرد
براي نمونه، بخشـي  ). Held, 1993: 112(در حين بارداري و زايمان ناديده گرفته شود » زنان

هاي فمينيستي اروپايي در قرن نوزدهم را آزادي آنها  هاي زنان در بحبوحة جنبش از خواسته
داد، و ايـن در حـالي    تشكيل مـي » ادهمادرشدن و زندگي در بستر خانو«از وظايفي همچون 

كرد چيزي جز تمثال حضرت مريم  بود كه تصويري كه جامعة مردساالر براي زنان ارائه مي
در مقام مادري ايشان به عنوان مادري پاكدامن » باالترين مقام زن«بر اين اساس، . نبود) س(

تنها منحصر به حضرت مريم البته اين مقام ). King, 2005: 9(شد  و قديس در نظر گرفته مي
ديـد و   بود و تفكّر مردساالرانه هرگز زنان را ياراي برابري با چنين مقام مقدسي نمـي ) س(

چنـين  . آنها را تنها به ايفاي نقش مادري مناسب و پاكدامن در خانواده محدود سـاخته بـود  
كريسـتوا و ايريگـاره   . كـرد  زدا مـي  محدوديتي تنها زنان را غرق در نقشي تحميلي و فرديت

)Julia Kristeva and Luce Irigaray (     بر اين باورند كه منطق مردسـاالرانه نقـش مـادر را بـه
گـرفتن نقـش مـادران در     از همين رو، ناديده. عنوان منشاء حيات بشري ناديده گرفته است

 Adams and(محسوب مي شـود  » مادركشي در سطح اجتماعي«توليدمثل و آفرينش نوعي 

Lundquist, 2013: 17 .(گارد درباره يِر اين در حالي است كه از ديدگاه كيس وفـاي   كي تقد
هـايي   به عهد در پذيرش مسئوليتي خاص، مراقبت شايسته از جنين و نوزاد از باالترين مقام

ود و بدين سان مقام زن در بارداري و مادرشدن بـاالتر نيـز   ش است كه براي زن تعريف مي
شود، باور دارد  ميگراي مذهبي ياد  ، كه از وي به عنوان فيلسوف هستيكگارد يِر كي. رود مي

. اي داشته باشـد  هوشمندانه» انتخاب اخالقي«كه براي كسب هويت واقعي انساني، فرد بايد 
ات «اي بـا نـام    اين انتخـاب در مرحلـه   اخالقيـ «)“the ethical” (  شـود كـه فـرد     شـروع مـي

نكــردن،  دار بــودن، خيانــت  الــي اخالقــي از جملــه امانــت يــدهخودآگاهانــه خــود را بــه ا
كگارد اخالقيات را در مركز صفات انساني  يِر كي. سازد پذير بودن و غيره متعهد مي مسئوليت
هاي اخالقـي انسـان را از خودمختـاري افراطـي رهـايي       دهد، به نحوي كه انتخاب قرار مي

اي بـاالتر كـه همـان دينـداري اسـت معطـوف        هبخشيده و بدين سان توجه او را به مرحلـ 
هاي مطلق و جاودانه است و فرد به ارتباطي   اين مرحله شامل ارتباط فرد با ارزش. دارند مي

بـاالترين نمونـة چنـين    ). Michelman, 2008: 202( شـود  هوشيارانه با پروردگـار نايـل مـي   
ست كه فرزنـد خـود را بـرخالف    ا) ع(ايمان حضرت ابراهيم كگارد،  يِر كيارتباطي، از نظر 

به عنوان الگـوي واالي  ) س(همين مسئله براي حضرت مريم . محبت پدري به قربانگاه برد
در اين مسئله، صرف نظر از . صادق است) ع(مادري در رخدادهاي والدت حضرت مسيح 
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 پيامبر بودن فرزند مريم مقدس، رشد شخصيتي ايشان در حين بـارداري و پـيش از زايمـان   
نبـوده و  ) س(، پرورش فرديت تنها منحصر به حضرت مريم يادشدهاز ديدگاه . نهفته است

تواند الگوي مادري  مادرشدن و تالش در اجراي صحيح آن مي مسئوليتهر زني با پذيرش 
. شود اما اصالت وجودي اين مسئوليت نبايد صرفا در نقش سنّتي مادر خالصه . نمونه باشد

اما آنچه جامعه از مادران توقّع دارد غير از . اش يك زن و يك فرد است همادر پيش از وظيف
 جديمادري است كه هويت مادر را » مادر خوب«يا » مادر جدي«بر اين اساس، . اين است

