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  دهيچك
 مـدرن  دوران در بـود،  زنان يبرا بخش تيهو گاهيپا نيتر  ياصل يزمان كه يمادر

 قـرار  پـردازان  هيـ نظر توجـه  مورد مسئله،  عنوان به و شد دور خود نيشيپ گاهيجا از

 دسـتخوش  مـدرن  يايدن تحوالت ريتأث تحت يمادر زين يرانيا جامعة در. گرفت

 گـام  نينخسـت . كنـد  يمـ  ليتبد يبررس ازمندين يموضوع به را آن كه شد يراتييتغ

 نيـ ا. اسـت  زنـان  نـزد  يمـادر  گـاه يپا وضـع  يچگـونگ  شناخت ،يمادر نييتب در

 ليـ تحل روش از اسـتفاده  بـا  يمـادر  بـا  نسبت در زنان يبند سنخ هدف با پژوهش

. شــد انجــام تهــران شــهر ســالة ٧٠ تــا ١٥ زنــان از نفــره ٥١ يا نمونــه در مضــمون

 حاصـل  يهـا  افتـه ي. بود افتهي ساخت مهين قيعم مصاحبة ها داده يآور گرد كيتكن

. شـد  ميترسـ  آنها در موجود نيمضام شبكة و يكدگذار مرحله سه در مصاحبه از

 ياصـل  گونـة  سـه  شـد،  شـناخته  يكـانون  مضمون عنوان به كه معنا عامل اساس بر

 زنـان . شـد  ييشناسـا  از مـادري  زانيـ گر و يمـادر  دربـارة  مردد ،يمادر انتخابگر

 مـردد  زنـان  و گـرا  معرفـت  و گرا سنت دستة دو به زهيانگ عامل اساس بر انتخابگر

 يهــا سـنخ . شـدند  ميتقسـ  گـرا  فـت معر و گــرا يمـاد  دسـته  دو بـه  يمـادر  دربـارة 

 انتخـاب  عامل شدن برجسته با كه است يمادر نهاد در تحول انگريب آمده دست به

 اسـت؛  افتـه ي كـاهش  يمـادر  گـاه يپا در گـرفتن  قـرار  يبرا ينهاد فشار يآگاه و

 رفتنيپـذ  بـه  را آنهـا  زنـان،  يدرون يها شيگرا و يمادر گاهيپا يارزشمند گرچه

  .دهد يم سوق گاهيپا نيا

  واژگان كليدي: 
      .يشناس سنخ معنا، ،يمادر زن،



    

  

٤٢ 

 

  مقدمه
مادري به عنوان يك پايگاه اجتماعي و مادر به عنـوان يـك نقـش اجتمـاعي، تحـت تـأثير بافـت        

هاي تاريخي، تحوالتي را پشت سر گذاشته است. زماني مـادران در   جوامع گوناگون و در دوران

شـد. در دوران مـدرن،    وظيفة طبيعي زنان قلمداد ميشدند و زماني مادري  ها تقديس مي نقش الهه

مسئله مورد توجه قرار گرفت و تمامي ابعاد نقشـي زنـان جهـت تبيـين علـل فرودسـتي        زن به مثابه 

مـادري را مـورد    سـت ينيفمپـردازان   آنها موضوعاتي نيازمند تحليل شمرده شد. در اين راستا نظريه

مانـدگي   رو عامل عقـب  كرد؛ ازاين ان را به خانه وابسته ميتوجه قرار دادند. از نگاه آنها مادري زن

زنان شناخته شد. اين ايده گرچه مورد بازانديشي قرار گرفـت، بـر كـنش زنـان در جوامـع مـدرن       

اثرگذار بود و زنان را به چالش ايفاي نقش دچار كرد؛ چالشي كـه در جـوامعي چـون ايـران كـه      

  شود. يز ديده ميگفتمان مدرن در آنها در حال گسترش است ن

كليدي آنها يعنـي فردگرايـي    اصول هاي مدرنيستي،در جامعة ايران در پي رشد گفتمان

و برابري زن و مرد نيز توسعه يافت. اين دو اصل بـر بسـياري از مسـائل اجتمـاعي ايـران اثـر       

گذاشت و آنها را دستخوش تحول كـرد. خودپنـدارة زنـان نيـز تحـت تـأثير همـين گفتمـان         

هاي اجتماعي كه ايفـا   زنان هويتشان را بيشتر به واسطة نقش« ،مدرند. در دنياي دگرگون ش

زنـان   ). ٧٤، ص ١٣٨٠(گيـدنز،  » هاي خانگي و خانوادگي سازند و نه صرفاً نقش كنند، مي مي

هــاي اجتمـاعي روي آوردنــد و دربـارة هويــت و    ايرانـي در فراينـد مــدرن شـدن بــه فعاليـت    

پنداشـتند، بازانديشـي كردنـد.     از ايـن بـراي خـود بـديهي مـي     هاي خانوادگي كه پيش  نقش

رو  فردگرايي و برابري زن و مرد، زنان را با موضوع موفقيت فردي در عرصـة اجتمـاع روبـه   

تـوان ديـد. بـا فـراهم شـدن زمينـة        كرد. بازتاب اولويت يافتن موفقيت فردي را در آمـار مـي  

بــر  «منزلـة راه كسـب موفقيـت بـاال رفـت.      تحصيالت عالي، ميزان ورود زنان به دانشگاه بـه  

 ها و مؤسسات آموزش عـالي  تعداد دانشجويان دانشگاه ،كل كشور ١٣٨٥اسـاس سرشماري 

 ١/٥١درصـد آنـان مـردان و     ٨/٤٨نفر گـزارش شـده اسـت كـه       ٢٨٣هزار و ٥٥٥ميليون و٢

ميـزان  ). بـه تبـع افـزايش     ٢٨ص ،١٣٨٦(يزدخواسـتي و احمـدي،   » انـد  درصد نيز زنـان بـوده  

 كـرده  ليتحصـ تحصيالت، تقاضاي اشتغال در ميان زنان نيز افزايش يافت و بسياري از زنـان  

درصد زنـان شـاغل تحصـيالت     ٧/٤١، ١٣٨٥وارد بازار كار شدند. بر اساس سرشماري سال 

ــته  ــالي داش ــام         ع ــعة نظ ــد و توس ــت دارن ــي فعالي ــش دولت ــتر در بخ ــاغل بيش ــان ش ــد. زن ان

