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اي بر روي  زنان جوان و بازتعريف معنا و نقش مادري مطالعه
  ساله ساكن شهرري  40تا  25مادران 

  
  مريم رفعت جاه

 )15/09/97، تاريخ پذيرش 16/04/97فت(تاريخ دريا
  

ل او و مراقبت مطابق تعريف سنتي، مادري مهمترين نقش يك زن و موجب كما: چكيده
و تربيت كودك مختص مادر است. اما امروزه با افزايش آگاهي و تامل زنان در زندگي روزمره، 
و در اثر شكاف بين تعاريف سنتي و تجارب واقعي مادري افزايش يافته، زمينه توجه 

در اين پژوهش تالش شده تا مادري و بازتعريف معنا و نقش مادري فراهم شده است.  تجربه به
معاني و تصور پيشيني زنان از مادري و تجربيات واقعي و تصورات و معاني كنوني آنان در اين 
خصوص با روش كيفي مورد مطالعه قرار گيرد. زنان مورد مطالعه از ميان مادران متاهل 

گيري نظري يا مفهومي  روش نمونهاست. غيرشاغل جوان ساكن محله دولت آباد انتخاب شده 
داد در معنا و  دو معيار تحصيالت و گرايش ديني، كه مطالعات اوليه نشان مي بوده از اين رو

ها  كند در نمونه گيري لحاظ شده است. فنون گردآوري داده عملكرد مادري تفاوت ايجاد مي
 نيمه ساخت يافته بوده است. عميق و مصاحبه مصاحبه

ضرورت  ادر شدن و باور بهم ها، آن چه در همه مادران مشترك بود تمايل به براساس يافته
كرده، صرف نظر از گرايش ديني  آمادگي و آموزش براي نقش مادري بود اما مادران تحصيل

معناي رايج  مادري داشته و در پرداختن  شان ضمن مهم دانستن مادري نگاه انتقادي به
شكاف  كرده با گرايش ديني باال كردند. در مادران تحصيل عاليق شخصي فعال تر عمل مي به

هاي باگرايش ديني پايين كمتر بود با اين حال در  كرده مادري از تحصيل بين تصور و تجربه
بودند. همچنين غالب  قلت حقوق و كثرت وظايف مادران با آنان مشابه ديدگاه انتقادي به

گويان مادري را نقشي پرزحمت، بي وقفه، بي اجر و پيچيده كه داراي كمترين حقوق و  پاسخ
هاست برشمردند و بر اين نظر بودند كه هم پدران و هم جامعه و دولت  ن مسئوليتبيشتري

بايستي در انجام وظايف مادري، از زنان حمايت كرده حقوق آنان را افزايش و 
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فداكاري و قداست مادري اشاره دارد بي  هايشان را تعديل كنند؛ جامعه فقط به مسئوليت
 بود آن انجام دهد. كه در عمل اقدامات موثري براي به آن

مادري، تحصيالت عالي،  بندي ديني، تجربه ايدئولوژي مادري، پايمفاهيم كليدي: 
  مادري، هويت زنانه.

  
  مقدمه

تغييرات در دو دهه اخير در زمينه افزايش نرخ تحصيالت عالي زنان و مشاركت بيشتر  با توجه به
هاي  ت ارزشي و نگرشي در زمينه اهميت نقشهاي اجتماعي و شغلي و نيز بروز تغييرا آنان در فعاليت

ها و  آرمان به اجتماعي زنان، همچنين گسترش فردگرايي و توجه و عالقه دختران و زنان جوان به
هاي شايسته و بايسته زنان در خانواده و اجتماع و  ايم كه در زمينه نقش عاليق شخصي، شاهد آن بوده

هاي  اي صورت گرفته و پژوهش ها و تأمالت گسترده ريفاز جمله در مورد معنا و نقش مادري بازتع
  ) شاهد اين مدعا هستند.1394، سلگي، 1392، سيدزاده، 1387اخير  (رفعت جاه، 

قابليت باروري زنان از آغاز زندگي بشري، مورد توجه بوده و اهميت باروري در تمام جوامع 
شمار آيد. در كشور ما نيز  براي زنان بهموجب گرديده كه اين قابليت منبع احترام و ارزش اجتماعي 

شمار آمده و اهميت آن در دوره پس از انقالب  هاي محوري زنان به مادري همواره يكي از نقش
دليل آن كه مادري فعاليتي تمام  تر شده تا جايي كه اشتغال زنان در خارج از خانه به اسالمي افزون

ها و موانعي همراه بوده است  ها و مخالفت با مناقشه شمار آمده همواره وقت، عمرانه و خاص زنان به
  و بر اين اساس نرخ اشتغال و نوع مشاغل زنان نيز دستخوش تغييراتي بوده است.

 1355تا  1335تعداد زنان شاغل در ايران از سال  1بر اساس آمار موجود در مركز آمار ايران
دادند.  غل را زنان تشكيل ميدرصد جمعيت شا12، 1355روندي افزايشي داشته و در سال 

ويژه مادري، شمار  هاي خانگي به دليل تاكيد حكومت بر اولويت نقش به 1365تا  1355هاي  سال
زنان شاغل كاهش يافته و پس از آن با تغييراتي اندك در همين حدود باقي مانده است. مطالعاتي 

دهد كه آنان از  ته نشان ميكه بر روي ميزان رضايت از نقش مادري در زنان شاغل انجام گرف
كودكانشان  كنند كمتر از مادران خانه دار به خودشان در مقام مادر راضي نيستند و احساس مي

  ).53:  1390:  رسند  (ابراهيمي مي
از طرف ديگر آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران حاكي از كاهش نرخ باروري در ايران بوده   

هاي تشويقي نظام براي فرزند بيشتر، ميانگين نرخ  باروري در كشور در  تا جايي كه عليرغم سياست
درصد اعالم شده و هرچند افزايش سن ازدواج  يكي از عوامل  8/1از سوي اين مركز  1395سال 

 
  ) مركز آمار ايران1396( 1395تا  1384هاي عمده بازار كار در سال  بررسي شاخص .1
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 25سال و در زنان  27اصلي كاهش نرخ باروري محسوب شده  (ميانگين سن ازدواج در مردان 
دهد در  بوده است. اين شواهد نشان مي 2/1وب نيز از نظر زنان سال بوده) اما نرخ باروري مطل

فرزندآوري و مادري تغييرات قابل توجهي پديد آمده است كه شناسايي چند و چون  رويكرد زنان به
  آن مستلزم مطالعات اجتماعي بيشتر است.

      
  بيان مساله

مادري مهمترين نقش  - 1 در تعريف سنتي مادري دو انديشة محوري وجود دارد و آن اين كه:
مسئوليت مراقبت و تربيت كودك مختص  - 2رسد. و  كمال مي يك زن است و زن با آن است كه به

مادر بيولوژيكي اوست. در اثر محوري شمردن نقش مادري براي هويت زنان، در زندگي روزمره زنان 
اعي ناشي از نازايي براي شناختي و اجتم كند كه اولي مشكالت روان امروزي دو مساله مهم بروز مي

هاي مادري زنان شاغل است   ) و دومي تضادهاي نقشي و دشواري1387زنان نابارور  (پيرنيا، 
). وقتي هويت زنان 1392، رفعت جاه و خيرخواه، 1388، ميرزانژاد، 1393(احمدي فراز و ديگران، 

قرار گيرد و ساختار خانواده با هاي زنانه در حاشيه  ها و هويت مادري فروكاسته شود و ساير نقش به
هاي اجتماعي و اقتصادي،  وجود افزايش سطح آگاهي و تحصيالت زنان و مشاركت آنان در فعاليت

كند. در اين جاست كه شناخت تصور و  همچنان سنتي باقي بماند اين مشكالت و مسائل بروز مي
عنوان مادر  و عملكرد زنان به ربهشان  و چگونگي تج برداشت زنان از مادري قبل و بعد از مادر شدن

تواند تاثير مهمي در افزايش دانش ما  و فهم تجارب روزمره آنان و توصيف آن از زبان خودشان مي
  در اين زمينه داشته باشد كه خود اولين گام در كاهش مشكالت ياد شده است.

وجود دارد كه » 2مادري تجربه«و » 1ايدئولوژي مادري«مادري دو مفهوم عمده  در ادبيات مربوط به 
هاي نوعي يك مادر شايسته از نظر  معناي تعاريف سنتي، عام گرايانه و رايج از مادري و ويژگي اولي به

طور سنتي در جامعه مورد نظر در خصوص نحوه ايفاي نقش مادري  آن جامعه است؛ يعني آنچه به
عبارت ديگر با عملكرد يا  قعيت و بهبا نحوه ايفاي نقش مادري در وا» مادري تجربه«شود.  ترويج مي
  مادري افراد مرتبط است و گوناگوني در نحوه ايفاي نقش مادري در آن مستتر است. 3پركتيس

هاي واقعي مادري كه عمدتا  شكاف بين اين دو يعني تعاريف سنتي از مادري و تجارب و رويه 
هاي اجتماعي،  غييرات ساير عرصهپاي ت هاي درون خانواده، هم ناشي از عدم تغيير ساختار و نقش

تامل  شود و آنان را به اقتصادي و فرهنگي سبب بروز مسائل و تضادهايي در زندگي روزمره زنان مي

 
1. mothehood 
2. mothering 
3. practice 
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هاي پيشيني و سنتي از مادري و بازتعريف معنا و عمل يا  در اين زمينه و تغيير تصورات و برداشت
  دهد.  پراكتيس مادري سوق مي
است؛ زنان  نهاد اجتماعي مادريانيم غالبا و بلكه عمدتا برآمده از سنت و د آنچه ما از مادري مي

اند كه از تجربيات مادري خود سخن بگويند. از اين كه در زندگي  كمتر فرصت و جرآت پيدا كرده
ها چه نسبتي با گفتمان رايج مادري  كنند؛ تجربيات آن مي شخصي خود مادري را چگونه تجربه

مادري در زنان  اي نسلي در اين تجربيات وجود دارد. بديهي است كه تجربهه داشته و چه تفاوت
هاي مهم  كرده و داراي مقام روستايي، شهري، عشاير، طبقات اجتماعي مختلف، زنان شاغل، تحصيل

سو با ايدئولوژي مادري باشد. براي شناخت تجربيات  تواند يكسان و هم شغلي متفاوت است و نمي
  اقشار و شرايط گوناگون بايستي مطالعات تجربي بيشتري صورت گيرد.گوناگون مادري در 

مطالعه درباره موضوع مادري در دو بعد نظري و كاربردي حائز اهميت است. در بعد نظري 
عنوان يكي از موضوعات اجتماعي  مسائل خانواده، مناسبات درون آن و رابطه آن با جامعه هميشه به

ي  بوده است. با تغييراتي كه در طي سي سال گذشته در خانواده مورد توجه محققان علوم انسان
هاي زنان، كاهش تعداد فرزندان و مشاركت بيشتر  ويژه در زمينه افزايش توانمندي پديد آمده به

هاي زنانه و شخصيت و  اي در نقش هاي اجتماعي و كارهاي درآمدزا، تامالت گسترده زنان در فعاليت
، زاهدي فر، 1382؛ ايمان وكيذقان، 1381ست  (آزادارمكي و غفاري،هويت زنان صورت گرفته ا

). بنابراين بررسي 1394، حمزوي عابدي و ديگران، 1393؛ احمدي فراز و ديگران، 1385
بهبود شرايط  انباشت دانش ما منجر شود و در بعد كاربردي به تواند از بعد نظري به مادري مي تجربه

  خانواده كمك كند.
نگر،  هاي فردگرايانه و مادي ارزش ها، غلبه هايي همچون تضاد نقش كه امروزه با چالش اي خانواده
گريبان است. از اين روست كه  گرايي، افزايش نرخ طالق و... دست به گرايي، مصرف تجمل گرايش به

ها و زنان جوان  و عميق در  زندگي روزمره خانواده انجام مطالعات تجربي و ميداني، چندجانبه
  نمايد. هاي كيفي و ژرفانگر ضروري مي روزي با روشام

  
  مباني نظري مرتبط با مفهوم مادري 

مطالعه درباره مادري و مادري كردن سابقه چنداني ندارد. مادري نقش طبيعي و بيولوژيك     
مادري توجه كمتري اختصاص  تجربه شد به نقش مادري توجه مي شده و هرگاه كه به زنان فرض مي

منزله  هاي واقعي زنان و به تجارب و رويه هاي اخير مسئله مادري از جنبه شد. تنها در دهه داده مي
  نوعي برساخت اجتماعي و تاريخي مورد توجه قرار گرفت. 
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آورد و  دنيا مي اصطالح مادري يك مفهوم دوپهلو است. مادر، زني است كه هم كودك را به    
يرد ولي تعاريف مادري معموالً يك مفهوم كليدي را در گ عهده مي هم مراقبت و پرورش او را به

گيرد.  يك عمل اجتماعي است كه وظيفه مراقبت و پرورش كودكان را در برمي بردارد و ناظر به
هاي مرتبط با مراقبت و  كه شامل فعاليت 1عنوان يك ساخت اجتماعي برخي محققان مادري را به

  كنند. پرورش كودك است، تعريف مي
ها و عقايدي  ارتباط دارد. مفهوم مادري ارزش مادر بودنيند مادري با جايگاه اجتماعي فرآ    