 ,Butterfield(كنـد   گيرد، گويي نقش مادري او را احاطه كرده و وجودش را تعريف مـي  مي

برنـد كـه در آن آزادي فـردي     به سر مـي » موقعيتي پوچ«در در اين حالت، زنان ). 70 :2010
اي  بهانـه «، زنـان  »مادر جـدي «كردن خود در نقش  با تالش در گم. رانند خود را از خود مي

زنـان در  . آورنـد  به دسـت مـي  » هاي دوران فرديت ها و آشفتگي براي دوري از تمام سختي
نيز » روابط، سالمتي و پيشرفت شخصي كار،«هاي پيش از بارداري همچون  پاسخ به دغدغه

دارند كه يا ديگر وقت كافي براي فكركردن به آنها را ندارند و يا اهميتي براي آنها  اذعان مي
زندگي بر اساس استانداردهاي «چرا كه » مادر جدي محكوم به شكست است«. قائل نيستند
. ن خـود امـري محـال اسـت    ، كـه ايـ  )ibid: 71(» ال نيازمند ازخودبيخودي اسـت  مادر ايده

كنـد، خـود را شـديداً در معـرض      معرّفي مي» منحصراً يك مادر«همچنين، زني كه خود را 
توجيـه  «هر كوتاهي در ايفاي نقش مادر بـراي هـويتي سـاختگي و    . دهد وابستگي قرار مي

به همين دليل، تالش نخستين مادر در فرار از آزادي خود و . وي تهديدآميز است» وجودي
اكنون زني با نيازهاي . يرش نقش نسبتاً مشخّص مادري منجر به آشفتگي وي خواهد شدپذ

ال، يـا همـان    شده و صرفاً اميدهايي نافرجام در كسب استانداردهاي مادري ايده فردي رانده
» باشـد  محكوم به وجودي احساسي و پرمخاطره و غالباً عاري از آرامش مي«، »مادر جدي«
)ibid: 72 .(اي عـاطفي و هيجـاني محسـوب     ايي كه دلبستگي مـادر و فرزنـد رابطـه   از آنج

نقـاب  «مادر خوبي بـودن بـه دور از زدن   ، )Salisbery et al., 2003; Lindgrn, 2001(شود  مي
» خويشتن خويش«زنان بايد بتوانند همزمان ). O’Reilly, 2007: 804(بر چهره است » مادري

ايمان «در غير اين صورت، مصداق ). ibid: 73(ه باشند خود را در كنترل داشت» مادر بودن«و 
آزادي «به معناي ناديده گرفتن » ايمان بد«). Sartre, 1956: 44(ي سارتر هستند  در انديشه» بد

وراثت، رفتار و يـا شـرايط   «فردي است، به ويژه هنگامي كه فرد خود را اسير » و مسئوليت
اي است كه دو بـووار تبلـور آن را    ين همان مسئلها). Michelman, 2008: 47(بداند » محيطي

. بيان كرده است» زن جدي«، و باترفيلد آن را در غالب )48 :1948(بيند  مي» جدي«در انسان 
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هايي براي تغذيه مناسب و مراقبت از جنين يا نوزاد خود هستند  روزانه مادران به فكر روش
شـدن در نقشـي خـاص و     ين غـرق همـ . وندشـ  و گاهي به شدت در اين نقـش غـرق مـي   

پس شايسـته  . گرايان است كردن نيازهاي رشد فردي است كه مورد نكوهش هستي فراموش
هاي پيش رو در قبال جنـين و سـپس نـوزاد، از     است مادرشدن عالوه بر پذيرش مسئوليت

  . دهد پاسداري كند فرديت زني كه شالودة مادر آينده را تشكيل مي
داند، زيرا آنچه زمـاني بخشـي از وي بـوده     مي» جدايي هميشگي«كريستوا مادرشدن را 

البته ). Oliver, 2002: 366(كشد  است اكنون هويتي جدا است كه هويت مادر را به چالش مي
كنـد   هايش در غناي تجربيات زنان مهم تلقّـي مـي   ها و سختي وي مادرشدن را با تمام لذّت

كريستوا باور دارد كه كشيدگي و شـكافي كـه   ). ibid(است » عملي به واقع خلّاقانه«چرا كه 
هنگامي كه پيوستگي . دهد، بيگانگي ظاهري زن از بدن خود است در بدن زن باردار رخ مي

شود، زن باردار احسـاس پيوسـتگي شخصـي خـود را از      بدن او توسط جنين مخدوش مي
عطـوف بـه خـود وي    او ديگر در بدن خود تنها نيست و زندگي وي تنهـا م . دهد دست مي