اي بـراي   دختـران و نظـام بهداشـت و درمـان، بسـتر گسـترده      وپرورش عمومي براي  آموزش
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  ). ٢٣(همان، ص جذب زنان به بازار كار فراهم كرده است

به موازات آن پرداختن به زندگي خانوادگي به تعويـق افتـاد، سـن ازدواج بـاال رفـت و       

رشد متوسط ساالنة جمعيت كشور طبـق اطالعـات    كه يطور بهميزان باروري كاهش يافت؛ 

 ١٣٩٠در سـال   ٢٩/١ بـه  ١٣٧٠سال  در ٤٦/٢از » ٩٥گزيدة نتايج سرشماري سال «تشره در من

وجـود دارد. بـه    توسـعه  درحالرسيد. اين وضع در بسياري از كشورهاي  ٩٥در سال  ٢٤/١ و

توسـعه كـه زنـان برابـري جنسـيتي بيشـتري كسـب         در كشـورهاي درحـال   دونالد مكعقيدة 

كننـد و بـه    كسب شغل، عرصة اجتماعي را بيشتر تجربه ميكنند و به واسطة تحصيالت و  مي

رونـد، از بـاروري خـود     تبع آن به دنبال تحقق انتظارات و آمال و آرزوهاي فردي خـود مـي  

كاهند؛ چون فرزندآوري و پرورش فرزند كه در جامعة سنتي، وظيفـة اصـلي زن قلمـداد     مي

نقـل از   به ، Macdonald, 2000ست (ي به آرزوها و اهداف فردي زنان اابيدستشود، مانع  مي

شرايط اجتماعي ايران بـا گفتمـان    در محور). گفتمان مدرن فرد ١٣٢، ص ١٣٩٤راد و ثوابي، 

كند و كنشگران بـا سـاختارها و انتظـارات     ست كه زنان را به مادري تشويق ميرو روبهرقيبي 

  اند. نقشي ناشي از دو گفتمان مواجه

با مسائل جديدي همچون ايجاد تعادل ميان وظـايف شـغلي   دوگانگي انتظارات، زنان را 

توسـط سـفيري و    شده انجامكند. در پژوهش  مواجه مي مادري ازجملهو وظايف خانوادگي 

هـاي سـنتي و مـدرن واكـاوي شـدند و ضـمن مشـاهدة         زارع، دو گروه زنان پايبند به كليشـه 

نتي با به حاشيه راندن نقـش  تعارض نقش در هردو گروه، اين نتيجه به دست آمد كه زنان س

دهند؛ اما زنان با تفكر مدرن همچنان ميـزان بـااليي از تعـارض     شغلي، تعارض را كاهش مي

يكي از داليل ايـن واقعيـت ايـن اسـت     ). « ١٣٨٦(ر.ك: سفيري و زارع،  كنند را احساس مي

، بـه  كردة شاغلي كه خود را براي زندگي اجتماعي فعال آمـاده كـرده اسـت    كه زن تحصيل

» گيـر منـزل و كـار بيـرون را نـدارد      زمـان وظـايف وقـت    لحاظ ذهني، آمادگي پـذيرش هـم  

هاي خانوادگي  ). كنشگران براي حل تعارض در نقش ١٣٥، ص ١٣٨٩زاد،  (گروسي و آدينه

انـد كـه يكـي از آنهـا      و شغلي و انطباق با وضع جديد در سطح عيني و ذهني ابداعاتي كـرده 

  هاي ديگر باشد. آن در ميان نقش تياولوري و وظايف و تواند بازتعريف ماد مي

كنـد كـه بـراي     هاي انطباقي زنان در رويارويي با پايگاه مادري، تنـوعي ايجـاد مـي    كنش

شناسـي آن اقـدام كـرد. بـه تعبيـر مـوريس        تبيين موضوع مادري، نخست الزم است به گونـه 

هنگامي كـه مقـدار   «لمي است: شناسي مرحلة مقدماتي براي توضيح و تبيين ع دوورژه، گونه
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بندي بنياني در اين زمينه بـه انـدازة كـافي     ها توصيف شد و هنگامي كه طبقه زيادي از پديده

(دوورژه، » توان به طرز درستي به مرحلة توضيح و تبيين علمي گـام نهـاد   دقت پيدا كرد، مي

ــادي،  ١٣٦٢ ــل از فره ــه نق ــنخ ١٠٦، ص ١٣٨١، ب ــرات ا  ). س ــأثير تغيي ــي ت ــاعي در شناس جتم

كنـد. هـدف ايـن     هـاي ميـان آنهـا را آشـكار مـي      ها و تفـاوت  هاي گوناگون و شباهت گروه

هاي موجـود در معنـاي مـادري اسـت كـه از توصـيف، يـك گـام          پژوهش دستيابي به گونه

اي بـراي تحليـل نظـري     جلوتر رفت و با ارائة تصويري از وضع موجود پديدة مادري، مقدمه

اي در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه       فراهم آورد. جامعة آماري به گونـه مسئلة مادري  و تبيين 

زنان فاقد تجربة مادري، زنـان در حـال مـادري و زنـاني كـه فرزندانشـان خـود پـدر و مـادر          

در سـطح معنـا توجـه     داده رخهستند، در آن حضور داشته باشند. اين پـژوهش بـه تحـوالت    

كنشگران چه معنايي را به مادري نسـبت   ها پاسخ دهد: كوشد به اين پرسش كرده است و مي

دهند؟ چه تنوعي در معاني ذهني كنشگران از مادري وجـود دارد؟ چـه عـواملي بـر ايـن       مي

  چه تنوعي در زنان در نسبت با مادري وجود دارد؟ تنوع اثرگذارند؟

  پيشينه. ١
روي در زمينـة مـادري    تـاكنون  اهميت مادري در حوزة مطالعات زنان و تحوالت نظري كه

پـژوهش   مانگاشـ يپهاي متنوعي با اين موضـوع انجـام شـود.     داده است، سبب شده پژوهش

سـيمون دو بـوار    جـنس دوم انـد. كتـاب    پـردازان فمينيسـت بـوده    دربارة تجربة مادري نظريه

)Simone de Beauvoirآن را بـا اســتناد بــه   تـوان از نخســتين پژوهشــي دانسـت كــه   ) را مــي

دريافـت كـرده بـود، نوشـته      -  شان يشخصهاي زندگي  دربارة تجربه - هايي كه از زنان  نامه

ي تحليل محتواست؛ گرچه او روش مورداستفادة خـود را مشـخص   نوع بهاست. كار دو بوار 

) نيز نظرية خـود را بـر اسـاس مطالعـة زنـان      Nancy Chodorowنكرده است. نانسي چادرو (