هاي اجتماعي معنا دارد و  را در بر دارد كه نه تنها در ازدواج و نظام خانواده بلكه در قانون و سياست
اريخي طور ت شود. مادر شدن به ها، فيلم و بقيه اشكال فرهنگي بازنمايي مي در ادبيات، رسانه

  ).6:  1387شود  (رفعت جاه،  عنوان يك هنجار تعريف مي به
اي را در بطن خود دارد كه زنان را  عنوان يك امر بديهي، انگاره تقريباً در همه جوامع مادري به

داند. در غرب و در بسياري از نقاط ديگر دنيا نوعي  ذاتاً پرورش دهنده و آماده پذيرش اين نقش مي
 مادر خوبمادري وجود دارد كه تمايل دارد مادري را امري غريزي و معادل با گفتمان مسلط از 

  نمايش دهد. اين گفتمان بر روي چندين فرض اساسي پايه گذاري شده است كه عبارتند از :
  مادري اساس زنانگي است. -
مادر خوب كسي است كه فرزندش را در اولويت قرار داده و هويت و نيازهايش را   -

  كند. ق ميدروظايفش غر
  اموري كه با فرزندانش مربوط است متمركز شود. مادر خوب نياز دارد به -
)).                                                61و  60:  2012هايش است  (رفعت جاه،  مادر خوب بدون قيد و شرط عاشق بچه  -
  

  ادري در غربعوامل اقتصادي و سياسي تحول مفهوم و نقش م
در آمريكا زماني پديد آمد كه در شرايط بعد از جنگ جهاني دوم و در » ايدئولوژي مادري«    

سر كارهاي شان برگردند.  خواستند به وطن برگشتند مي هاي جنگ به شرايطي كه مردان از ميدان
خود، خالء  هاي خانوادگي كار گرفته شدند تا در كنار ايفاي نقش در طول جنگ زنان بيشتري به

هاي دولت نيز مشوق زنان در ايفاي نقش جديدشان بود.  مردان را در عرصه توليد پركنند و سياست
رسيد تا آن زمان مهد زنان توانمندي بود  نظر مي اما پس از جنگ اتفاق غريبي رخ داد. آمريكا كه به

امور خانه و  اطي متمايل بهطرز افر كردند، ناگهان به كه در هر دو عرصه خانه و كارخانه فعاليت مي
يك وظيفه پيچيده و مهم و مسئوليتي تمام عيار تبديل  مادري به 1950خانه داري شد. در دهه 

توانند انجام دهند و با  ترين كاري است كه زنان مي شد پرورش كودك پرچالش زنان گفته مي شد. به

 
1. social structure 
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همراه با  1زش دارد. مادرگراييرسند و اين بيش از هر شغلي ار احساس كمال نفس مي اين كار به
دار بر همسران و فرزندانشان تسلط و كنترل دارند. بر اساس اين  ترويج اين انگاره بود كه زنان خانه

كردند و اساساً خوشبختي زنان  هايي بايد احساس خوشبختي مي ها زنان در چنين موقعيت آموزه
و مادر تعريف و خانه داري تمام وقت عنوان همسر  هاي شان به عنوان مشاركت كامل در نقش به
شد كه زنان با آن هيچ كمبودي نخواهند داشت. دهه  اي رمانتيك جلوه داده مي منزلة پديده به

پايين ترين حد خود  يك دوره عجيب تبديل شد كه در آن سن ازدواج و بچه دار شدن به به 1960
زندگي خانوادگي  اط در گرايش بههاي شغلي و تحصيلي زنان نيز كاهش يافت. افر رسيد و فرصت

هاي ركود اقتصادي  خواست با پيامد هاي عمومي دولت بود كه مي بيش از همه حاصل سياست
بزرگ و جنگ جهاني دوم مقابله كند. در اين شرايط سازوكارهاي جامعه پذيري مانند خانواده، 

: 1385داشتند(مشيرزاده، ها، مدرسه و قوانين، در نهادينه كردن اين گفتمان مادري نقش  رسانه
  ). 71: 2005و ديگران،  2؛ چوي219

  
  خواه و مادري توانمندانه جنبش زنان ترقي

خواهي نيز وجود داشتند كه بخش مهمي از وظيفه خود را آگاه كردن  در اين دوره زنان ترقي
زنان بايد  شدت اعتقاد داشتند كه خواه به دانستند. زنان آزادي مادران در تربيت درست كودكان مي

بايد مبتني بر علم و » اصول بچه داري « براي مادر شدن آماده و آگاه باشند و معتقد بودند كه 
ها اعتقاد داشتند. نسل اول جنبش  تقسيم جنسيتي نقش خواه به آگاهي باشد. نسل اول زنان ترقي

هاي  بردن تفاوتها نداشتند و هدف جنبش از بين  تقسيم جنسيتي نقش زنان نيز انتقاد اساسي به
حق آموزش، تحصيالت و راي دادن بود  (مشيرزاده،  بين زن و مرد نبود، بلكه دستيابي زنان به

1385 :220.(  
ضرورت مراقبت از كودك توسط  به كي. شمار آورد توان در زمره همين زنان به را مي  3الن كي

ت مادري همزمان با كار مادر در منزل و تاثير آن در رشد شخصيت كودك تاكيد كرده و فعالي
مزدي خصوصاً با مشاغل و تخصص مردانه را غيرممكن دانسته است. او كار در كارخانه يا دفتر  دست

كار مادري  را براي زنان زيان آور، مادري را موجب خودشكوفايي زنان و زناني را كه تمام وقت به
يد مادري را از حالت خصوصي داند و در نتيجه معتقد است كه با تر مي مشغول هستند، شادمان

خارج و اجتماعي نمود و اين كار از طريق اصالحات قانوني و اجتماعي و نظارت و حمايت دولت 
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بچه  گردد. از نظر او زنان بايستي از وابستگي اقتصادي رها شوند و به اين مسئله امكان پذير مي به
در زمره كارهايي است كه بايد مادري و خانه داري الن كي داري بپردازند بر اساس ديدگاه 

كار داراي دستمزد و كسب  جاي تشويق زنان براي ورود به رسميت شناخته شود و فمنيسم به به
تخصص و رقابت با مردان، بايستي درصدد بهبود شرايط كار كليه كارگران از جمله شرايط كار 

  ). 70: 1385باشد  (زاهدي فر:  مادران خانه دار
هاي خصوصي و عمومي و دور كردن زنان از حوزه عمومي  مجزا كردن حوزه نيز با 1الشتاين  

ابعاد  و دارايبخش  فعاليتي پيچيده، پرمايه، دوپهلو، پرزحمت و لذتكند و مادري را  مخالفت مي
اما آن را مختص مادر و مستلزم حضور  شمارد بر مي شناختي، اجتماعي، نمادين و عاطفي زيست

پذير شدن حضور زنان در عرصه عمومي  داند و معتقد است براي امكان ميتمام وقت او در خانه ن
  ).80: 1385وجود آيد  (بستان،  اي دموكراتيك ومشاركتي به بايستي در خانه بين زن و مرد رابطه

فرض پيوند ميان بارداري، شيردهي با مراقبت از  اسطوره مادريبا مطرح كردن آن اوكلي  
و معتقد است كه بنيان اصلي اسطوره مادري اين است كه زنان براي ها را زير سؤال برده  بچه
هنجار و طبيعي بودن بايد مادر باشند و براي مادر بودن بايد كامالً زنانه و حضورشان منحصر  به
اي بيولوژيك  شود. اما مادري پديده خانه باشند و اين امر از طريق جامعه پذيري مدام تقويت مي به

گيرد. او ضمن پذيرفتن اهميت خانواده براين  باور  جتماع و فرهنگ شكل مينيست بلكه توسط ا
زنان و مشاركت آنان در عرصه اجتماع  بر اين اسطوره و امكان رشد همه جانبه است كه براي غلبه

  ).75و  28- 31: 1380اجتماعي صورت گيرد  (گرت، - بايستي اصالحات قانوني
كند كه موجب آرماني كردن  جامعه پذيري تأكيد مينيز مانند اوكلي برجريان  بتي فريدان

ازدواج، مادري و همسري براي همه زنان و در نتيجه ايجاد محدوديت براي حضور آنها در عرصه 
عالوه توانمند سازي زنان براي مشاغل  شود. از نظر او راه حل، اصالحات قانوني به عمومي مي

هاي  شار مضاعف ناشي از تعدد نقشراي كاهش فنفع زنان ب تخصصي و همچنين تعيين قوانيني به
  ).25نان است (همان: آ

هاي فوق (كي، الشتاين، اوكلي و فريدان) ضمن پذيرش اهميت خانواده و مادري بر بعد  ديدگاه
پذيري در افراد  اجتماعي مفهوم مادري كه ساخته و پرداخته جامعه است و از طريق جريان جامعه

داري از حقوق زنان، ضمن رد اسطوره مادري  ند. اين زنان پيشگام در طرفشود، تأكيد نمود دروني مي
دنيا آوردن بچه را امري بيولوژيك و معنا و نقش مادري را يك برساخت  كه در باال ذكر شد، به

مادري و همسري  دانند. و با آرماني كردن ازدواج و مادري و محدود كردن هويت زنان به مي 2اجتماعي
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اسطوره مادري حضور زنان را در عرصه عمومي محدود كرد و  قدند كه نبايد با توسل بهمخالفند و معت
هاي اجتماعي و نيز ايجاد  راه حل را در اصالحات قانوني در جهت بهرمندسازي مادران از حمايت

  كنند.      وجو مي هاي برابر براي حضور زنان توانمند و متخصص در عرصه عمومي جست فرصت
دانند اما بر بعد اجتماعي مفهوم و نقش  ا وجود خانواده و نقش مادري را مهم مياين رويكرده

مادري كه ساخته و پرداخته جامعه است تاكيد كرده و معتقدند كه بايستي مورد تامل و بازنگري 
قرار گيرد تا از تاثيرات منفي و محدودكننده آن از جمله دوركردن زنان از حضور در عرصه عمومي 

هاي زنان جلوگيري شود و راه حل را در اصالحات قانوني و اجتماعي  شدن ساير نقش و قرباني
كنند. ريچ معتقد است كه توانايي فرزند آوري وسيله سركوب زنان در شرايط فعلي  وجو مي جست

دهند. از  انجام مي» نهاد مادري«اند و اين كار را از طريق  مستعمره مردان تبديل شده است و زنان به
  ).292: 1382، 1ريچ مادري  را بايد از كنترل قدرت مذكر رها كرد (هام نظر

      
  مادري هاي راديكال به رويكرد فمنيست

با اتكا بر فلسفه اگزيستانسياليستي خود مبتني بر آزاد و مسئول بودن انسان،  2سيمون دوبوآر
مادري كه برساخته  معتقد است زن و هويت زنانه توسط ذهنيت مردانه قالب ريزي شده و قالب

  )89؛ 1385مردان است سبب اسارت زنان شده است (زاهدي فر: 
) جمله معروفي دارد كه بخش زيادي از انديشه 1949دوبوآر در كتاب معروف خود، جنس دوم (

شود. در واقع تمامي  آيد، بلكه زن مي دنيا نمي گويد: كسي زن به كند. او مي خود را در آن خالصه مي
آر تبيين همين جمله كوتاه است. او با بررسي ساختمان بيولوژيك بدن زن و همچنين كتاب  دوبو

زن نتيجه گرفت كه ساختمان جسماني زن براي توجيه تصوري كه  هاي مربوط به بررسي اسطوره
اجتماع از زن دارد كافي نيست. از ديدگاه او مرد، زن را اختراع كرد، حوا را اغواگر و مريم را باكره 

هر صورتي كه ممكن بود برايش  كار ساخت؛ در واقع  زن را به آفريد. زن را يك بت يا خدمتمقدس 
سود آور باشد اختراع كرد اين اختراع در ادبيات آموزش زندگي خانوادگي در مادري بازنمايي شده 

  است ؟؟؟؟؟.
ان كل عنو هاي كتاب نكته ثابتي وجود دارد، دوبوآر چه زماني كه زن را به در تمامي بخش

گيرد (براي مثال در نظريه روانكاوي) و چه در زماني كه او را در يك رابطه دوطرفه با مرد  درنظر مي
آن معتقد است  ذهنيتي كه فلسفه اگزيستانسياليستي به رسد كه زن به اين نتيجه مي سنجد، به مي

ها  يابد كه در آن مرد ميدور مانده و خود را در دنيايي  نائل نشده است. او از قلمرو آگاهي ذهني به
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اند نه وجودي مستقل،  صورت يك شيء مطرح اند. زنان به دوم وادار كرده پذيرش جايگاه مرتبه او را به
  منزله يك انشعاب نه مأخذ. به

و بيگانگي زنان تا حدودي ناشي از تن و قابليت  ديگري مثابه اعتقاد دوبوار هويت زنان به به  
داري  خاطر زايمان و بچه ودي ناشي از تقسيم تاريخي كار است كه بهها و تا حد توليد مثل آن

طور انفعالي درباره  اي است براي زنان كه تا به شود. از نظردوبوار بارداري انگيزه ها تحميل مي آن به
هاي زيستي بين زنان و مردان استدالل  واقعيت وجود خويش بينديشند. او با تأكيد بر تفاوت

ها چقدر  اين تفاوت كه به اساسي  بين زن و مرد در توليد مثل ريشه دارد اما اين كند كه تفاوت مي
خواند تا با  عنوان موجودات اجتماعي بستگي دارد. دوبوآر زنان را فرا مي خود ما به ارزش بدهيم به

پذير فرودستانه با مردان  استفاده از خردورزي، استقالل و خودساالري عاطفي از روابط كنش
اند تا خود را متحول سازند، دنياي  نظر او مردان امكانات، زمان و توان كافي داشته ند. بهبگريز

هاي اجتماعي و فردي ابداع كنند. زنان در صورت تمايل  اجتماعي اطراف خود را بكاوند و ايدئولوژي
تحرك  هايي بايد زندگي مستقلي در پيش گيرند و از روابطي كه رفتارها و انجام چنين فعاليت به

  .)387ـ389 :1380دوبوار، ( كند، بپرهيزند اجتماعي شان را محدود مي
داند زيرا مادر از محصول كار  بيگانه ساز مي نيز همچون دوبوار مادري را يك تجربه1آليسون جگر

گيرد. از نظر او تربيت كودك  شود زيرا شخص ديگري براي او تصميم مي خود، توليد مثل بيگانه مي
سبب عدم تطابق با الگوي آرماني مادري همواره  شود مادران به از است زيرا باعث ميهم بيگانه س

مقصر و گناهكار جلوه كنند. جگر بيگانگي را در زنان در سه بخش مورد بررسي قرار داده است: 
  روابط جنسي، مادري و توان خردورزي.