در بدن زن باردار، خود و ديگري در قالب مادر و جنين حضور دارند و كالبـدي  . باشد نمي
فاعـل  «هستند، فرآيندي كه كريستوا به آن  شدنآنها هر دو در حال . كنند را با هم تقسيم مي

ن و تغيير ها همواره در حال شد همگي ما انسان. گويد مي) ”subject-in-process“(» در فرآيند
تـر   از حالتي به حالت ديگر هستيم، اما اين فرآيند در بارداري بسـيار بـارزتر و خودآگاهانـه   

هم بخشي از خود است و هم بخشي جـدا از  «جنين ). Kristeva, 2002: 303(كند  ظهور مي
اين باور نادرست است كه در زايمـان جـدايي مـادر و فرزنـد رخ     ). Rich, 1986: 36(» خود
درون «جنـين  . ، زيرا اين جدايي فرآيندي تدريجي و دوطرفه در طول بارداري استدهد مي
رود  شدن از او پيش مي مادر و مستقل» شدن از  به سمت جدا«مادر است، اما هر لحظه » و از

)ibid: 63 .( بودن به سمت خود«پس از زايمان، مادر «)“Being-unto-herself” (  يا خويشـتن
را ) جنـين (پونتي رابطة بين خويشتن مادر در بارداري و ديگـري  - مرلو. يابد خود را باز مي

اوست  ازگيرد، بلكه  مادر شكل نمي توسطجنين در نقش ديگري : كند اين گونه تشريح مي
در عين حال، اين رابطـه  ). 33 :1964(» قُلِ ديگر او و گوشت گوشت اوست«اوست و  باو 

فاعـل در بـارداري نامشـخّص و    «نين را بيان كند زيرا تواند وضعيت تجسمي مادر و ج نمي
روبرو هستند كه نسبت به » ادراكي در حال رشد«در هنگام بارداري، زنان با » .پراكنده است

بدن زن باردار هم بدن اوست و ). Bigwood, 1991: 68(را ندارد » ديگري«آنها چندان نقش 
بـه بـاور   ). Young, 1997: 160(هسـتند  » نوسان«وي در » مرزهاي بدني«هم نيست، چرا كه 
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ي در    بـه عنـوان فضـاي واسـطه    ) جفـت (، به دليل وجود پالسنتا )1993(ايريگاره  اي مهمـ
جداسازي مادر و جنين، بين مادر و جنين نه آميزشي وجود دارد و نه تنشي، بلكه تنها يـك  

نـدة ايـن مسـئله    كن بخشد و تضـمين  جفت تبادلي دو طرفه را سامان مي. تبادل برقرار است
تعامل بين مـادر و  اين . بيگانه يا خارجي قلمداد نشود ديگرياست كه جنين به عنوان يك 

و ايـن رابطـه   ). Arnold-Baker, 2014: 174(شـود   مـي » برقراري رابطه بين آنها«جنين سبب 
  .سازد اساسا نوعي رابطة همزيگري است كه زندگي را بدون ديگري غير ممكن مي

 را در چند فرديت وجود در ديگري است به نحوي كه چند ةترين لحظ سيبارداري اسا«
 ةروزمـرّ  ةمعجز«تبلور بارداري . )Verhage, 2013: 313(» كند بنا مي ]مادر و جنين[جسميت 

  .اين معجزه همواره خوشايند نيست اما ».بدن از يك بدن است) يا چند(آفرينش دو 
تا هنگامي كه زنان از كنترل زاد و ولد كارآمد محـروم باشـند يـا مجبـور بـه بـارداري       

گسيختگي  باردار همچون نوعي بيگانگي و ازهمبدن مادر انشعابي - تحميلي شوند، خود
نجـر بـه فقـدان    متنهـا  اي دروني بين مـادر و جنـين،    عمل كرده و به جاي ايجاد رابطه

  ).Guenther, 2013: 104( شود فرديت مادر مي

، هم در سطح فردي و هم »شدن هويتي هميشه در جريان مادرشدن برابر است با مالك«
توانـد   از اين رو، بدن جديد مادر مـي ). Butterfield, 2010: 69(فرهنگي - در سطح اجتماعي

، در )Bigwood, 1991: 68(وي بگذارد » زندگي شخصي، اجتماعي و فرهنگي«تأثير مثبتي بر 
مادر اسير نقش ثابت مادري و حالت ايستاي آن، آن طور كه تفكّر رايـج بـر آن    صورتي كه

  .معتقد است، نشود
تواند در لحظة تولّد خود حضور داشته باشد و نيز قادر به درك تجربة مـرگ   انسان نمي