پرداز فمينيسـت   ) نظريهAnn Oakleyكلي (بستري در بيمارستان رواني ارائه كرده است. آن ا

 ١٧٨بـا   ١٩٧٦تـا   ١٩٧٥ يهـا  سـال ديگري است كه مطالعة روشمندي انجام داد و در فاصـلة  

مادر در چهار مرحله، مصاحبة عميق انجام داد. پـژوهش اكلـي نشـان داد مـادري كـردن بـه       

اصـلي زن در   دليل نياز كودك به توجه و مراقبت كار دشواري است. با وجـود ايـن هويـت   

يي هسـتند كـه بـه زنـان امكـان      هـا  تيمشـغول شود و اين دو  مقام همسري و مادري كسب مي

نسل بعد پژوهشگران ). see: Oakley, 2013دهد ( برآورده كردن نيازهاي عاطفي خود را مي

هايي انجـام دادنـد.    مطالعات زنان نيز دربارة مادري به عنوان يك واقعيت اجتماعي، پژوهش
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نفر براي بررسي  ٢٥١٩اي به حجم  كوييالن و همكارانش در آمريكا پژوهشي با نمونهجوليا 

ي موفقيت كـاري، ارتبـاط مسـتقيم    گذار ارزشاهميت مادري انجام دادند و مشاهده كردند 

 :seeي مادري در ميان مادران دارد؛ بنابراين مادري رقيب هويت شغلي است (گذار ارزشبا 

Quillan et at, 2008 .(    كارن كريستوفر در پژوهشي دربارة برساخت زنـان از مـادري خـوب

كننـد و   دريافت كه مادران شاغل بخش مهمي از وظايف مـادري را بـه ديگـران محـول مـي     

بودن و درنهايت مسئول خوب بودن فرزندان بازسـازي   دار عهدهمادري خوب را به صورت 

ارانش نيـز در پـژوهش خـود بـه ايـن      سينيكا اليوت و همك ).see: Cristofer, 2012كنند ( مي

)، مـادر خـوب را كسـي تعريـف     Intensiveنتيجه دست يافتند كه ايدئولوژي مادري مفرط (

كند كه وقت، پول، انرژي و احساس فراواني را در نقش مادري براي فرزنـدانش صـرف    مي

  ).see: Elliot et al, 2013كند و خود را فداي فرزندان كند (

هاي زنان دربارة مادري انجام شده اسـت. شـهال    هايي براي بررسي تجربه شدر ايران نيز پژوه

اعزازي و مريم ميرزانژاد تجربة سي زن متأهل تهراني را بررسي كردند و نتـايجي هماننـد سـيمون    

اي اسـت كـه از    ي پاسـخ بـه خواسـته   نـوع  بـه دو بوار به دست آوردند. آنها دريافتند كه مادر شدن 

توانـد   د و بسته به اينكه مـادر در چـه وضـع جسـمي و روحـي باشـد، مـي       سوي اجتماع وجود دار

بـه همراهـي پروانـه     ). اعـزازي  ١٣٨٨(ر.ك: ميرزانـژاد و اعـزازي،    باشـد  آور عذابيا  بخش لذت

فر در پژوهش ديگري با بررسي اثر مادري بر وضع اجتماعي زنان دريافتنـد كـه فرهنـگ،     زاهدي

دهـد؛   داند و زنان را براي پذيرش آن تحت فشار قـرار مـي   مي مادري را در حد اسطوره ارزشمند

هـاي بسـياري    گويد و زنان در واقعيت مادري با دشواري هاي آن چيزي نمي كه از سختي درحالي

انـد. البتـه عامـل سـواد و آگـاهي ميـزان پـذيرش اسـطورة مـادري توسـط زنـان را             گريبان به دست

جــاه در پژوهشــي دربــارة  ). مــريم رفعــت ١٣٨٥ فــر و اعــزازي، (ر.ك: زاهــدي دهــد كــاهش مــي

معنا و نقش مادري مشاهده كرد در ميان زنان، تمايل بـه مـادري وجـود دارد؛ امـا نگـاه       فيبازتعر

).  ١٣٩٦جـاه،   ر.ك: رفعـت ( اسـت آنان به معناي رايـج مـادري و حقـوق و وظـايف آن انتقـادي      

زنان است كه ناشـي از گـرايش آن    غياثوند و عرب خراساني نيز بيانگر تحولي در كنش پژوهش

به مادري است. اين پـژوهش كـه تجربـة مادرانـة زنـان از جـدايي را بررسـي كـرده اسـت، نشـان           

بر خالف گذشته كه زنان به دليـل وجـود فرزنـد، زنـدگي ناخوشـايند زناشـويي را ادامـه         دهد  يم

حـذف كـرده و خـانوار    زيسـتي فرزنـدان خـود، پـدر را از خـانواده       دادند، امروزه به جهت بـه  مي

 ). ١٣٩٧و عرب خراساني،  (ر.ك: غياثوند دهند سرپرست تشكيل مي زن
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  مروري بر ادبيات پيشين. ٢
) است كه كـنش را تعريـف   Max Weberشناسي تفهمي وبر ( معنا مفهومي كليدي در جامعه

ان ميـ  بخشد. كنش رفتار داراي معنـاي ذهنـي اسـت و مـرز     كند و به آن بعد اجتماعي مي مي

شـود. انگيـزه عنصـري اسـت      ) مشخص ميIve Meaningرفتار و كنش توسط معناي ذهني (

دو "گويـد   نويسـد يـا مـي    وقتـي كسـي مـي   «كنـد.   كه درك معناي يك كنش را ممكن مـي 

اي كـه   ، معنايي را كه به اين اصل داده است، با توجه به انگيـزه "شود چهار ضرب در دو مي

لحظة بخصوص و در اين شرايط خاص واداشـته اسـت، درك    او را به انجام اين كار در اين

 كنندة كنشـي اسـت   ). معناي يك پديده يا كنش براي ما تعيين ٣١، ص ١٣٨٤(وبر، » كنيم مي

واقعيت اين است كه ما موجوداتي فرهنگي هستيم كـه اراده  «دهيم.  كه در برابر آن انجام مي

ما بـه وديعـه گذاشـته شـده اسـت. ايـن معنـا        و توان اتخاذ ايستار اختياري نسبت به جهان در 

هـاي   دهد كه در پرتـو آن بـه قضـاوت دربـارة پديـده      هرچه باشد، ما را بدان سمت سوق مي