ها بلكه شخص  خود آن اي بيگانه ساز است چون نه مادري براي زنان تجربه جگراعتقاد  به
گيرد چه تعداد فرزند بياورند. در جوامعي كه نيروي كار كودكان هستند  ديگري است كه تصميم مي

دنيا بياورند. در جوامع ديگري كه كودكان  شوند تا جايي كه ممكن است فرزند به زنان مجبور مي
د كه آن تعداد فرزندي كه شو زنان اجازه داده نمي شود به عنوان محدوديت اقتصادي تلقي مي به
: 1382شوند كه سقط جنين كنند (بستان،  همين سبب زنان ناگزير مي دنيا بياورند به خواهند به مي
  ). 186- 188: 1997نقل از تانگ،  به 21

هاي فوق نه خود مادري بلكه حاكميت تفكر مردانه و مرد محور را عامل سركوب زنان  ديدگاه
ذف خانواده بيولوژيكي و خارج كردن توانايي باروري از زير كنترل قدرت دانند. لذا راه حل را ح مي

دانند. از اين رو  مخالف خانواده و مادري بوده و حذف مادري را براي رهايي از فشار نقشي  مذكر مي
  دانند. و از خودبيگانگي الزم مي
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زن محوري و  و بايد توجه داشت كه آنچه در اين رويكردها محوريت دارد نوعي فردگرايي،
عاليق خود زنان و  ماديگرايي و آرماني كردن زندگي و تفكر مردانه در عرصه اجتماع و عدم توجه به

هاي يكسان و روشنفكرانه براي تمامي زنان جهان است. بديهي است كه براي زنان  پيچيدن نسخه
ر همه ابعاد آگاهي، خودباوري و كنشگري و رشد شخصيتي د عنوان موجودات انساني نيل به به

گيري از خانواده و طرد نقش مادري است  زندگي ضروري است اما اين كه اين مهم مستلزم كناره
  همواره محل مناقشه و چون و چرا بوده است. 

  
  مادري  رويكردهاي جامعه شناختي به

  پارسونز: زنان بيانگر
ايانه و با تأكيد بر ) از جمله نظريه پردازاني است كه با ديدگاهي كاركردگر1959پارسونز (

تحليل نقش زن در خانواده پرداخته مادري را يكي از اركان خانواده و ضامن  بيولوژي بدن زنان به
حفظ و تداوم آن دانسته است. از نظر او كاركرد خانواده، بازتوليد نسل، اجتماعي كردن فرزندان و بر 

داند و  ذاتي براي پرورش ديگران مي عهده گرفتن تربيت آنان است. پارسونز زنان را داراي غريزه
زنان  هاي عاطفي به معتقد است براي تداوم خانواده بايد تقسيم جنسي نقش وجود داشته باشد نقش

مردان اختصاص يابد. بنابراين رفتار مادرانه توسط عوامل اجتماعي آموخته  هاي ابزاري به و نقش
شود. او نظريه جهاني بودن خانواده و  ميوسيله عوامل زيستي تقويت  شود و در عين حال به مي

مادران را مطرح  هاي زنانه و مردانه در درون خانواده و اختصاص وظيفه تربيت فرزند به ثبات نقش
  ).17: 1384كرده است (گرت، 

ايفاي  اما پارسونز در بعد اجتماعي مادري، صرف نظر از هنجارها، تكاليف و تعهدات مربوط به
جتماعي نقش تربيتي و مراقبتي زنان براي جامعه توجه نموده و از اين رو فوايد ا اين نقش به

منابع،  ورزد يعني به ها براي تحقق بهينه اين امر تاكيد مي ضرورت پشتيباني ساير خرده نظام به
ها براي مادران فراهم  حقوق، امكانات، امتيازات و مشروعيتي كه الزم است توسط ساير خرده نظام

ايفاي اين  در بعد اجتماعي مادري، صرف نظر از هنجارها، تكاليف و تعهدات مربوط بهشود پارسونز 
ضرورت  فوايد اجتماعي نقش تربيتي و مراقبتي زنان براي جامعه توجه نموده و از اين رو به نقش به

ز نقل ا به 15، 1385ورزد (بستان،  ها براي تحقق بهينه اين امرتاكيد مي پشتيباني ساير خرده نظام
شود  هاي اجتماعي چنين حمايتي اعمال نمي ). با اين حال در بسياري از زمينه122: 1354ميشل،

هاي ساير نهادها از جمله نهاد  و مادري مسئوليتي تماما فردي و بدون بهره از خدمات و حمايت
كه در  اي گونه شود به سياست، اقتصاد و فرهنگ باقي مانده است. گاه شرايط از اين هم دشوارتر مي

عهده مادر است اما  هاي مراقبت و تربيت فرزند به عرصه زندگي روزمره زنان، وظايف و مسئوليت
  ويژه پدر. اختيارات،حقوق و امتيازات از آن دگران به
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تر است.  ها پررنگ از نظر پارسونز تاثير فرهنگ بر نحوه ايفاي نقش مادري از ساير خرده نظام
كند برايشان  كنش گران القا مي هايي كه به ها و آرمان ها، ارزش نجارزيرا فرهنگ است كه از طريق ه

كند. لذا گذشته از اهميت بعد فرهنگي مادري در كنترل  انگيزه و آمادگي كنش مادري را فراهم مي
مادري و اينكه تا چه حد اين نگرش از سوي  يك نظام كنش، نگاه فرهنگي جامعه به مثابه آن به

است بر نحوه ايفاي نقش مادري و در عين حال معناي مادري تاثيرگذار  كنش گران دروني شده
  ).1380است (اعزازي، 

  
  انگلس : خانواده و مالكيت خصوصي

بررسي  خصوص به منشأ شكل گيري خانواده به انگلس از جمله جامعه شناسان تضادگرا بود كه به
خصوص پيدايش  با تكامل جامعه و بهموقعيت فرودست زن در خانواده پرداخت. او تكامل خانواده را 

ديد. از نظر او اولين تقسيم كار بين زن و مرد توليد مثل  مالكيت خصوصي در پيوندي تنگاتنگ مي
و اولين تناقض تاريخ ازدواج تك همسري است و اولين  ستم طبقاتي ستم جنس مذكر بر مؤنث 

سرمايه داري و مالكيت خصوصي همسري يك پيشرفت عظيم تاريخي بوده، اما در شرايط  است. تك
  ).69:  1380با استثمار زنان همراه است  (انگلس : 

همسري در اين شرايط توليد فرزند يا فرزنداني است كه  نظر انگلس تنها هدف ازدواج تك به
مرد و لذا تحت سلطه  لحاظ اقتصادي، وابسته به مرد تعلق دارد، آن هم در شرايطي كه زن به به

ه او وضعيت زنان درخانه مثل وضعيت پرولتاريا در جامعه است. و آزادي كامل ازدواج عقيد اوست. به
دهد كه تمام مالحظات اقتصادي فرد نابود شده باشد. در نتيجه هيچ انگيزه ديگري  زماني رخ مي

جز عاطفه متقابل و عشق باقي نمانده باشد و زنان بتوانند آزادي خود را در انتخاب شريك زندگي 
اين رويكرد وارد  ). يكي از مهم ترين انتقاداتي كه به72ا مالحظه عشق اعمال كنند (همان، فقط ب

هاي اجتماعي و فرهنگي  هاي اقتصادي مطرح نيست بلكه الزام شد آن بود كه در ازدواج فقط الزام
هاي جامعه شناسان كالسيك كه با يك تصور قالبي از  نيز دخالت دارند. از اين گذشته تبين

پردازد، از سوي  جايگاه و نقش زنان در خانواده مي يت و در يك  پيوند زيست شناختي بهجنس
  شناسان متاخر با انتقادات زيادي مواجه شده است. شناسان و روان جامعه
  

  هاي فمنيستي تحول معناي مادري در انديشه
ن را در خانه طور گسترده نقش همسري و مادري زنا اي بود كه به همراه با انديشه 1950دهه 

از زنان طبقه متوسطي بود كه فرصت تحصيالت  1بتي فريدانداد.  مورد تأكيد و ستايش قرار مي
عنوان يكي از همين  خانه داري و مادري رو آورد. او به دانشگاهي يافت و تحت تأثير همين انديشه به

 
1. Betty Friedan  
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اي كه از مادري  و پرجذبهاي  اين نتيجه رسيد كه ميان واقعيت زندگي زنان و تصوير افسانه زنان به
  ). 223: 1383شود شكاف قابل توجهي وجود دارد (مشير زاده،  در جامعه ترسيم مي

دار نوعي احساس  هاي او در ميان هزاران زن نشان داد كه در بسياري از زنان خانه بررسي
همان  »مشكل بدون نام « اعتقاد فريدان اين دوگانگي و نارضايتي و سرخوردگي وجود دارد. به

يابند، كاري كه داراي  نظر او زنان فقط در كار هويت مي بحران هويت در شرايط محروميت است. به
زندگي فرد معنا و  ها شود. كاري كه به ارزش واقعي براي جامعه باشد و سبب استقالل اقتصادي آن

ري، ازدواج و دا ريزي براي زندگي جديد بايد خانه مفهومي بدهد. و نتيجه گرفت زنان در برنامه
  عنوان بخشي از زندگي خود در نظر بگيرند. همان صورتي كه در واقعيت هست، به فرزتد آوري را به

هاي زنانه  ارزش نظريه خود را تعديل كرد و به» مرحله دوم « فريدان در كتاب ديگرش با عنوان 
در واكنش بر ضد راز زنانه گويد: ما ظاهراً  مانند مادري توجه بيشتري نشان داد. او در اين كتاب مي

كند، گاهي  دار تعريف مي عنوان همسر، مادر و خانه شان با مردان به كه زنان را تنها بر اساس ارتباط
ايم كه هسته اصلي فرديت زنان را كه از طريق عشق، پرورش و خانه  در فمنيسم سقوط كرده

  ).1380و گرت،  24: 1997:  1گيرد (تانگ رسد ناديده مي فعليت مي به
منزله كار نگريست. او  كار خانگي به شناس فمنيست بود كه به ) اولين جامعه1974(  آن اوكلي

هاي فرهنگي جامعه در پيدايش  داند كه نهاد اي مي تقسيم جنسي كار و همچنين مادري را اسطوره
شكاف  هو تقويت آن بيشترين سهم را دارند و با روشن كردن ابعاد اسطوره مادري توجه خود را ب

  موجود بين تصور مادري و واقعيت آن معطوف كرده است.
كارگيري  مادر شدن منشأ فرهنگي دارد. او با به دهد كه ميل به هايش نشان مي نتايج پژوهش

مفهوم اسطوره مادري فرض وجود پيوند بيولوژيكي ميان بارداري، تولد بچه، شير دهي و مراقبت از 
چالش كشيده. چرا كه اين فرضيه تأكيد بر اين نكته دارد كه بيولوژي  ها را زير سؤال برده و به بچه

كه طبيعي و بهنجار باشند بايد مادر شوند و براي مادر بودن  سرنوشت زنان است و زنان براي اين
  )133، 1385هم بايد كامالً زنانه باشند (ابوت و واالس، 

  
       : مادري قدرتمندانه 2آدرين ريچ

پرداخت صحيح زن  شود بلكه به زاييدن فرزند محدود نمي دريِ قدرتمند تنها بهدر ديدگاه ريچ ما
مادري تصوير  از موجوديت  و شخصيت خودش بستگي دارد. ريچ با تفكيك نهاد مادري از تجربه

اي  گونه اعتقاد او پدرساالري مفهوم مادري را به كند. به متفاوتي از نقش مادري در جامعه مطرح مي