و اين مادران » .اما شاهدبودن بر آفرينش انساني ديگر از لقاح تا زايمان ممكن است«نيست، 
 ,Adams and Lundquist(كه نسبت به پدران نزديكي بيشتري با ايـن مسـائل دارنـد     هستند

آنچه يـك  » .شود خود بصورت ذهني متولّد مي«يك مادر به محض زايمان نوزاد، ). 1 :2013
باشـد، و آن   نيـز مـي  » هويتي جديد«آورد تنها يك انسان جديد نيست، بلكه  مادر به دنيا مي

اين هويتي ارزشمند است كه نه تنهـا  ). Stern et al., 1988: 3(» دنمادر بو«چيزي نيست جز 
باشد، بلكه همواره در مرز بين وجود و نيستي در نوسان بـوده   خودساخته و خودآگاهانه مي

تصميم به باردارشدن، تحمل رنج دوران بـارداري و احسـاس درد شـديد در لحظـة     . است
ازند كه در آن مادران نسبت بـه ابعـاد وجـودي    س از مادرشدن فرآيندي مي) طبيعي(زايمان 
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و اين ابعاد به طور كلّـي دربردارنـدة مفـاهيمي چـون     . برند خود به عنوان يك انسان پي مي
  ). Arnold-Baker, 2014: 2(هستند » بودن فاني«و » مسئوليت«، »انتخاب«، »آزادي«

راتي كه به مادران اطالق ها و انتظا هاي دنيوي آفريدة بشر باشند، ارزش تمام ارزشاگر «
ت «، چرا كه آزادي عمل و انتخـاب در  »كنيم بيانگر حقيقتي عيني و مطلق نيستند مي موقعيـ «

گرايانـه، مادرشـدن    بر اين اساس، با نگرشي هستي). Butterfield, 2010: 67(محصور هستند 
ل آن همه چيز نيست، زيرا تعريف يك چيز، همچون تعريف خداوند، مستلزم شناخت كامـ 

ا غـرق آن تعريـف شـدن و      . است اگرچه تعريفي كلّي از مفهوم مادرشدن وجـود دارد، امـ
به ديگر سخن، بـا تشـكيل   . پذيرفتن نقش تحميلي مادر از بين بردن وجود فردي زن است

جنين و سپس تولّد نوزاد، تمام انتظارات معطوف به ايفاي درست نقـش مـادري در حفـظ    
كـه در  » آزادي بنيـادي «از ايـن رو، در نظـر باترفيلـد،    . شـود  مي جنين و يا مراقبت از نوزاد

گردد كه انسان همواره جـدا از آن   شود به او يادآور مي گرايي به انسان نسبت داده مي هستي
شدن در نقش مـادر نبايـد    غرق ).ibid: 68(وند ش نقش و هويتي است كه به وي تحميل مي

گرفتن نقش تحميلي مادرشـدن   در جدي» ايمان بد«را زنان را از فرديت خود عقب براند، زي
  .شود ميتنها منجر به مرگ فرديت زنان 

هدية زندگي از طـرف مـادر بـه نـوزاد و هديـة      : اي دوگانه است تولّد يك انسان هديه
زايمان آفرينندة وجودي است كه از پيش مـديون  . موجودي زنده از طرف نوزاد به خانواده

توانـد مـادر    كسي نمي(توان آن را متقابالً ادا نمود  ديني است كه نمي باشد و فردي ديگر مي
كند كه ممكن اسـت نتواننـد    اين دين مسئوليتي را متوجه ديگران مي). خود را به دنيا بياورد

اسـت  » بخششـي بـدون انتظـار بازگشـت    «آن را انجام دهند؛ به سخن ديگر، بخشش مادر 
)Guenther, 2006: 4 .(،اي احسـاس   آنچه بـيش از پـيش كمبـود آن در هـر جامعـه      بنابراين

در آفرينش انسان و بقـاي نسـل بشـر     شود، توجه كافي و موشكافانه به نقش يگانة مادر مي
سازي زنان براي ورود بـه دورة بـارداري و پـذيرش     است، كمبودي كه به ويژه هم در آماده

مردان در پذيرش نقـش خطيـر    سازي نقش مادري در كنار حفظ فرديت خود، هم در آماده
هـا در نظـام    همسران باردار خود و هم در فراهم ساختن امكانات الزم در ايجاد اين آمادگي

   .شود سالمت يك جامعه مشاهده مي
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  گيري نتيجه. 5
پذيري مادر در دوران بارداري تنها يك وظيفة اخالقي نيست به نحوي كه مسائلي  مسئوليت