هاي بامعنا (چـه مثبـت و چـه منفـي) در برابـر       خاصي از وجود انسان بنشينيم و به منزلة پديده

  ). ١٢٨، ص ١٣٩٠(وبر، » آنها واكنش نشان دهيم

وط به موقعيت و تثبيت آن كاركرد ايجـاد نظـم در زنـدگي را دارد كـه     تكرار معاني مرب

  ) قرار گرفته است.Zygmunt Baumanمورد توجه باومن (

برد و مـا بـا توجـه بـه نظـم از پـيش موجـود، تصـميم          نظمي را از بين مي از منظر باومن معنا بي

تأمـل و شـك، زنـدگي    كند بدون  گيريم يك اتفاق كي و كجا رخ دهد. معنا به ما كمك مي مي

گيـريم، ادامـة جريـان طبيعـي      خود را ادامه دهيم؛ اما زماني كه در وضـع درك نكـردن قـرار مـي    

كنيم كه نامطمئن را بـه   بردن اين وضع، فرايندي را طي مي شود. براي ازبين زندگي دچار وقفه مي

مـا از   نـاميم. فهـم   فهـم مـي  پذير تبديل كنـد و نتيجـة آن را    بيني ناپذير را به پيش بيني پيش مطمئن و 

ـيوة زنـدگي      معناي ذهني ديگران درك يك شكل از زندگي است كه با به اشـتراك گذاشـتن ش

آيد و درك نكردن به منزلة ناآشنايي با يك شكل از زنـدگي اسـت. ايـن تعريـف از      به دست مي

مـدرن بـا معناهـايي     سااند. در دنياي پ مدرن ارائه شده ها در دوران پسا معنا و فهم براي تحليل پديده

رو هستيم كه خصلت خودبسندگي و خوداتكايي دارند؛ بر خالف گذشته كـه معنـا بـه مثابـه      روبه

،  ١٣٨٣(بـاومن،   شـد  هاي اجتماعي تصور مـي  هاي پيكره ها يا عقالنيت ها، جنبه محصوالت بازتاب

و صـادركنندة  سـاز   مدرن فرهنگي است كه با عبور كردن از مراجع فرهنـگ  ). فرهنگ پسا٧٧ص

طوركامل از معناهاي موجـود دسـت كشـيده اسـت. در      فتوا بدون جهت در حال تحول است و به
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مدرن، جهان متشكل از تعـداد زيـادي عـامالن معنـاآفرين قـائم بـه ذات و خودمختـار         ديدگاه پسا

 انـد، اعتبـار ببخشـند    تواننـد بـه حقيقتـي كـه آفريـده      است كه تابع منطق خاص خود هسـتند و مـي  

  ). ٩١(همان، ص

هـاي   هـايي دارد كـه توجـه بـه آنهـا بـراي معنـا كـردن كـنش          مـدرن ويژگـي   جامعة پسـا 

مـدرن حلقـة وصـل     كننـده در دنيـاي پسـا    كنشگران در آن ضرورت دارد. مصرف و مصرف

داري در مرحلـة   هـاي فـردي بـه عقالنيـت نظـام اجتمـاعي اسـت. نظـام سـرمايه          زيست جهان

). واقعيت بـراي   ١١٤(همان، ص داوم خويش قرار داده استاش اصل لذت را مبناي ت كنوني

كننده تعقيب لذت است. آزادي و عقالنيـت تعـاريفي متناسـب بـا نقـش جديـد فـرد         مصرف

يابند. آزادي انتخاب ميزان ارضـا شـدن اسـت و عقالنيـت تـرجيح ارضـاي بيشـتر اسـت.          مي

و رابطـه بـه يـك معاملـة     كننـد   هاي ديگر در جامعة مصرفي ويژگـي كـااليي پيـدا مـي     انسان

از  يابـد و  شود. در جامعة مصـرفي، رابطـة جنسـي نيـز همـين ويژگـي را مـي        تجاري شبيه مي

شـود. اتحـادي كـه پـيش از ايـن       پيامدهايي كه در گذشته داشت، ازجمله توليدمثل جدا مـي 

يـاد  شود كه تفـاوتي بـا اعت   اي كوتاه تبديل مي شد، به لذت در لحظه ميان زن و مرد ايجاد مي

ثبـاتي رابطـة زن و مـرد ناپايـداري      به مواد مخدر نـدارد و ماننـد آن شـديد و گذراسـت. بـي     

هـا   ساختارهاي خانوادگي را در پي دارد كه بر توليدمثل اثرگذار بوده است. در گذشته بچـه 

آمدند و از سويي پلي ميان فنا و جـاودانگي و ميـان زنـدگي     از سويي نيروي كار به شمار مي

هـاي مصـرف    هـا بـه مثابـه ابـژه     كوتاه و تداوم نامحدود فاميل بودند. امروزه بچه رفردي بسيا

خواهند كـه در مصـرف هـيچ كـاالي ديگـري بـه        اي مي هستند و والدين آنها را براي شادي

كننـدگان در تمـام    ترين كااليي هستند كـه مصـرف    ها گران آيد. با وجود اين بچه دست نمي

دار شدن  يابد. درنتيجه بچه افزايش مي ها ت زمان، هزينة بچهخرند و با گذش زندگي خود مي

هـاي   دار شدن با بسياري از لذت بچه ). ٧٩، ص ١٣٨٤(همو،  حاصل تصميم است، نه تصادف

اي  كننــده هــاي مصــرف ديگــر در تضــاد اســت و نــوعي ايثــار باشــكوه ناســازگار بــا عــادت 

اســتقالل، كاســتن از آمــال و پوشــي از  آيــد. ممكــن اســت چشــم دورانــديش بــه شــمار مــي

تـرين پيامـد آن    فدا كردن يك شـغل را بـه دنبـال داشـته باشـد. بـزرگ       اي و آرزوهاي حرفه

خواني ندارد. آگـاهي   ناپذير با پاياني نامعلوم است كه با بافت زندگي مدرن هم تعهدي فسخ

اي هــ هــايي ازجملــه افســردگي پــس از زايمــان و بحــران توانــد آســيب از چنــين تعهــدي مــي

) مـدرن هسـتند، بـه    Liquidهاي خاص جامعة سيال ( زناشويي پس از تولد بچه را كه بيماري
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  دنبال داشته باشد.