 
1. Rosemarie Tong 
2. Adrienne Rich 
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توانند زن  اند كه فقط از طريق مادر شدن مي كند. مردان زنان را متقاعد كرده يخاص تعريف م
  ).114:  1381واقعي شوند (فريدمن، 

ها تعريف شده، بسيار محدود  عنوان تنها شغل آن نقش مادري كه از سوي مردان براي زنان به
حق زنان براي داشتن  حوزه عمومي و فرهنگ و نيز يابي زنان به كننده است. اين تعريف حتي دست

پردازان امكانات  كند. آدرين ريچ بيش از ديگر نظريه هاي زن محورانه را انكار مي ها و نياز خواسته
كند و معتقد است مادراني كه  هاي توليد دارند، توصيف مي رهايي بخشي را كه زنان در ظرفيت

نقد بكشند مادري قدرتمند  طه بهتوانستند با بازتعريف نقش و جايگاه  مادري آن را در گفتمان سل
  ).292، 1382هام :  كنند ( مي را تجربه 

  
  تئوري مراقبت فمنيستي

اين نحله كه در قرن بيست و يكم و در دهه اخير مطرح شده است نه همنوا با ايدئولوژي غالب 
ومي مطرح و عنوان كاالي عم مادريست و نه مطابق با فردگرايي عقالني. در اين چارچوب زبان مراقبت به

حمايت از آن در قالب كار لحاظ شده است كاري كه سهمي اساسي و بنيادين در رشد اجتماعي و 
مثابه عملي آگاهانه و نه احساسي توصيف  اقتصادي خواهد داشت. اين چارچوب مراقبت مادرانه را به

اي منحصراً  وظيفهكرده و مدعي است كه درك فرهنگي از تعهد مادري و مراقبت از كودك پيش از آنكه 
سالم،طبيعي،  مراقبت كردن را جنبه مادرانه فرض شود يك مسئوليت اجتماعي است. اين رويكرد نياز به

قابل پيش بيني و جاري در زندگي هر انساني قلمداد كرده و چنين رويكردي در تضاد با فمنيسم افراطي 
  كند. مي است كه آن را غير ضروري، بي ارزش، وابسته و غيرمنتظره تلقي

ها سعي در انطباق  اي در نظر گرفت كه در آن فمنيست عنوان دهه را بايد به 90طور كلي دهه  به
آن كه در اين دوره زنان با استفاده از دستاوردهاي  هاي خود با شرايط جديد كردند. با توجه به نظريه

ها در  ي كردند تالش آنهاي زياد نفس پيشرفت موج دوم هم از لحاظ مادي و هم از لحاظ اعتماد به
عنوان انتخاب زنان آگاه و قدرتمند  مادري به اين جهت قرار گرفت كه بر خالف نسل پيشين خود به

شود. غالب نظريه پردازان موج سوم  نگاه كنند نه عملي كه سبب ستم و استثمار مردانه مي
بل توجهي از قدرت و هاي خانوادگي داراي درجه قا فمنيست معتقد بودند كه زنان از طريق نقش

آزادي زنان نخواهد انجاميد زيرا نهاد  شوند و تالش براي نابودي خانواده به پايگاه اجتماعي باال مي
  )1385هاي اساسي زنان باشد، وجود ندارد (زاهدي فر،  ارضاي نياز ديگري كه قادر به

     
  چارچوب مفهومي 

ويژه درك آنان از مادري و اين كه  جوان به مادري زنان ايم تا تجربه در اين تحقيق بر آن بوده
اند را مورد واكاوي قرار دهيم.  هاي اين نقش تأمل كرده چقدر در نقش مادري و حقوق و مسئوليت
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گيرند كه مادري هويت اصلي و نقش محوري يك زن و  زنان در جريان اجتماعي شدن ياد مي
دختران  هاي جامعه پذيري به در همه مسيرهاي خاصي است. اين باور تقريباً  مستلزم داشتن ويژگي

هاي محوري زن است و وجود فرزند براي  شود كه مادري يكي از نقش و زنان آموزش داده مي
ويژه زنان خانه دار مادري را  تحكيم روابط بين زوجين و تداوم خانواده ضروري است. غالب زنان به

ر نازايي سبب هراس از دست دادن جايگاه دانند از اين رو تصو براي تكميل هويت خود ضروري مي
شود. اين واقعيت در مورد زنان در  دنيا آوردن فرزند مايه مباهات و غرور آنان مي و موقعيت شان و به

هاي اندكي صادق است. تفاوت از اين جهت كه چون مادري  حال تحصيل و يا شاغل نيز با تفاوت
كه بخش مهمي از وقت خود را صرف فرزندشان  كند شود و ايجاب مي امري مختص زنان شمرده مي

تعويق بيندازند؛  شان مادر شدن را به كنند ناچارند براي اتمام تحصيالت خود يا تثبيت جايگاه شغلي
كمك والدين و همسرشان  تعداد فرزندان كمتري داشته باشند و براي مراقبت از فرزندان خود به

عرصه خانواده و خانه منحصر و  شان به زنان چون نقش تر از آن كه اين گروه از متوسل شوند. مهم
ها متفاوت از گفتمان غالب در خصوص  مادري آن محدود نيست احتمال بيشتري دارد كه تجربه 

  تعاريف جديدي از مادري دست يابند. مادري باشد و به
كامالً اي  شود اما تجربه تثبيت نسبي جايگاه زن در خانواده منتهي مي هرچند بارداري، به

تواند در آن سهيم شود و آن را درك كند. در مجموع بيگانگي  شخصي است كه حتي پدر هم نمي
ها و  شود نتوانند در سختي مردان از فرايند بارداري و زايمان يكي از داليل مهمي است كه باعث مي

اي  ادري تجربهكنند سهيم  شوند و در نهايت م مي ها و لذاتي كه زنان در اين دوران تجربه نگراني
  ماند. كامالً شخصي و زنانه باقي مي

اي توأم با آرامش و لذت باشد دوراني توام  كه دوره اكثر زنان باردار بيشتر از آن بارداري در تجربه
شود كه آنان  هاي ناخواسته در زنان باعث مي با سختي، ناراحتي، نگراني و تالطم است. بارداري

و اين دوره برايشان بيشتر با نگراني بيشتري همراه باشد.  احساس خوشايندي نداشته باشند
اي است كه درآن مادري براي  طوركلي تصوري كه در جامعه از مادري وجود دارد تصوري اسطوره به

دار  شود. اما مادري واقعي حتا براي زنان خانه همه زنان مسئوليتي دلپذير و لذت بخش معرفي مي
هاي متفاوتي اجرا و  شيوه پرچالش است و در زنان مختلف بهمسئوليتي پيچيده، چندبعدي و 

هاي خانگي  نقش شود. در جامعه امروزي غالب زنان و مردان بر اين باورند، كه هويت زن به مي تجربه
توانند در صورت آمادگي و تمايل در  شود و زنان نيز مي خانه منحصر نمي و مادري و جايگاه زن به

گي و سياسي نيز مشاركت و فعاليت كنند. افزايش آگاهي، تحصيالت و هاي اجتماعي، فرهن عرصه
مشاركت زنان در عرصه عمومي سبب شناسايي مبناي اجتماعي و فرهنگي قواعد و ساختارهاي 

شود. اولين گام در اين مسير تامل در  ها مي زندگي روزمره و اتخاذ رويكرد انتقادي در مقابل آن
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تواند گام  در پرتو تجربيات شخصي شان است كه خود مي هاي جنسيتي سنتي و مدرن هويت
  ديگري در جهت افزايش بهزيستي، رفاه و توسعه فردي و اجتماعي باشد. 

تر بر روي مادران  مادري بيش هاي مربوط به پيشينه پژوهش دريافتيم كه پژوهش با مراجعه به 
ينه مشكالت اجتماعي ناباروري شاغل و تاثير اشتغال مادران بر كودكان خردسالشان و يا در زم

مادري  مادري كمتر توجه شده است. در پژوهش حاضر با تمركز بر روي تجربه تجربه انجام شده و به
اي از مادري  ايم كه: زنان مورد مطالعه چه درك و تجربه اين موضوعات پرداخته زنان غيرشاغل به

ارند؟ آيا تصور آنها از مادري، قبل و بعد خود دارند و چقدر براي ايفاي اين نقش آمادگي و تمايل د
  از مادري يكسان بوده يا تفاوت كرده است.

  
  روش تحقيق

هـا دارنـد    هايي كه افراد از واقعيت تعابير و برداشت توان به جا كه در تحقيق كيفي، بهتر مي از آن
تجربيات زيسته و  ههاي طبيعي افراد مورد مطالعه فراتر رفته و  ب پي برد و از سطوح ظاهري و نگرش

اين كه در اين پژوهش بـر آن بـوديم كـه معـاني و تصـور       الگوهاي رفتاري آنان پي برد و با توجه به
پيشيني زنان از مادري و تجربيات واقعي و تعاريف و معاني كنوني آنان را در اين خصوص فهم كنيم 

  روش كيفي را برگزيديم. 
شهر تهران واقع شده است.  20كه در منطقه  ميدان تحقيق محله دولت آباد شهر ري بوده

اتوبان فدائيان اسالم  اتوبان امام علي، از غرب به اتوبان آزادگان، از شرق به محله دولت آباد از شمال به
شود. قرار گرفتن دانشگاه آزاد اسالمي واحد صفائيه در  محله صفائيه محدود مي و از جنوب به

  ر بوده است. فرهنگ عمومي اين منطقه تأثير گذا
در اين پژوهش بر آن بوديم كه معاني و تصـور پيشـيني زنـان از مـادري و تجربيـات واقعـي و       

  تعاريف و معاني كنوني آنان را در اين خصوص فهم كنيم 
دار جوان ساكن محلـه دولـت آبـاد كـه      زنان مورد مطالعه را از ميان مادران متاهل و صرفا خانه

سال  40تا  25محدوده سني زنان  مشاركت كننده بين تخاب كرديم. داراي فرزند خردسال بودند ان
  ها از لحاظ درآمد متوسط باشد.  قرار دارد و سعي شده تا وضعيت اقتصادي آن

جا كه مفـاهيم در  گيري نظري يا مفهومي است. از آن گيري ما در اين پژوهش نمونه روش نمونه
هايي تحليل نظري موضوع اهداف چنين پژوهش پژوهش كيفي نقش محوري دارند و معموالً يكي از

، 1گيري رايج در پژوهش كيفي نمونه گيـري مفهـومي يـا نظـري اسـت (بليكـي      است، يكي از نمونه
). از اين رو دو معيار تحصيالت و گرايش ديني را كه بر اساس مشاهدات ميداني و مرور 267: 1384

 
1. Norman Blaikie 
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كرد در نمونه گيري از مادران لحاظ كرديم.  ميمنابع پژوهش در معنا و عملكرد مادري تفاوت ايجاد 
  مادر مورد مطالعه قرار گرفتند.  43در مجموع 

نيمه ساخت يافته در دو شكل فردي و گروهـي   عميق و مصاحبه ها مصاحبه فنون گردآوري داده
  ها ادامه داديم. نمونه گيري را تا اشباع نظري دادهبوده و 
  

  محورهاي مصاحبه
اي كه زنان از مادري خود دارند و ميزان تمايل و آمادگي و عامليت  و تجربهبراي شناسايي درك 

آنان در خصوص ايفاي اين نقش و اين كه آيا تصور آنها از مادري، قبل و بعد از مادري يكسان بوده 
  تدوين  شده است: يا تفاوت كرده محورهاي زير براي مصاحبه

  كنند. مي ور واقعي از فرايند مادري تجربه ط مادري: يعني آنچه زنان به  عملكرد و تجربه - 1
هاي مادري از نظر  ها و نبايد ايدئولوژي مادري و تصوير عمومي از يك مادر نمونه:  (بايد  - 2

  جامعه)
  دوران بارداري در زنان مورد مطالعه تجربه  - 3
  اهميت مادر شدن براي زنان  - 4
  هاي مادران ها و نگراني ترس  - 5
  ها و حقوق مادران مسئوليت  - 6
  دري و مراقبت از فرزندانما  - 7
  مادري كردن امري زيستي و غريزي است يا نقشي اجتماعي و مستلزم فراگيري  - 8

 وگو گذاشته شده است. گفت  طراحي و به  هاي زير براي مصاحبه و در راستاي محورهاي فوق پرسش
  

  هاي مصاحبه پرسش
بوده يا خير؟ لطفاً  آيا مادر شدن انتخاب خودتان و با آگاهي و آمادگي خود شما همراه  - 1

 توضيح دهيد.
 عبارت ديگر مادر چه خصوصياتي دارد؟ شود ؟ به چه كسي گفته مي نظر شما مادر به به - 2
هايي دارد و از چه حقوقي  نظر شما مادر چه مسئوليت تجربيات مادري خودتان به با توجه به  - 3

 برخوردار است؟
 رد؟ هايي دا و خصلت  نظر شما يك مادر خوب چه خصوصيات به - 4
 آورد؟  بار مي نظر شما مادر شدن چه جايگاه و منزلتي براي زنان به به - 5
  دهيد؟ هايي را براي فرزند يا فرزندانتان انجام مي طور روزانه يا از صبح تا شب چه كار به  - 6
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 فرزندان (بهداشتي، درماني يا تحصيلي) كه بر عهده شماست چيست؟ ديگر كارهاي مربوط به  - 7
  هايي بايد انجام دهد؟ براي نوزاد زير دو سال خود چه كار نظر شما يك مادر به - 8
  هايي بايد انجام دهد؟ نظر شما پدر براي فرزندان زير دو سال خود چه كار به  - 9