. رعايت نقش مـادري و اميـد بـه پـاداش معنـوي در آن نهفتـه باشـد       چون سالمت جنين، 
اي عقالني در چارچوب رشد فكري مادر به عنوان يـك   پذيري در بارداري وظيفه مسئوليت

انسان در فرايند وجـودي خـود و فـراهم آوردن بسـتري مناسـب بـراي رشـد و پـرورش         
ار دارد، در واقـع اداي وظيفـة   آنچه جامعه و مذهب از مادر انتظ. موجودي وابسته به اوست

عرفي در حقّ جنين و سـپس نـوزاد اسـت كـه انجـام آن شايسـتة تحسـين و تمـرّد از آن         
ه مـادر    مستوجب سرزنش است، چرا كه در اين راه مسئوليت هاي اجتماعي بسياري متوجـ

اين در حاليست كه مادري كه حقّ حيات و آزادي و رشد خود را به طور مساوي در . است
با ايـن آگـاهي از   . داند كه هدف تنها زايمان نوزادي سالم نيست ر حقوق جنين ببيند، ميكنا

فرايند مادرشدن و علم به آزادي و حقّ انتخاب و مسئوليت ناشي از يك انتخاب، چـه بسـا   
از نظـر  . زايـي دچـار افسـردگي نگـردد     مادري كه زايمان انجام داده حتّي در صورت مـرده 

اي معين يا پايان فعاليتي  جود نقطة پاياني ندارد به نحوي كه در نقطهگرايي، اصالت و هستي
بلكه با توجه بـه اينكـه فـرد بايـد در هـر      . موفّق، براي مثال با زايماني سالم، به پايان برسد

شرايطي چگونگي برخورد با آن را بداند يا خود را با آن وفق دهد و يا احتمال شكسـت را  
ن همـواره پويـا بـوده و اضـطراب حـين بـارداري و افسـردگي        بدهد، اصالت وجود انسـا 

زندگي تعاملي . نسبت به خويشتن مادر نيستند» ايمان بد«پسازايمان چيزي جز بد عهدي يا 
شود، چـه از   با مرگ است و تا حد ممكن انسان از مسيري كه منجر به تهديد بقاي خود مي

ساس، الگوي بارداري و هر آنچه يك زن بر همين ا. كند نظر فيزيكي و چه رواني، پرهيز مي
دهد بيانگر اين الگوي وجودي در بسـتر خطـرات    در حفظ سالمت خود و جنين انجام مي

  .احتمالي جاني و مرگ است
طبيعي اسـت كـه    هاي پوشي از نقصان در پايان، محدوديت مضموني اين پژوهش چشم

فلسفي وجود بـر مـادري بـا نقـص     براي مثال، اطالق مباني . فلسفه پاسخي براي آنها ندارد
عضو مادرزاد يا بيماري خاص ژنتيكي كه بارداري وي ممكن است به انتقال ژن معيوب آن 

بودن  از همين رو، فرض اين پژوهش بر سالم. اساس است كند، امري بي به نسل بعد كمك 
محـدوديت ديگـر ايـن پـژوهش در كمبـود      . بدن ميزبان يعني زن پيش از بـارداري اسـت  

تحليلي داخلي از منظر فلسفه بـوده اسـت كـه خـالء آن در پيشـينة      - هاي توصيفي پژوهش
نظر به اين كه اين پژوهش غالبا به رابطة فلسفي مادر و جنـين  . باشد پژوهش نيز مشهود مي
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پردازد، جـاي آن دارد كـه چنـين رويكـردي در مـورد دوران پـيش از        در دورة بارداري مي
داري و پسازايمان در مراقبت پيوسته از نوزاد و حفظ روحية مادر زايمان در تصميم براي بار
هاي  همچنين با توجه به تقسيم مراحل بارداري نه ماهه به دوره. نيز مورد استفاده قرار گيرد

اي در فلسفه، روانشناسي و پزشكي، به تطبيق الگـوي   رشته توان با پژوهشي بين مختلف، مي
ان هاي بدني آنان در ارتباط با لقاح، رشد جنين، زايم رگونيپيشرفت ذهني زنان باردار و دگ
  .و دوران پرورش نوزاد پرداخت

  
   نوشت پي

اي است كه فرد به  گرايي بيانگر لحظه در هستي )anxiety, angst(آشوب يا ترس  دلهره يا دل. 1
داشتن اختيار تام و آزادي عمل كامل در هر موقعيت از زندگي خود پي برده و متوجه اين مسئله 
است كه هر عمل شخصي ناشي از تصميم و انتخاب فردي بوده و پذيرش مسئوليت بعد از آن را 

  . به دنبال دارد
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