پردازان فمينيسـت بـا تعريـف انسـان بـه مثابـه توليدكننـده و بـا منطـق دوران           پيش از باومن، نظريه

انتخـاب و  مـادري را محصـول    انـد و بـر خـالف بـاومن،     مدرن، معنـاي مـادري را بررسـي كـرده    

تـوان در آن   كنـد كـه نمـي    نوع معنا مي دانند. سيمون دو بوار مادري را خدمت زن به آگاهي نمي

).  ٧٠، ص ١٣٨٠(دو بـوار،   شـود  نفع شخصي براي زنان تصور كرد؛ بنـابراين زن قربـاني نـوع مـي    

خـود   زنان به واسطة مادري از عرصة اقتصـادي كـه در آن امكـان بازتوليـد و بـه فعليـت رسـاندن       

ها دستاوردي ندارند. گرايش زنـان بـه مـادري     اند و در ازاي اين محروميت وجود دارد، دور مانده

و احساس لذتي كه از ايفاي آن دارند، بـه دليـل ازخودبيگـانگي اسـت كـه نظـام پدرسـاالري بـا         

  ستايش و تقدس مادري، زنان را به آن دچار كرده است.

دانـد كـه احساسـي مادرانـه را در      آگاه در زنان مـي نانسي چادرو مادري را تمايلي ناخود

مادرانـه ناشـي از رابطـة مسـتقيم مـادر و دختـر در كـودكي         انگيزاند. اين احساس آنها بر مي

شود. چادرو معتقد است مادري يك ساختار اسـت كـه    سالي بازتوليد مي است كه در بزرگ

د جنسـيتي هسـتند كـه ايـن بعـد      گذارد. همة سـاختارها داراي بعـ   بر ساختارهاي ديگر اثر مي

جنسيتي متأثر از سازمان اجتماعي جنسيت است. تقسيم كار جنسيتي كـه مـادري را بـه زنـان     

شود؛ وضعي كه در آن، زنان به جاي شناسا يـا خـود،    كند، باعث ابژگي زنان مي واگذار مي

  ).see: Chodorow, 1981ديگري و ابژه هستند (

ش زنان و مردان در فراينـد رشـد و مراقبـت از كـودك     آدريان ريچ در تحليلي كه از نق

 Motherhood) و نهــاد مــادري (Motherhoodكنــد، بــه تمــايز ميــان مــادري كــردن (  مــي

Institutionشوم كه يكي بر ديگري تحميل  ميان دو معناي مادري تمايز قائل مي«رسد.  ) مي

. نهاد كـه تضـمين تحقـق    ٢ها؛  . رابطة بالقوة هر زني با قدرت توليدمثل و با بچه١شده است: 

را كه تحت كنترل مردان باقي خواهد ماند، هدف قـرار داده   - و در همة زنان  - اين پتانسيل 

). نهاد مادري مرزي ميان حوزة خصوصي و عمومي كشيده اسـت  Rich, 1986, p.12( »است

بـا ايـدة    حوزة عمومي را مردانه تعريف كرده و مردان را از پدري كردن دور نمـوده اسـت.  

هاي ديگر را براي آنها از بـين   زن به عنوان مادر، زنان را وقف مادري كرده و امكان انتخاب

هـاي زنانـة ديگـر را تضـعيف كـرده و در حاشـيه قـرار داده اسـت. مـادر           برده است، ظرفيت

) كه الگوي مطلـوب نهـاد مـادري اسـت، شخصـي بـدون هويـت        Natural Motherطبيعي (

هـاي كوچـك و زنـدگي     وقـت بـا بچـه    اش را در بـودن تمـام   ت اصلياضافي است كه رضاي



 

  

٤٩ 

 

  يابد. كردن مطابق خواست آنها مي

بندي را به دست داد كه براي درك كنش زنـان بايـد    توان اين جمع هاي ذكرشده مي از نظريه

كننـده اسـت و بايـد     به معناي ذهني آنها دست يافت و عنصري كه در درك معنـاي ذهنـي تعيـين   

گيـرد و   قرار گيرد، انگيزه است. مادري پايگاهي است كه فرزند در مقابل او قرار مـي مورد توجه 

شـود. فرزنـدآوري در عصـري كـه مـا در آن زنـدگي        انگيزة مادري در نسبت با فرزند ايجاد مـي 

حـال بـه مثابـه ابـژة مصـرف والـدين        گيرد؛ درعـين  طلبي فردي در تضاد قرار مي كنيم، با لذت مي

آيـد.   اي به دنبال دارد كه در مصرف هيچ كاالي ديگري بـه دسـت نمـي    شادي است و براي آنها

كند. در مقابل مادري به مثابـه   بنابراين فرزند ابژة انتخاب مادر است و مادري جنبة انتخابي پيدا مي

خواهد خود را وقف مـادري كنـد. مـادري توسـط      انتخاب، نهاد مادري وجود دارد كه از زن مي

شود كه حـق انتخـاب در مـورد آن را ندارنـد و      وان نقش اصلي زنان تعريف مينهاد مادري به عن

بايد به عنوان الزمة كمال خود آن را بپذيرند. قرار گرفتن در پايگاه مادري تحـت فشـار نهـادي و    

هاي ديگر يا انتخاب مادري پيامدهاي متفاوتي را به دنبـال دارد. پـذيرش    ها و قابليت با نفي ظرفيت

زنان تحت تأثير نهاد يـا مـادري بـه عنـوان انتخـاب در معنـاي ذهنـي زنـان بازتـاب           مادري توسط

  احصاست. ها و تعاريفي كه زنان از مادري دارند، قابل يابد و با بررسي انگيزه مي

  . تعريف مفاهيم٣
  )Mothering. مادري (٣ـ١

زن بـا تولـد    مـادري كـردن بـه معنـاي ارتبـاط يـك      «مادري تعريفي ساده و نزديك به ذهن دارد. 