  فرزندان خردسال و پيش دبستاني چه وظايفي دارند؟ نظر شما پدر و مادر نسبت به به - 10
  هايي بايد انجام دهند؟مادر و پدر براي كودك دبستاني يا دبيرستاني خود چه كار  - 11
  شود؟ هايي مواجه مي ها و يا كمبود شود با چه امتياز هر دليلي مادر نمي نظر شما كسي كه به به  - 12
واقعي شما از مادري   آيا آنچه كه در تصور خود از مادر شدن داشتيد با عملكرد و تجربه  - 13

  همخواني دارد؟
خانوادگي و اجتماعي او ، دگي فردينظر شما اگر يك زن باردار نشود چه پيامدي درزن به  - 14

  تواند داشته باشد؟ مي
    

  هاي پژوهش يافته
است. در اين خصوص برخي از زنان  فداكاري و از خودگذشتگيترين مفهوم در باره مادري رايج

ساله و  32اند. مثال بارز آن سخنان زن اين دو صفت را الزمه مادري را جزء تفكيك ناپذير آن برشمرده
من براي « گويد اساسا مادري يعني از فداكاري و از خودگذشتگي  فرزند و ديپلمه است كه ميمادر دو 

  ».هاي خودم زدم؛ مادري يعني اين فرزندانم  همه كار كردم از عاليق و خواسته
خاطر فرزندانم مجبور شدم ادامه  من به« ساله، صاحب دو فرزند و ليسانسه:  33خانم ديگر 

داشت؛كسي كه مادر  هايم را چه كسي نگه مي ه خيلي دوست داشتم. خب بچهك تحصيل ندهم با اين
  »هايش بزند شود بايد از خواسته مي

من خودم دركنار نگهداري از فرزندانم، «ساله، صاحب دو فرزند، خانه دار، ليسانس:  35خانم  
ها بر  مسئوليتكه هميشه همه  مادر و اين طرفه به پردازم. نگاه يك عاليق شخصي خودم هم مي به

  »دهد گردن مادر است زنان را آزار مي
« ساله، صاحب سه فرزند، و با تحصيالت ديپلم، بر تغيير مفهومي مادر اشاره دارد:  40خانمي

مادران متفاوت شده  كردند ولي امروزه تجربه شان را وقف فرزندانشان مي مادران گذشته همه زندگي
  »ي شوندخواهند وارد فضاي عموم است، زنان مي

  
  شرايط امروز

در دوران معاصر تعاريف ديگري از مادري پديد آمده؛ زنان و مادران امروز از مسئوليت سنگين و 
حضور فعال در جامعه  شدت متمايل به طاقت فرساي  نگهداري و تربيت كودك شكوه دارند و به
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هاي غيررسمي مراقبت از  عقل گرايي داده است. نهاد هستند، مفهوم فداكاري كم كم جاي خود را به
مادري مادران خانه دار همواره با اين پرسش همراه بوده كه زنان  كودكان را بر عهده گرفتند. تجربه

  آور يا لذت بخش؟ دار چه نوع تجربه از مادري دارند؟ رنج خانه
  

  حق انتخاب مادري
 عامدانه مادران انتخاب آگاهانه ولذت بخش يا رنج آور مادري مهم است؛  آنچه كه در تجربه

علت بچه دار شدن فشار شوهرم بود من آگاهي :« ساله، صاحب يك فرزند و ديپلمه  30است. خانم 
  ».و تمايل چنداني براي بچه دار شدن نداشتم اصالً دوران بارداري خوبي نداشتم

كنند كه  شونده از حق انتخاب فرزندآوري صحبت مي اين موضوع قابل تامل است. زنان مصاحبه
ساله، صاحب سه  35آنان در انتخاب تعداد فرزند هم در برخي موارد دخالتي ندارند. مثال آن خانم 

گفت كه من بچه خيلي دوست دارم و  هميشه شوهرم مي« اي است كه اظهار نموده: فرزند و ديپلمه
ها بر  وليتاي نداشتم. البته االن هم همه مسئ ولي من عالقه كرد كه سه تا بچه خوبه من اصرار مي به

  ».عهده من است
زنان ديگر هم اعتقاد داشتند كه زنان نه در انتخاب فرزندآوري نقشي دارند نه در تعداد آن. آن 

طور كامل انجام ندهد مورد  ها را به وقت تمام وظايف برعهده مادر است و اگر هم مادر مسئوليت
  گيرد. سرزنش قرار مي

مادري  پرسيدند مگر مادري هم تحقيق دارد؟ تجربه افرادي هم بودند كه مي در طول مصاحبه
  اي باشد؛ خوب يا بد؟  كند كه مادري چه تجربه يعني چي؟ حاال مگر فرقي هم مي

  
  هراس از ناباروري

ساله،  30هايي پيش رويتان بود؟ يك خانم  شديد چه فقدان سوال اگر باردار نمي در پاسخ به
ترسيدم.  مي هميشه از اين تجربه«گويد:  حالت افسوس ميصاحب يك فرزند، خانه دارو  ليسانسه؛ با 

كرد. نگاه تحقيرآميز  همسرم در صورتي كه  دانم كه كنايه اطرافيانم مرا دچار افسردگي مي مي
  ».توانم تصور كنم نابارور باشم را مي

توانستم بچه دار بشوم.  من صاحب دو فرزند هستم چند سالي نمي« گويد  خانم ديگري مي
نظر من هراس و نگراني از بچه دار نشدن هميشه با  توانم فراموش كنم به ها را نمي تلخ آن سال تجربه

  ».تحصيالت، اعتقادات، خانه دار و يا شاغل بودن ندارد زنان همراه است. اين قضيه ربطي به
 گويد: هاي زياد زنان در دوران مادري مي ساله، صاحب دو فرزند، فوق ديپلم، از ترس 35خانم 

هاي زيادي با من است يكي از آنان هراس از ناباروري بوده كه البته ديگر از بين  هميشه ترس«
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هاي  توانم از مسئوليت توانم مادر خوبي باشم؟ مي هايم اين است كه آيا مي رفته. يكي ديگر از ترس
  »سنگيني كه بردوشم است فداكارانه بيرون بيايم؟ 

واقعاً زنان هميشه «گويد:  اش مي هاي زندگي پلمه، از نگرانيساله داراي يك فرزند و دي 29خانم 
  ».نگران ناباروري، مسئوليت سنگين مادري و تربيت فرزند و سالمت جسمي و روحي كودك هستند

گويند سالمت جنين در دوران بارداري است:  هايي كه زنان از آن سخن مي يكي ديگر از ترس
چون فرزندم ناخواسته بود « گويد: الت فوق ديپلم، ميساله، صاحب دو فرزند، و تحصي 31خانم 

  ».هميشه در دوران بارداري نگران سالمت جنين بودم
گويد:  هاي زنان مي ساله، صاحب يك فرزند، و ديپلم، از علت اصلي نگراني 28روايت بعدي خانم 

  ».مادري است هاي زنان عدم آگاهي در تجربه نظر من علت اصلي ترس به«
اول بارداري سخن  هايش در تجربه ها و نگراني له، داراي دو فرزند، ديپلمه، از ترسسا 30خانم 

من در بارداري فرزند اولم هيچ آگاهي نداشتم و هميشه با من ترسي همراه بود توأم با «گويد:  مي
  »توانم مادر خوبي باشم؟ يأس كه آيا من مي

  
  احساس كامل شدن با مادري 

مادري احساس جديدي  د از مادر شدن با اين سوال كه آيا با تجربهدر پرسش از احساس زنان بع
ساله صاحب دو فرزند و ليسانسه، از احساس غرور بعد از مادري  32خانم  كرديد؟ را تجربه
بعد از مادر شدنم خيلي احساس غرور كردم. توجه شوهرم و « هاي جالبي مطرح كرد  صحبت
  » حساس كردم زنانگي ام كامل شدهامن جلب شد.  اش بيش از پيش به خانواده

هميشه در خانواده من اين صحبت :« ساله، داراي سه فرزند و تحصيالت فوق ديپلم  36خانم 
بود كه زني كه بچه ندارد ناقص است. من هميشه دوست داشتم كه احساس كامل شدن را با 

  »گيرد كنم و معتقدم كه با بچه زندگي معنا مي مادري تجربه
شدن با مادر و هراس از ناباروري در دو گروه داراي تحصيل دانشگاهي و فاقد آن  مفهوم كامل 

  همسان بود.
كنند. هم مادري را براي  زنان هم از مادرشدن هراس دارند و هم عالقه دارند مادري را تجربه

ا ه گويند. در اين گزاره مادري سخن مي دانند و هم از ضرورت آگاهي در تجربه كامل شدن الزم مي
كنند.  هايشان، مادري مي هاي سال در كنار هراس معاني نهفته زيادي وجود دارد. زنان چگونه سال

  كنند. در كنار دوران بارداري پر پيچ وخم، فداكاري و عشق را تمرين مي
دانند. همانقدر كه در هراس از نازايي  زنان با مادر شدن هويت خود را تكميل شده مي

ه اين باور در ميان زناني پر كنند. البت زايي خودشان نيز احساس غرور ميدارند، از فرزند  تجربه
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تر است كه خانه دار هستند اما حكايت زنان شاغل متفاوت است چرا كه زن شاغل براي رنگ
  اش اهميت بسياري قائل است. هاي اجتماعي موفقيت

دارد زيرا زنان وقتي با اين همه احساس كامل بودن با مقوله قانون مادري پيوندي تنگاتنگ 
  دانند از مادري هم احساس لذت و كامل شدن دارند. مادري را در تثبيت هويتشان مؤثر مي

مادر شدن احساس كردم  من بعد از تجربه:« ساله، داراي يك فرزند و ديپلمه  29خانم 
  »كردم.  من بيشتر شده و احساس غرور مي شود و توجه همسرم به هايم شنيده مي حرف
  

  انگي مردان از تربيت كودكبيگ
ساله، صاحب سه  40كند. خانم  مادري كمك مي درك بهتر تجربه مادر، پدر هم به در كنار تجربه
كه از ابتداي بارداري تا تربيت كودك را شامل  بيگانگي مردان از فرآيند مادريفرزند و ديپلم از 

گذاشت.  نداشت هميشه تنهايم مي همسرم اصالً از دوران بارداري دركي« گويد:  شود، سخن مي مي
اي زنانه  مدرسه رفتند بر عهده من است. او مادري را تجربه تربيت فرزندان هم از ابتدا تا زماني كه به

  ».داند داند از در آغوش گرفتن كودك تا نظافت و نگهداري كودك را كاري زنانه و خانگي مي مي
تغيير معناي و ليسانسه در همين زمينه از  ساله، با يك فرزند، 32روايت ديگري توسط خانمي 

اي داشته است  مدرن شدن معناي پدري تغيير قابل مالحظه امروز با توجه به«گويد:  سخن مي پدري
  ».هاي زنانه و مردانه انعطاف پذيرتر گردد كه باعث شده مرز تجربه

هاي  ازگذشته از نقش تر دغدغه هاي متفاوت زنان امروزه گفتند كه بي عده از زنان هم از تجربه
كنند. با اين همه  هاي جديد پيش رو احساس رضايت مي اند و از فرصت خانگي خود بيرون آمده

دانستند پرشمارتر بود و در  اي زنانه مي هايي كه نقش مردان را كمرنگ و مادري را تجربه روايت
همراه داشت  زندش را بهشوندگان در حالي كه دو فر اي در جمع مصاحبه ساله 37همين راستا خانم 

اعتقاد من هم  داند. به ها را كاري زنانه مي همسر من نگهداري و تربيت بچه«گفت :  اينگونه مي
ها مراقبت  سال وابستگي شديدي دارند و مادر معموال تمام وقت از آن 6تا  2كودكان در دوران

  »شود.  رف كار ميكند در حالي كه شوهر بيشتر اوقاتش در بيرون از خانه سپري و ص مي
همسرم در دوران بارداري هيچ دركي « گويد: ساله، با دو فرزند، خانه دار، ليسانس مي 35خانم  

  »هايم همراهي نكرد  ها و ترس از موقعيت من نداشت و هيچ وقت مرا در رنج
ها و تجارب زنان مورد مطالعه هميشه در تربيت كودك نقش اصلي را مادر بر  در اكثر روايت

ساله،  40شود. مادري ده دارد و پدر نقش دوم، و اكثر اوقات فقط نان آور خانواده محسوب ميعه
« فرآيند مادري و تربيت كودك سخن گفت:  داراي سه فرزند، و ديپلمه، از بيگانگي مردان نسبت به

گفت بچه داري  گذاشت و مي درتربيت فرزندانم همسرم هيچ نقشي ايفا نكرد. هميشه تنهايم مي
  »هايي هم داشت.  هايش، رنج اري زنانه است. اما براي من مادري در كنار لذتك
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هاي ايران امكان حضور پدران در زمان زايمان وجود دارد تا  در حال حاضر در برخي از بيمارستان
اين فرآيند كاسته شود  احساس پدري را درك كنند و از بيگانگي مردانه و احساس تنهايي زنان نسبت به

بارداري بيانجامد. همچنين تابو بودن بدن زن باردار را  درك بيشتر و عميق تر نسبت به عين حال بهو در 
  از بين ببرد تا زنان بتوانند با احساس آزادي بيشتري در فضاي عمومي حضور داشته باشند.

اي ساله، دار 32تغيير معناي پدري نيز در ديدگاه مادران، مورد مطالعه مشاهده شد. خانمي كه 
مدرن شدن معناي پدري تغيير نيز كرده در  امروزه با توجه به«يك فرزند و ليسانسه بود اظهار نمود: 

توانند با نگراني كمتري از  هاي زنانه و مردانه انعطاف پذيرتر شده و زنان مي نتيجه مرز ميان تجربه
  »يت كنندهاي جديد  پيش رو احساس رضا هاي خانگي خود بيرون بيايند و از فرصت نقش
  

  تابو بودن بدن زن باردار
ساله، داراي دو فرزند و ديپلمه از نوعي احساس شرم در زنان باردار از حضور در  35خانمي 

گفت از اين كه در جامعه جنسيت زده ايران براي زنان بهتر است كه در  فضاهاي عمومي سخن مي
  ر فضاي عمومي ظاهر شوند. كنند كمتر د هاي آخر بارداري كه ظاهري متفاوت پيدا مي ماه

خواهند در آن دوران در فضاي عمومي  كند كه زنان نمي بدن زن باردار واقعيتي را آشكار مي
ساله، صاحب  38كنند. در همين رابطه خانم ديگري كه  ظاهر شوند و نوعي ديگر از زنانگي را تجربه

بيرون از خانه بروم  م بود كه بههميشه در دوران بارداري سخت«گويد:  دو فرزند و ليسانسه است مي
  »ها برود يا خريد كنم زيرا باوري در جامعه وجود دارد كه زن نبايد با چنين ظاهري بين غريبه

گفتند. اما  شونده از دوران بارداري با نوعي احساس شرم و خجالت سخن مي غالب زنان مصاحبه
  چيست؟ راستي منشاء اين شرم و تابو بودن بدن زن در اين دوران به

اين «شناسي و داراي دو فرزند بود معتقد بود  ساله، فوق ليسانس روان 38ها كه  يكي از خانم
اين است كه جامعه ما پديده بارداري را تا حدودي سرپوشيده و پنهان و  احساس شرم مربوط به

ي غيرعادي فرآيند شمارد و فرآيند عادي بارداري را به توليد مثل را امري بيولوژيك و كم ارزش مي
اي است كه احساس نا  گونه هاي شهري ما نيز به كند. فضا و خجالت آور و محدودكننده تبديل مي

  »كند امني و ناراحتي زنان باردار را دوچندان مي
  

  مادري؛ نقشي آموختني 
گفتند كه  كردند اكثر آنان مي هاي خود بر آموختني بودن نقش مادري تأكيد مي زنان در روايت

اي لذت بخش باشد.الزم است  تواند تجربه ري با آمادگي جسمي و روحي زنان همراه باشد مياگر ماد
ساله داراي يك فرزند  29مادري مهارت آن را كسب كنند. يكي از مادران كه  مادران پيش از تجربه
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من قبل از مادر شدن هيچ آگاهي نداشتم اصالً « وديپلمه بود در همين رابطه اظهار نمود:
  »نستم چگونه بايد از فرزندم مراقبت و او را تربيت كنم.دا نمي

فرزند بود با تاكيد بر اهميت آمادگي  2ساله ليسانسه و داراي  35يكي از مادران ديگر كه 
من فرزندانم را در شرايط روحي مناسبي باردار «روحي و رواني زنان براي مادرشدن اظهار كرد: 

فهم كه  ز فقدان آگاهي از مادري اهميتي نداشت ولي االن مينشدم. آن زمان برايم اين مساله و ني
  »هاي كمتر و لذت بيشتري همراه باشد.  تواند با دشواري درصورت آمادگي اين فرايند مي

ساله ديگري كه داراي يك فرزند و تحصيالت فوق ديپلم است  30در همين زمينه، مادر
تربيت و سالمت كودك را مطالعه و خودم را براي هاي تغديه،  زماني كه باردار شدم كتاب«گويد:  مي

مادر شدن آماده كردم. چون معتقدم اگرچه مادري تا حدودي غريزي است ولي مهارت آن بايد 
  ».كسب شود

بر خالف تصور اجتماعي كه بر اساس آن مادري كردن وظيفه طبيعي يك زن است و هر زني 
دارد. اكثريت زنان مورد مطالعه معتقد بودند كه توانايي دروني و ذاتي براي ايفاي وظايف مادري 

نقش مادري هر چند در طبيعت زن وجود دارد ولي فرايندي پيچيده و مستلزم آمادگي، آگاهي و 
  آموزش است.

ساله، داراي دو فرزند و تحصيالت ليسانس است از ضرورت كسب مهارت  36يكي از مادران كه 
بايد قبل از برعهده گرفتن اين نقش توسط نهادهاي  نقش مادري«گويد:  مادري ياد كرده و مي

هاي  رسمي آموزش داده شود. مهارت مادري كردن ازجمله چيزهايي است كه تحت تاثير انديشه
  »كند ضرورت آن فكر مي سنتي كمتر زني قبل از بچه دار شدن به

بودند بي ترديد  زنان داراي تحصيالت دانشگاهي بر اين مساله تاكيد بيشتري داشته و معتقد    
نقشي كه فرد با آگاهي، آمادگي و با انتخاب خودش پذيرفته با موفقيت بيشتري همراه است و 

  شود. هايش راحت تر تحمل مي ها و يأس ها، رنج دشواري
بعد از تولد «گويد:  ساله داراي دو فرزند و تحصيالت ليسانس مي 36در همين راستا مادر    

  ».هاي جديدي در خصوص مادري احتياج دارم آموزش هكنم ب فرزندانم احساس مي
دهد زنان چه در دوران بارداري و چه بعد از تولد فرزندشان مادري را  ها نشان مي مصاحبه  
درجاتي مشاهده شد. حتا در  دانند و اين باور در همه زنان به اي جديد و مستلزم آموزش مي تجربه

ساله، داراي يك فرزند و ديپلمه  28مثال  مادري كه  زناني كه فاقد تحصيالت عالي بودند براي
  گويد: هاي دوران بارداري سخن مي است، از كمبود آموزش

ام را داشتم آموزشي نبود. اين  بارداري خصوص براي من كه اولين تجربه در دوران بارداري به« 
  ».باعث شد كه دوره بارداري يك دوره پر التهاب و نگراني برايم باشد

  



 1396زمستان ، 4 شمارهشناسي ايران، دوره هجدهم،  مجله جامعه

152 

  ي مسئوليتي دشوار و عمرانهمادر
نمود و روي صندلي نشسته بود دعوت پژوهشگر را  هاي سراي محله زني كه خسته مي در راهرو

  اش گفت كه داراي دو فرزند است و: پذيرفت و در پرسش از دليل خستگي براي شركت در مصاحبه
آورم  اي محله ميسر ها مشغول نگهداري فرزند كوچكم هستم ظهر هم فرزند ديگرم را به صبح«
  ».شود ها صرف مي هاي آموزشي برود. همه وقتم براي بچه كالس تا به

ساله و ديپلمه بود با خنده اضافه كرد : مادري كردن كاري بدون بازنشستگي است  35او كه 
  ».شود كرد مادري يعني كاري بي وقفه چه مي«سپس  (با كمي نا اميدي) ادامه داد: 

  ي خود گفت: مادر و در تشريح تجربه
ها تا نظافت و غذا پختن، كار  هاي زيادي در خانه دارم، از تربيت و نگهداري بچه من مسئوليت«

برم، كالس  مانم. دكتر مي شود تا صبح بيدار مي مادري بيست و چهار ساعته است بچه مريض مي
ولي من نبايد خسته  ام. گويد خسته كنم. شوهرم دائماً مي كارهايشان رسيدگي مي برم، در خانه به مي

ها بايد وظايف همسري را هم انجام دهم. هر كدام از اينها دچار نقص شود من از  شوم، عالوه بر اين
شوم. قانون حمايت از مادران هم كه انگار وجود ندارد. مادران تنها  سوي همسرم سرزنش مي

     ».فرزندانشان است ها، به اميدشان در ميان اضطراب و ترس
  عجيبي. دائماً در طول كار مصاحبه مزد و بدون بازنشستگي! چه تجربه لي بدون دستمادري شغ

اي بسيار لذت بخش باشد. شايد تعريفشان  براي عده شود همين تجربه شود. پس چطور مي تكرار مي
گويند از اين كه فرزند ثمره زندگي است  مادري سخن مي از مادري متفاوت است. برخي از عشق به

گويند تغيير معناي مادري از نگاه برخي  منت وقت گذاشت و كار كرد. برخي  مي بيپس بايد 
كنند و فقط  دليل شكاف بين تصور تا واقعيت است. مادران حمايتي از سوي جامعه دريافت نمي به
شنوند كه مادري يعني فداكاري و حقوق اجتماعي مادر هيچ است، فداكاري نگاهي بدون  مي

  خواهد. چشمداشت مي
دنيا آوردن فرزند، مسئوليت پرورش و مراقبت از كودكان را  خواهد تا به جامعه از زنان مي

شوند و  هاي مادري مواجه مي دنيا آوردن كودك با واقعيت عهده گيرند. بسياري از مادران با به به
ا جايي كنند، شكاف عميقي وجود دارد ت مي كردند با آنچه تجربه يابند كه بين آنچه تصور مي درمي

  شود. احساس افسردگي و سرخوردگي منجر مي ها اين شكاف به كه در بعضي از آن
هاي عمومي باز  انبوه مسئوليتي كه با مادري همراه است اغلب اوقات مادر را از امكان حضور در عرصه

موافق از عاليق شخصي خود بگذرد بايد هاي كودك  خاطر نياز دارد. زنان با اين انگارش كه مادر به مي
  اي كه داراي دو فرزند، خانه دار و ديپلمه بوده اظهار كرده: ساله 36نيستند براي مثال مادر 
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هاي شخصي خود كم كنم اين  فرزندانم و خانه داري مجبورم كه از برنامه من براي رسيدگي به«
  ».باعث شده است  كه بعد از چند سال دچار احساس سرخورده و دچار يأس شوم

  گويد: ساله، داراي يك فرزند و ديپلمه است مي 29كه مادر ديگري 
گيرد. چند سالي است كه  فرزندم مي كه فقط يك فرزند دارم ولي كل وقتم را رسيدگي به با اين«

  »كند.  ام مانند كسي كه چند سالي است كه بدون وقفه كار مي خودم نرسيده  سر فرصت به
انتظار فرزندش نشسته سر صحبت را  او هم به اي كه ساله 34روي صندلي سراي محله با خانم 

پرسيم تعريف شما از مادري  كنيم. از او كه داراي دو فرزند و تحصيالت فوق ديپلم است مي باز مي
مادر « گويد معلوم است ديگر؛  چيست ؟ مادر خوب چه خصوصياتي دارد. او با نگاهي متعجب مي

او بدهد. مادري كه از عاليق خود  ه مناسب بهخوب كسي است كه براي فرزندش وقت بگذارد. تغذي
  ».خاطر فرزندش بزند به

  گويد: شود يا نه مي اين پرسش كه آيا مادري مانع تفريحات شخصي زنان مي و درپاسخ به
هميشه همين طور بوده است مادر بودن يعني محدود شدن چون تمام وقت بچه نياز « 

  ».ن چند سال هميشه با فرزندان و همسرم بوده استنگهداري و مراقبت دارد. تفريح من در اي به
سراي محله  هاي آموزشي يا تفريحي به در مشاهده مادراني كه فرزندان خود را براي كالس

ها و تحويل گرفتن فرزندان خردسال شان با  آوردند دريافتيم كه اين مادران بعد از اتمام كالس مي
داري و مراقبت از كودك خود و انجام كارهاي خانگي كردند تا براي نگه عجله از هم خداحافظي مي

  خانه برگردند. سرعت به مثل تهيه غذا به
  ساله، صاحب دو فرزند و تحصيالت ليسانس: 33خانم 

شوم:  كنم با سرزنش اطرافيانم مواجه مي هاي تكراري و كارهاي بدون وقفه، ناله مي وقتي خسته از روز«
  ».ها اين دار شدي؟ و مشابه ! تو كه حوصله نداشتي چرا بچهريه يعني همين! مادري يعني فداكابچ

هايي فقط با خودم باشم. با خودم خلوت  من هم دوست دارم يه موقع«دهد:  و ادامه مي
  ».دهم كه  بچه جاي خودش، خودت را فراموش نكن دخترم ياد مي كنم......از ما كه گذشت اما به

ارب مادران داراي تحصيالت دانشگاهي توجه بيشتري تج براي روشن شدن بيشتر اين موضوع به
شان گسترده تر است اما در عين حال راه گريزي براي پرداختن به  ها و عاليق نموده و دريافتيم آرمان