  ).Swift, 2015, p.881( »فرزند و مراقبت از كودك است

  )Meaning. معنا (٣ـ٢
(وبـر،  » از نظر ذهني قابـل درك باشـد  «معنادار بودن كنش از منظر وبر به منزلة اين است كه 

به وسيلة ايـن تفهـم در صـدد تبيـين     «شناس بايد كنش را فهم كند كه  جامعه ). ٢٦، ص ١٣٨٤

). جرج هربرت ميد نيز در بررسـي كـنش    ٧٣، ص ١٣٨٢(همو، » تفسيري باشد آن به صورت

برد. از منظر ميد معنا در جريـان كـنش متقابـل چيـزي اسـت       متقابل، مفهوم معنا را به كار مي

بنــابراين  )؛see: Mead, 1972كنــد ( كـه پاســخ انطبــاقي را در طــرف دوم كـنش ايجــاد مــي  

بنـدي كـنش بـر حسـب معنـا بيـان        در تعريـف و دسـته  توان از مجموع آنچـه وبـر و ميـد     مي

دهـد و   اند، نتيجه گرفت معنا چيزي است كه كنشگر كـنش را ناشـي از آن انجـام مـي     كرده

  چرايي انجام كنش در آن نهفته است.
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  روش تحقيق. ٤
اين پژوهش به جهت آنكه به دنبال كشف معناي ذهني كنشـگران اسـت، بـه روش كيفـي انجـام      

نفـره   ٥١اي  سال هستند. نمونـه  ٦٠ تا ١٥ة آماري پژوهش زنان شهر تهران از سن شده است. جامع

از اين زنان كه برخي داراي تجربة مادري و برخي فاقد تجربة مادري بودند، بررسي شد. نمونه بـا  

- ) فراينـد جمـع  Theoretical Sampling( گيري نظرينمونه«گيري نظري انتخاب شد.  شيوة نمونه

آوري، زمــان بــه جمــعبــراي توليــد نظريــه اســت كــه بــه موجــب آن تحليلگــر هــمهــا آوري داده

گيـري  پردازد و براي آنكه نظريـة خـود را در حـين شـكل    هاي خود ميكدگذاري و تحليل داده

 & Glaser» (آوري و كجـا آنهـا را پيـدا كنـد    هايي را جمـع گيرد چه دادهتكميل كند، تصميم مي

Strauss, 1967, p.45 گيـري پـژوهش    ). با توجـه بـه اينكـه نمونـه     ٥٩، ص ١٣٨١از ذكايي، ، به نقل

نظري است، افـرادي كـه در نمونـه قـرار دارنـد، بـر اسـاس معيارهـاي سـن، طبقـه، تحصـيالت و            

هاي مذهبي توسط محقق براي انجام مصاحبه انتخاب شـدند. در مرحلـة اول مصـاحبه در     گرايش

ه، مسـجد، ايسـتگاه اتوبـوس و دانشـگاه صـورت      پارك، امامزاد ازجملهاماكن عمومي گوناگون 

گرفت. تنوع طبقاتي نمونه نيز مورد توجه بود و امـاكني در منـاطق گونـاگون تهـران بـراي انجـام       

مصاحبه انتخاب شد؛ مثالً پارك قيطريه و مسجد قلهـك در شـمال شـهر تهـران و پـارك بـانوان       

هـاي ظـاهري    د با توجه به سن و ويژگيدر جنوب شهر تهران. افرا آباد دولتمشيريه و ميدان دوم 

شـدند و چنانچـه زمـان كـافي      هاي فكري آنها بود، انتخاب مي دهندة اعتقادات و گرايش كه نشان

شـد. در   را داشتند، با آنهـا مصـاحبه مـي    موردنظرهاي  و ديگر ويژگي و عالقه براي انجام مصاحبه

شـد چنانچـه    شوندگان خواسته مي صاحبهگيري به صورت گلولة برفي بود و از م مرحلة دوم نمونه

شناسند كـه بـراي انجـام مصـاحبه مناسـب اسـت، معرفـي كننـد. از ميـان افـراد            فرد ديگري را مي

هـاي مشـابه آنهـا كمتـر در نمونـه       هـاي مـادري و ويژگـي    ، كساني كه به لحاظ تجربـه شده يمعرف

مصـاحبه، اشـباع نظـري     ٥١بـا  اين فرايند تا زماني كـه   وجود داشت، براي مصاحبه انتخاب شدند.

اند و از ميـان   نفر مجرد بوده ١٤نفر متأهل و  ٣٧شوندگان  حاصل شد، ادامه يافت. از ميان مصاحبه

تـوان در جـدول    شـوندگان را مـي  هاي ديگر مصـاحبه اند. ويژگي نفر فرزند داشته ٣١زنان متأهل، 

 كرد: مشاهده زير 
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  شوندگان ي مصاحبهها يژگيو

  فراواني  متغيرطبقات   متغير

  ١٤  ٢٥- ١٥  سن

١٥  ٣٥- ٢٦  

٩  ٤٥- ٣٦  

٥  ٥٥- ٤٦  

٨  ٧٠- ٥٦  

  ٣  سواد يب  تحصيالت

  ٢  سيكل

  ٥  آموز دانش

  ١٤  ديپلم

  ٣  ديپلم فوق

  ٦  دانشجوي ليسانس

  ٨  ليسانس

  ٤  ليسانس  فوق

  ١  ليسانس دانشجوي فوق

  ٣  دانشجوي دكتري

  ٢  دكتري

  ١١  خوب  وضعيت اقتصادي

  ٣٢  متوسط

  ٨  پايين

ايـن نـوع مصـاحبه بـا اسـتفاده از      «بـود.   افتـه ي ساخت ها مصاحبة نيمه آوري داده تكنيك جمع

هاي مكتوبي كه بايـد   ها و موضوع گيرد؛ يعني فهرستي از سؤال راهنماي مصاحبه صورت مي

ــوند     ــال شـ ــاص دنبـ ــوالي خـ ــك تـ ــدپور، » در يـ ــاحبة  ١٦١، ص١، ج ١٣٩٢(محمـ ). مصـ

محقق را بـازي   - گر  مكالمه است و محقق در آن نقش دوگانة مشاركت شبه فتهاي ساخت نيمه

شـوندگان شـامل تجربـه از     ي زنـدگي مصـاحبه  ها برشها و  تجربه كند. از طريق مصاحبه، مي

مادري و فرايندهايي كه طي دوران مـادري پشـت سـر گذاشـتند، تحـوالت دوران مـادري،       

كي و معـاني ذهنـي پاسـخگويان شـامل چيسـتي      تجربة رابطـة خـود بـا مـادر در دوران كـود     

هاي مادر در قالب مصاحبه گردآوري شد. با وجـود اينكـه هـدف     مادري، وظايف و ويژگي

شوندگان بود، به دليـل نبـود تجربـة مـادري در برخـي       پژوهش بررسي معناي ذهني مصاحبه
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و بـراي  ر شـوندگان، امكـان اسـتفاده از روش پديدارشناسـي وجـود نداشـت؛ ازايـن        مصاحبه

تحليـل مضـمون   «هاي حاصل از مصاحبه از روش تحليل مضـمون اسـتفاده شـد.     تحليل يافته

هاي كيفي است. اين روش  روشي براي شناخت، تحليل و گزارش الگوهاي موجود در داده

هـايي غنـي و    هاي پراكنده و متنوع را به داده هاي متني است و داده فرايندي براي تحليل داده

، ١٣٩٠م، بـه نقـل از عابـدي و همكـاران،     ٢٠٠٦(بارون و كـالرك،  » كند ميتفصيلي تبديل 

در سه مرحلـه كدگـذاري شـد و     آمده دست به متون ،ها مصاحبهي ساز ادهيپپس از  ).١٥٣ص

شــده، بــه طــور مكــرر بــازخواني شــد. بــر اســاس ســه نــوع مضــمون كــانوني،  كــدهاي يافتــه

  .دهنده و پايه، شبكة مضامين ترسيم شد سازمان

  شوندگان بندي مصاحبه . سنخ٥
شـوندگان مـادري را مسـئوليتي     ها اين نتيجه حاصل شـد كـه مصـاحبه   از بررسي محتواي مصاحبه

اسـاس   اسـت. بـراين  » اجبـاري «و » اجتنـاب  قابل«، »داوطلبانه«كنند كه داراي سه نوع  پايدار معنا مي

» گريـزان از مـادري  «و » مـادري مـردد دربـارة   «، »انتخابگر مـادري «شوندگان به سه دستة  مصاحبه

شوند. در ذيل دو گروه انتخابگر و مردد بر اساس انگيزه و داليلي كه زنان بـراي تعيـين    تقسيم مي

گيرنـد. مضـامين    گرا قرار مي و مادي گرا سنت، گرا معرفتهاي  نسبت خود با مادري دارند، گروه

پيامــدهاي مــادري كــه در ميــان ، رضــايتمندي از زنــدگي، رابطــه بــا مــادر و هــا اولويــتاهــداف، 

  ي كمك كرد.بندسنخشوندگان متفاوت بود، به غناي  مصاحبه

افراد انتخابگر مادري كساني هستند كه مادري را آگاهانه انتخـاب كـرده و خـود را بـراي بـر      

اند. زنان انتخابگري كـه معنـاي ذهنـي آنهـا متـأثر از كليشـة مـادري         عهده گرفتن آن آماده كرده

نگرنـد و بـه خلـق     و زناني كه به مادري به عنوان يك هدف متعـالي مـي   گرا سنت وهاست، در گر

افراد مـردد كسـاني هسـتند كـه      گيرند. گرا جاي مي زنند، در گروه معرفت معاني جديد دست مي

ديگـر آنهـا در تعـارض     هـاي  اولويـت و  هـا  يمنـد  عالقـه دانند كه با  اي دشوار مي مادري را وظيفه

زننـد. ايـن افـراد بـر اسـاس اينكـه علـت ترديدشـان          ت از پذيرفتن آن سر باز مـي است و به اين عل

گرا و چنانچه ترديد آنها ناشي از اهداف مـادي باشـد، در    در گروه معرفت اي فلسفي است، مسئله 

گيرنـد. گريـزان از مـادري افـرادي هســتند كـه مـادري بـا خواســته و         گـرا قـرار مــي   گـروه مـادي  

عارض است؛ اما داراي فرزندي هستند كه با اكراه و به عنـوان انجـام وظيفـه    هاي آنها در ت اولويت

كـرد و توضـيح    مشـاهده توان در نمودار زيـر   كنند. خالصة آنچه گفته شد را مي از او مراقبت مي

  در ادامه خواهد آمد. ادشدههاي ي بيشتر در مورد هريك از سنخ
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  . گونة انتخابگر مادري٥-١

اقـدام   - بـه دليـل احسـاس نيـاز      - وه از زنان بوده است و با كسب آمادگي مادري انتخاب اين گر

هـاي مـادري را بـا آگـاهي بـه دشـوار        اند، در وضع رضايت از زندگي، سختي به مادر شدن كرده

داننـد   برند، مادري كردن را يك قابليـت مـي   كنند و از مادري كردن لذت مي بودن آن تحمل مي

عتقدند جز مادر كس ديگري اين قابليت را نـدارد كـه جـايگزين او    كه خدا به آنها داده است و م

شـود؛ بنـابراين نسـبت بـه      شود. مادري براي اين زنان هدف و بخشي مهم از زنـدگي قلمـداد مـي   

داننـد،   ترين وظيفة مادري را محبت كردن بـه فرزنـد مـي    تحصيل و اشتغال اولويت دارد. اينها مهم

  برند و به موفقيت فرزندشان اميدوارند. ت مياز ديدن مراحل رشد فرزند خود لذ

اند. با مـادر خـود رابطـة گـرم و عـاطفي       بخشي را تجربه كرده زنان انتخابگر مادري كودكي لذت

انـد و بـه او    اند. از شيوة مادري كردن مادرشان راضـي  دارند و محبت شديد مادر را دريافت كرده

بـة فرزنـدآوري اطرافيـان و مشـاركت در     كننـد. ايـن زنـان تجر    به عنـوان يـك دوسـت نگـاه مـي     

خيلـي بچـه   «: ٤٤برند. خـانم شـمارة    نگهداري كودكان را دارند و از مراقبت از كودكان لذت مي

  ».كنم رم بغلش مي دوست دارم. حتي تو كوچه ببينم، بچه رو مي

انـد؛ اگـر متأهـل باشـند،      اين گروه از زندگي و موقعيتي كـه در آن قـرار دارنـد، راضـي    

دانند و چنانچه مجرد باشند، بـه ازدواج و تشـكيل    بخش مي مشترك خود را رضايت زندگي

تـوان ميـان    رود. بـا اعتقـاد بـه اينكـه مـي      بين هستند و اولويت آنها به شمار مي خانواده خوش

فعاليــت خــانوادگي و فعاليــت اجتمــاعي همــاهنگي ايجــاد كــرد، وارد زنــدگي خــانوادگي   

گريزان از مادريسنخ هاي زنان

مردد دربارة مادري
معرفت گرا

مادي گرا

انتخابگر مادري

معرفت گرا

سنت گرا
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اش برسه؛ بچـه بـزرگ    تونه يه مدت سر كار نره و به بچه مي آدم«: ٥٠شوند. خانم شمارة  مي

هـاي خـوبي هـم     ها هستن، مثل دبيرهاي خودمون؛ بچه بشه تا زماني كه بهش نياز داره. خيلي