ساله، ليسانسه و داراي يك  28بينند. در همين راستا يكي از مادران كه زني  ها پيش روي خود نمي آن 
  مادري خود چنين اظهار نمود: ي و ناهمخواني تحقق آن با تجربهفرزند بود از آرمان تحصيل

دهم ولي اصالً امكان  گفتم: حتماً بعد از بچه دار شدن درسم را ادامه مي قبل از مادر شدن مي«
  ». ام اين شرايط عادت كرده شود. انگار خودم هم به اي بچه از من دور نمي پذير نبود. ثانيه

  كه گويي راهي هم پيش روي او نيست. انداخت چنان هايش را  باال و سپس شانه
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  روايتي ديگر؛ لذت مادري
لذت  هاي مثبت مادري و به جنبه برخي از مادران روايت شان از مادري قدري متفاوت بوده و به

اي كه داراي دو فرزند، و ليسانسه است در كنار همه  ساله 37اند. براي مثال مادر  مادري اشاره كرده
  لذت مادرشدن اشاره دارد : ي مادري بهها سختي
برم. معتقدم كه بچه بايد در  مادري لذت مي ها از تجربه من با وجود همه مشكالت و سختي«

مادر و بچه، دامن پر مهر مادر پرورش  پيدا كند. امروزه علم ثابت كرده كه رابطه شديد عاطفي بين 
  ».كند تر ميروند رشد او را سريع

ساله، كه داراي دو فرزند و ليسانسه  30روايت خانمي  مصاحبه هاي مربوط به در ميان يادداشت
رسد. او خيلي بر  نظر مي هاي مثبت مادري قدري متفاوت به است از نظر تاكيد بر  فداكاري و جنبه

  كند: مادر شدن خود را چنين توصيف مي فداكاري مادران تاكيد و تجربه
تربيت  اي كه در دانشگاه خوانده بودم به رشته يم. با توجه بهدار شد با توافق خودم و همسرم بچه«

آگاه بودم. هرچند كه باز هم كم است. من در كنار فرزندانم لذت مادري را  و پرورش كودكم
هاي  كالس سالگي فرزندانم را به 5تا  2كردم چون آگاهانه دست به انتخاب زده بودم. در سن  تجربه

  ».ائماً مشغول  مطالعه درباره پرورش كودكان بودمبردم و خودم هم د خالقيت مي
عاليق من در جهت پرورش فرزندانم است و قبول دارم كه دچار  محدوديت «دهد:  او ادامه مي

  ».ام ولي چندان اهميتي ندارد شده
بخش مهمي از انگيزه زنان براي مادر شدن ناشي از  باوري دروني است كه زن  واقعي شدن را  

اي كه صاحب دو فرزند  ساله 40دهد. در همين رابطه زن  و  پذيرش اين نقش پيوند ميبا  مادري  
  گويد: و تحصيالت ليسانس است مي

اعتقاد من زندگي بدون مادر شدن معناي   كردم به مادر شدن فكر مي من حتا قبل از ازدواج به«
  ».دهد حقيقي خود را از دست  مي

  د و تحصيالت ديپلم است در همين راستا اظهار داشته:اي كه داراي دو فرزن ساله 30و مادر 
هاي زندگي خود بايد فرزند يا  هاي زندگي زن، مادري است. زن براي تحكيم پايه يكي از قانون«

  ».فرزنداني بياورد
  

  روايت آخر؛ از تصور تا واقعيت مادري
ها و  وم ولي مسئوليتكه ازدواج كنم دوست داشتم كه ازدواج كنم و بچه دار ش تا قبل از اين«  

  ».تر از واقعيت مادري است هاي ديگر برسم. تصور من متفاوت كار قدر زياد شد كه نتوانستم به كارهايم آن
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ساله، صاحب يك فرزند، و ديپلمه است. او تمام وقت خودش را براي  32اين سخنان خانمي 
هايي كه  است از حسرت كاراي است ولي سرشار  گفته خودش مادر نمونه كند. به فرزندش صرف مي
  گويد: نكرده است. او مي

زند ولي قانون حمايت از  دهد و از قداست مادري دم مي جامعه و دولت براي مادران فقط شعار مي«
  ».برند حقوق مادران وجود ندارد و مادران بيش از پيش از عدم سالمت جسمي و روحي رنج مي

رد. تصوري كه در ذهن مادران ما وجود دارد غالباً فكر فرو ب ساله مرا به 32سخنان اين مادر 
  كردن آن رنج آور است. تصوري زيبا و شيرين است ولي در واقعيت گاهي تجربه

ساله ديگري كه صاحب دو فرزند و ليسانسه است نيز از محروميت مادران از حقوق و  34مادر 
بر عهده دارند ولي از كمترين مادران بيشترين بار مسئوليت را «گويد:  حمايت اجتماعي سخن مي
  »حقوق اجتماعي برخوردارند

 4تا  12ها فرزندانشان را از ساعت  آمدند. آن سمت مهد كودك مي نزديك ظهر بود و مادران به
مهد كودك  شان را به آوردند. بيشتر مادراني كه در اين زمان فرزندان مهدكودك مي عصر به

ساله، صاحب دو  30كنند. مادري  فاوتي براي آن ذكر ميدار هستند و داليل مت فرستند، خانه مي
  گويد: فرزند و ليسانسه، از نگهداري كودك خردسال خود مي

اي دارم و فرزند ديگرم سه ساله است. واقعاً چند سالي است كه  من يك فرزند مدرسه«
كودكم را كه  خواهم دنبال ادامه  درسم بروم ولي فرصت چنداني نداشتم. از طرفي دليل اين مي
هاي ديگر بازي كند  آورم در صورتي كه خانه دار هستم اين است كه فرزندم با بچه مهد كودك مي به

  ». و ارتباط گرفتن را ياد بگيرد
گويد:  ساله ديگري كه صاحب سه فرزند، خانه دار و ديپلمه است مي 36در همين زمينه مادر 
ام بپردازم. اين اصالً منافاتي با  هاي شخصي كار به آورم تا كمي  مهد مي من يكي از فرزندانم را به
  ».گذارم هايي كه  با فرزندانم هستم براي آنان وقت مي مادري ندارد. من در ساعت
براي حضور در اند كه  دار سبك جديدي براي مراقبت از كودك شكل داده برخي از مادران خانه

رسمي (مهد كودك) و غير رسمي (مادر،  هاي نهاد ، فرزندان خود را بهفضاي اجتماعي و آموزشي
  سپارند. خواهر و..) مي
وقت در كنار فرزندان خود، مادري هاي گذشته مادران با مادري تمام وقت و حضور تمام در دوره

مادري زنان امروز و چند و چون تغيير  كردند. براي شناخت تصور و تجربه مي را طور ديگري تجربه
ها و  هاي مادران گذشته هم شنيده شود. آنها هم بايد از  باور وايتمعنا و نقش مادري بايستي ر

  هاي مادري شان سخن بگويند. ها و لذت رنج
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دو روايت متفاوت در دو زمان مختلف قطعاً بر عهده پژوهشگر اجتماعي نيست  نگاه ارزشي به
در ابعاد پيچيده هاي متفاوت مادري است كه آنق ولي آنچه كه مهم  و تأثيرگذار است روايت تجربه

  گنجد. ها نمي ها و نوشته دارد كه در متن
ها از زبان مادران گفته شده است. هركس از زبان و جهان بيني خودش  در اين فصل روايت

گر داستاني كه پر از تالطم و هراس و لذت و فداكاري است. زنان در  گر جريان بوده. روايت روايت
در جاي ديگر از هراس و دلهره و سختي آن؛ تعريفي كه هر گفتند و  يكجا از لذت مادري سخن مي

تواند متفاوت باشد. جايي كه زنان از  دهد مي هاي تحصيلي و مذهبي از مادري مي كس با زمينه
گفتند، لذت مادري را چشيده بودند. وقتي كه درباره نگاه پدر  آگاهي مادري سخن مي

تربيت و مراقبت از فرزند.. وقتي  گيري مردان از تجربه مادري پرسيديم، گله كردند از كناره تجربه به
صادقانه از شكاف تصور و واقعيت مادري گفتند، از يكسان نبودن تجربيات قبل و بعد مادري سخن 

زنانه شده است، از مسئوليت  تجربه ميان آمد. همچنين از هراس گاه و بيگاه ناباروري كه تبديل به به
  از سالمت جنين تا زير پا گذاشتن عاليق و تفريحات شخصي. سنگين مادري و از هراس ناشي

  

  شونده شناسي مادران مصاحبهتيپ
  تيپ اول: مادران داراي پايبندي ديني پايين و تحصيالت باال

ها داراي تحصيالت ليسانس و برخي داراي فوق ديپلم  نفر و اكثر آن 10تعداد مادران اين تيپ 
عنوان نقش اصلي زن پذيرفته و معتقد بودند كه زنان بايد  ي را بهاند. غالب اين مادران مادر بوده

اند كه آگاهي و آموزش بر چگونگي مادري تأثير گذار  مادر شوند. تعدادي از اين زنان تصريح كرده
اند و نقش خود را در اين انتخاب كم  كرده خواسته شوهر تجربه است. بيشتر اين زنان مادري را به

  اند. رنگ دانسته
ر غالب افراد اين تيپ  بين تصور از مادري، قبل و بعد از مادر شدن شكاف وجود دارد. ذكر د

ساله  35مادريشان روشنگر خواهد بود: خانم  هاي افراد اين تيپ در مورد تجربه چند نمونه از صحبت
  و داراي دو فرزند معتقد است:

هاي  دارد، در غير اين صورت سالآگاهي  مادري نقشي است كه بايد آن را پذيرفت ولي نياز به«
  ».سال با افسردگي همراه است

  گويد: ساله ديگري كه داراي دو فرزند است مي 30در همين راستا زن 
خواسته شوهرم بود و من در انتخاب تعداد فرزند هم تأثيري نداشتم ولي مادري  مادر شدنم به«

  »دانم. كردن را لذت بخش مي
ر مورد بيگانگي مردان از تربيت كودك سخن گفتند نمونه آن همچنين اكثر زنان اين تيپ د

كند  شوهرم از صبح تا شب بيرون از خانه كار مي«ساله داراي دوفرزند بوده كه اظهار نمود:  35زني 
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ها خوب تربيت نشوند،  براي من نگهداري از فرزندان كار بسيار دشواري است. در آخر هم اگر بچه
  ».شود مادر مقصر اصلي دانسته مي

در اين تيپ، تحصيالت در تعريف مادري و نيز بر نوع مادري كردن مؤثر بوده است زيرا غالب 
عالوه مواردي كه  اند. به مادران اين تيپ بر ضرورت كسب آگاهي و مهارت قبل از مادري تأكيد كرده

  در نزد غالب زنان اين تيپ مشترك بوده عبارت است از :
  الزامي بودن نقش مادري - 1
  رت آگاهي و آموزش مادري ضرو - 2
  فرزند آوري نقش كمرنگ زنان در تصميم به  - 3
  عدم حمايت حقوقي و قانوني از مادران  - 4
  بيگانگي مردان از فرايند تربيت كودك - 5
  

  بندي ديني باال و تحصيالت باال تيپ دوم : مادران با پاي
اي تحصيالت ليسانس و اند. افراد اين اين تيپ دار قرار گرفته نفر مورد مصاحبه 25در اين تيپ 

سال بوده است. نكته بارز در افراد اين گروه آن است كه  40تا  30يا فوق ليسانس بوده و سن آنان 
اند. در اين تيپ از  مادري عرفي و رايج ابراز نموده تري نسبت به تر و نقادانه غالب آنان، رويكرد تاملي

جاي تاكيد بر فداكاري بر  ي متفاوت است. بهمادري كم كرده بر خالف تيپ اول نگاه به زنان تحصيل
عنوان يك نقش مهم  شود. زنان اين گروه اگرچه مانند تيپ قبلي مادر شدن را به عقالنيت تاكيد مي

سنگيني   كنند. و در عين حال به پذيرند اما در حين مادري، عاليق خود را نيز دنبال مي مي
رسد  نظر مي آور كرده انتقاد دارند. از طرف ديگر به نجاي ر مادري را تجربه مسئوليت مادري كه تجربه

هاي تيپ قبلي در مور  ها و نگراني كه عامليت اين زنان يعني آگاهي و كنشگري آنان بيشتر و ترس
سالمت جنين، ترس از عدم ايفاي درست نقش مادري و نگراني از سرزنش اطرافيان، در اين تيپ 

 كمتر بوده است.
كه با  دليل اين من به« گويد:  ساله، و داراي دو فرزند است مي 32يپ كه زني يكي از افراد اين ت
  ».هايم كمتر بود  آگاهي مادر شدم ترس

از ابتدا ترس از ناباروري با زنان «كند:  ساله ديگري با همين مشخصات اظهار مي 33مادر    
  ».كنم  نظر خودم توانستم بر اين ترس غلبه همراه است.من به

قبل از مادر شدنم با بعد از آن متفاوت است.  تجربه« گويد:  ساله ديگر اين تيپ مي 37مادر 
طوري كه نتوانستم  اي شيرين بود ولي بعد از آن بچه وقتم را پر كرد به براي من مادري تجربه

  ».نيازها و عاليق خودم بپردازم به
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د آن را پذيرفت ولي بايد با مادر شدن نقشي است كه باي«فرزند اظهار كرده:  3داراي  34مادر 
  ».و روحي روي مادران را كاهش داد هاي جسمي  هاي عرفي و قانوني فشار افزايش دادن حمايت

هايشان سخن گفتند و معتقد بودند كه مادري  در اين تيپ نيز مادران از محدود شدن فعاليت  
گير  وقت اي از مادران به فرآيندي اجتماعي و فرهنگي و مستلزم مشاركت پدر و ديگران است. عده

اجر و منت  بودن فرآيند مادري تأكيد داشتند. اين تيپ از مادران، مادري را فعاليتي بي وقفه و بي
گونه توصيف كردند كه دين كامالً بر قداست  بندي ديني را اين توصيف كردند. تأثير دين و پاي

كته حائز اهميت آن است كه در اين دهد و ن مادر احساس غرور مي مفهوم مادري اشاره دارد و به
  مادري كامالً مشهود است. تيپ تأثير دين بر تجربه

  مواردي كه در اين تيپ از مادران مشترك بوده عبارتند از:
 مادري عرفي و رايج. تر نسبت به تر و نقادانه رويكرد تاملي - 1
 و عقالني جاي تاكيد بر فداكاري تاكيد بر رفتار معقوالنه در تصوير مادر نمونه به - 2
 عاليق شخصي در حين مادري پرداختن به - 3

 آور شدن آن سنگيني مسئوليت مادري و رنج انتقاد به - 4

 نداشتن ترس و نگراني در خصوص فرآيند مادري - 5
 

  بندي ديني پايين و تحصيالت پايين تيپ سوم : مادران داراي پاي
بندي ديني آنان  بوده و پاي اند. جمله آنان ديپلمه قرار گرفته  نفر مورد مصاحبه 8در اين تيپ 

دار شدن  بچه پايين بوده است. غالب افراد اين تيپ اظهار كردند كه با آگاهي و آمادگي قبلي اقدام به
ها  ها و انتظارات با آن خواست اطرافيان و دائماً ترس خواست همسرشان بوده و گاه به نكردند. گاه به

  همراه بوده است.
  ساله و داراي يك فرزند بوده اظهار نموده: 28يكي از افراد اين تيپ كه 

كنم. همه كار براي فرزندم  مادري احساس افسردگي مي من هميشه از انتظارات زياد نسبت به«
  ».كنم ولي باز احساس تقصير و شكست دارم مي

وقفه بايد كار  است بدون بازنشستگي؛ بي  اي غالب مادران اين تيپ معتقد بودند مادري وظيفه  
براي خانه و بچه ولي هميشه احساس مقصر بودن با مادران همراه است. جمله اين مادران از  كرد

فرزندآوري كرده و معتقد بودند كه زنان بايستي مادر شوند و  ترس ناباروري و فشار همسر اقدام به
از نكردن آن احساس نقص. يكي  كنند و با تجربه مادري تنها نقشي است كه با آن احساس غرور مي

  گويد:  ساله و داراي دو فرزند بوده مي 31اين زنان كه
گفتند: اگر مادر نشوي  كردم. دائماً اطرافيان مي من قبل از اينكه باردار شوم احساس كمبود مي«

  ».دهي را از دست مي همه چيزت
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ف بوده شكا اند با ساير زنان مشابه آن چه در زنان اين تيپ كه فاقد تحصيالت دانشگاهي بوده  
هاي فراوان مادران  مسئوليت بين تصور و واقعيت مادري قبل و بعد از مادر شدن شان و نيز اشاره به

ها از حقوق اجتماعي بوده است. در همين زمينه يكي از مادران  و در عين حال عدم بهره مندي آن
  ساله داراي دو فرزند چنين گفته: 34

نند با آنچه كه در جامعه وجود دارد زنان را دچار ك آنچه كه زنان قبل و بعد از مادري تصور مي«
  ».يأس كرده است. آنان نا اميد از حقوق اجتماعي از دست رفته خود هستند

  گويد: ساله ديگري مي 36مادر 
كند ولي آنچه مسلم است حقوق از  اعتقاد من مادري سهم هر زني است كه بايد آن را تجربه به«

  ».رود شمار مي هاي سرخوردگي زنان به علت دست رفته مادران است كه يكي از
  آنچه كه بين مادران تيپ سوم مشترك بوده عبارت است از :    

  احساس سرخوردگي حاصل از شكاف بين تصور مادري و واقعيت آن  - 1
هاي مادري و احساس نگراني و تقصير از عدم ايفاي اين  سنگين دانستن مسئوليت  - 2

  ها مسئوليت
  اجتماعي و عدم حمايت قانوني از مادرانشكوه از فقدان حقوق   - 3
  هاي ناشي از ناباروري و سالمت جنين  ترس  - 4
  

  نتيجه گيري
مادري را در شماري از زنان غيرشاغل داراي فرزند خردسال  در اين پژوهش برداشت و تجربه 

كاوي بندي ديني در عملكرد مادران را وا مورد مطالعه قرار داده و نقش تحصيالت عالي و ميزان پاي
ها و  ها و مفاهيم و ارزش فضاي دانشگاهي، زنان با برداشت ايم. زيرا امروزه با ورود زنان به نموده
هاي زندگي روزمره و  پديده گرانه به شوند و با ديدي انتقادي يا تامل هاي جديدي آشنا مي نگرش

نقش محوري و هاي ديني مسلط، مادري  نگرند. از طرف ديگر در آموزه ساختارهاي اجتماعي مي
ها و  هاي مورد مطالعه تفاوت شود. در تيپ مسلط زنان و موجب كمال آنان برشمرده مي

  هايي در موضوع مورد مطالعه وجود داشت.  اشتراك
غالب مادران داراي تحصيالت دانشگاهي، بر ضرورت فراگيري نقش مادري تاكيد داشته و در 

هاي سنگين مادري داشتند. همچنين مادران  ليتمعناي مادري و مسئو عين حال نگاه انتقادي به
عاليق  دانشگاه رفته در عين حال كه براي تربيت فرزندشان اهميت زيادي قائل بودند در پرداختن به

بندي ديني كمتري  اي كه پاي كردند. از اين ميان زنان دانشگاه رفته خودشان فعال تر عمل مي



 1396زمستان ، 4 شمارهشناسي ايران، دوره هجدهم،  مجله جامعه

160 

انگي و مردانگي دگرگون شده و مردان بايستي مشاركت هاي زن داشتند معتقد بودند كه امروزه مرز
  اي در فرايند مراقبت و تربيت فرزندان داشته باشند. همدالنه
شان بر ضرورت آموزش نقش  بندي ديني باال نيز صرف نظر از سطح تحصيالت مادران با پاي    

شتگي مادران و ضرورت فداكاري و از خودگذ مادري و كسب آمادگي براي آن و عالوه بر آن به
مادري در مادران  مقدس بودن نقش مادري و تربيت فرزند تاكيد داشتند. شكاف بين تصور و تجربه 

كرده باگرايش ديني پايين كمتر بود اما در  مادران تحصيل تحصيلكرده با گرايش ديني باال نسبت به
نگين مادري خود با آنان مسئوليت س حقوق فردي و عاليق خود و داشتن ديدگاه انتقادي به توجه به
هاي كمتري در رابطه با باروري و مادري در  ها و نگراني بودند آگاهي و كنشگري بيشتر و ترس مشابه

  آنان مشاهده شد.
البته دو تيپ در حاشيه مصاحبه، بر روند آن تأثير گذاشتند. تيپ اول مادران جواني بودند     

ها با ترس و نا اميدي  همراه شده بود چون  مادري آن  كه در سنين پايين مادر شده بودند و تجربه
زنانه  اي بودند كه به كرده استقبال مادري رفته بودند. تيپ دوم مادران تحصيل در شرايط نا مناسب به
خصوص در تربيت فرزند انتقاد داشتند. و معتقد بودند كه زنان پيچيده ترين  بودن كامل مادري به

  شان از مادري كاركردن بي وقفه در خانه باشد. منت فعاليت كنند و سهم يشغل را دارند ولي بايد ب
آنچه كه در پژوهش مشاهده شد اين است كه جمله زنان مورد مطالعه دغدغه مادر شدن     

مادري و چگونگي  شوند اما در رويكردشان به مادري دچار هراس مي داشته و در صورت عدم تجربه
  ابراز نمودند.هاي متفاوتي  مادري ديدگاه

هاي ناشي از ناباروري و سالمت جنين مشترك بود ولي در  هاي مادري، هراس در تمامي تيپ    
  نمود.  تر مي بندي ديني باال كمرنگ بين مادران با پاي

ها  مهد كودك صورت پاره وقت به سپردن فرزندان به دار، تمايل به جالب آن كه بين مادران خانه
شان تأثيرات سودمندي  ها و افزايش ميزان خالقيت ودند براي استقالل بچهمشترك بود و معتقد ب

  دارد كه البته جاي تامل دارد. 
اي كه  گونه شان پيوند خورده است. به مادري زنانگي به رسد در غالب اين زنان، تجربه نظر مي به

بهام قرار گرفته و اي از ا هاله كردند در صورت عدم امكان فرزندآوري سرنوشت آنان در اظهار مي
ماند. زنان مورد مطالعه كه در سن مادري فعال قرار داشتند بر اين باور  هويت زنانه آنان ناقص مي

  كند. شان را محكم مي هاي زندگي بودند كه فرزند پايه
مادري را گزارش كردند.  زنان داراي تحصيالت عالي و پايبندي ديني باال  نوع ديگر از تجربه

عاليق خود بپردازد ولي بهره  تواند به فرزند، مي داشتند كه مادر در كنار رسيدگي بهآنان اعتقاد 
  مندي از لذت مادري در همه  زنان مشترك بود.
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جنسيتي و  هاي بازانديشي در تقابل« ) با عنوان 1386پژوهش ساروخاني و رفعت جاه  (
آنان بيشتر تر باشند، اهميت نقش مادري در نظر  نشان داد كه هرچه زنان مذهبي»هاي زنانه هويت

بندي ديني باال در اين پژوهش نيز  است اين يافته در تحقيق حاضر نيز تأييد شد. زنان با پاي
مهمترين نقش زن را مادري تعريف كردند. در نظر آنان زنان در وهله نخست مادر هستند و 

  گيرد. هاي همسري و غيره بعد از مادري قرار مي نقش
نشگاهي ويژگي برجسته مادر نمونه از خودگذشتگي و در نگاه مادران داراي تحصيالت دا

هاي فرزندش رسيدگي  عاليق خود نيز در كنار نياز فداكاري نيست. مادر نمونه مادري است كه به
كند. در هر دو تيپ مادران دارا و فاقد تحصيالت عالي، زنان باور داشتند كه پدر نقش دوم را در 

در كل پدر مشاركت چنداني در مراقبت از كودك ندارد، و  مراقبت از فرزندان بر عهده دارد. ولي
  كند. اي كامالً زنانه مي امكان در آغوش كشيدن و تغذيه، مادري را وظيفه

هاي بسيار سختي براي مادر است زيرا  سالگي سال 6تا  2همچنين زنان اظهار كردند كه سنين 
گيرد.  است كه زمان فراغت را از مادر مي در اين دوران رابطه مادر با كودك رابطه توأم با وابستگي

  در اين طيف سني   پدر كامالً در حاشيه قرار دارد.
نگاه مشترك دو تيپ ياد شده در مقوله بيگانگي مردان از فرآيند مادري، نمايانگر اين واقعيت 

ت گيري براي فرزندآوري دخالت دارند ولي نگاه زنان داراي تحصيال بود كه مردان فقط در تصميم
عالي اين بود كه  با مدرن شدن علم پزشكي قدرت انتخاب و كنترل زنان در اين امرتغيير يافته 

تواند آنان  هاي آموزشي براي مردان در خصوص دوران بارداري زنان، مي است. امروزه برگزاري كالس
  دوران مادري ياري كند. را در فهم و تجربه

دهد كه آنان در انتخاب مادري تأثير  تيپ نشان ميزيسته زنان مورد مطالعه در هر دو  تجربه
اند و معتقدند كه زنان باستي حق انتخاب داشته باشند و از طرفي فرصتي  تعيين كننده نداشته

برآورده  طور كل خانگي بيرون آيند و به هاي مادري و به بيابند تا بدون نگراني و دغدغه از نقش
ومي بپردازند. زنان اعتقاد داشتند كه جامعه و دولت ها و عاليق خود در عرصه  عم كردن نياز

فداكاري و قداست مادري  بايستي در انجام مسئوليت مادري، زنان را حمايت كنند؛ جامعه فقط به
هاي دوگانه با مادري توسط جامعه  كه در عمل اقدامات موثري انجام دهد. برخورد اشاره دارد بي آن

صورت پيشيني،  يت مادري و آنچه كه در تصور مادران بهو دولت باعث گسترش شكاف بين واقع
ها نشان داده شد كه نقش مادري آموختني است و زنان  شود. همچنين در مصاحبه شكل گرفته مي
اعتقاد آنان  بيان كردند كه بايد قبل از مادر شدن مهارت آن را كسب كرد. مادري به مورد مصاحبه

  ترين شرايط روحي و جسمي آنان آغاز شود.بايد با خواست و آگاهي زنان و در به
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