  .»دارن. آدم بايد بتونه يه تعادلي بين كار و مادري ايجاد كنه

ي لياقـت آن را  داننـد كـه هـر كسـ     زنان انتخابگر مادري، مادر شدن را موهبتي الهـي مـي  

هايي در او وجود داشته باشد. مادري كـردن   ندارد و براي بر عهده گرفتن آن بايد شايستگي

قشـنگ   ات رو آفريننـده : «١٣ايفاي نقش آفرينندگي خداوند است. خانم شمارة  در نظر آنها

كنـي. خـدا تـو قلبـت هسـت؛ ولـي اون        هات؛ چون خدا رو حس نمي كني با دست لمس مي

بـوييش. مـن    بوسـيش، مـي   كنـي، مـي   هات لمس مـي  شي، خدا رو با دست مادر مي لحظه كه

شدم، ايـن رو بـا    اعتقادات خاصي ندارم، خب اعتقاداتم خيلي خاص نيست؛ ولي وقتي مادر 

كـنم.   تموم وجود درك كردم، حس كردم انگـار خـدا رو گـرفتم تـو بغـل، دارم بـوش مـي       

  ».صهخيلي لذت داره، خيلي لذت قشنگيه، خيلي خا

شـود اگـر لـذت بـردن محـرك       مادر شدن براي آنها هدف و غايت زندگي تعريف مـي 

رسـد؛ ولـي لـذت داشـتن      هاي مادي باشد، هر لذتي پس از مدتي بـه پايـان مـي    انجام فعاليت

و حضـور او محـرك زن    يابـد  است. وجود مادر در وجود فرزند تداوم مي ريناپذ انيپافرزند 

هـا   تـا كـي؟! خالصـه ايـن مهمـوني     : «٧خانم شـمارة   دگي است.براي تالش و ادامه دادن زن

شـه؛ امـا بچـه     شه، خورد و خوراك و فالن يـه روز تمـوم مـي    شه، ظاهر آدم پير مي تموم مي

هميشه هست. بد بدش هم باشه، هست. يه اميد، يه انگيزه، يه باقيمانده از خودش، يـه وصـله   

تپه، هرچي هسـت،   قلبش تو وجود آدم مياز وجودش، يه آدم كه از خودش به وجود مياد، 

شـه ازش   شـه، نمـي   خوبه. من بچة بد نداشتم، ببينم چه جوريـه؛ امـا بچـه بـدش هـم بـاز بچـه       

  ».بگذره

اهميت مادري و احساس مسئوليتي كـه پـيش از تولـد فرزنـد در زنـان انتخـابگر مـادري        

هـايي در زمينـة    ديشود براي ايفاي آن كسب آمادگي كنند. توانمنـ  شود، سبب مي ايجاد مي

جسمي، ذهني و معنوي براي پذيرش مسئوليت فرزند الزم است كه پيش از تولد فرزنـد، آن  

ش رو در خـودت ببينـي ديگـه. از    ا بايد توانـايي : «٢٠كنند. خانم شمارة  را در خود ايجاد مي

 ؟و خشـكش كنـي   هـم تـر   ،هـم تربيـت كنـي    ،دونـه بچـه رو  ه تـوني يـ   ي؟ ميآ پسش بر مي

  »اش رو داري؟ حوصله ؟براش وقت بذاريتوني  مي

شـود، تـا پايـان     مادري با نگراني براي فرزند همراه است كه از دوران بارداري آغاز مـي 
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يابد. زماني شـير   هاي جديدي مي عمر او ادامه دارد و به مقتضاي افزايش سن فرزند، صورت

يه چيزي تـو  : «٣٣مارة كند. خانم ش خوردن و زماني ازدواج كردن فرزند، مادر را نگران مي

تر بشـه، از آب   وجودت هست، فارغ نيستي. يه كاري انجام بدي، بگي تمومه. هرچي بزرگ

تـوني   كه اين شد. نمي هاي اول شه، من چي كار كردم سال و گل در بياد، استرست بيشتر مي

اش، سـالمتش، سـالم زنـدگي     اش اسـترس داري، نگـران زنـدگي    اين پروژه را ببنـدي. همـه  

اش نگرانيه. همسرم خيلي نگرانه كه مهرا رو به دنيا آوردم؛ كـي ميـاد مهـرا رو     دنش، همهكر

گيره، تو اين دنيا مهرا رو بيشتر از ما دوست داشته باشه؟ خيلي جالب بود كـه همسـرم بـه     مي

  ».كنم كنه؛ من به شوهر ندادنش فكر مي اين فكر مي

پـذيري اسـت.    ن الزمـة مـادري، مسـئوليت   نخسـتي  مادري از منظر اين زنان الزاماتي دارد.

دانـد و   مسئوليت مادري به اين علت باالست كه مادر خود را عامل ورود فرزنـد بـه دنيـا مـي    

ازآنجاكه فرزند به خواست و ناشي از عمل او به دنيا آمده است، بايد مراقبت كامـل از او را  

رو بپـذيره كـه يـه موجـودي      آدم بايد طالب اين باشـه كـه ايـن   : «٨انجام بدهد. خانم شمارة 

فـداكاري  ». شـه  هاي مـن گرفتـه مـي    قراره بياد كه تموم مسئوليتش با منه و يه سري از آزادي

  شود. پذيري زياد حاصل مي پذيري است و از مسئوليت روي ديگر مسئوليت

فداكاري جزء جدانشدني از مادري است و اولويـت دادن بـه نيازهـاي فرزنـد نسـبت بـه       

ترين ويژگي مادر خوب اسـت و   شود. مقدم دانستن فرزند بر خود مهم معنا مينيازهاي مادر 

دهـد و بـه مراقبـت از او     هاي خودش را بر فرزندش ترجيح مي در مقابل، مادري كه خواسته

مـن كـه   : «١٠شـود. خـانم شـمارة     متعهد نيست، فردي كه شايستة مادري نيست، تعريف مـي 

كنم. مسـئوليت دارم، هنـوز    اصالً به خودم فكر نمي ه؛ همه چي رو گذاشتم از اون اول برا بچ

گم بايـد جـواب بـدم. يـه مـوقعي يـه چيـزي         زنن، مي هايي زنگ مي طوره. يه وقت هم همين

فـداكاري بـه منزلـة    ». دم بپرسن، كاري با من داشته باشن، هر كاري هم ازم بر بياد، انجام مي

ز بپـردازد؛ زيـرا خودفراموشـي باعـث     خودفراموشي نيست و مادر بايـد بـه نيازهـاي خـود نيـ     

يكي از وظايفت در قبـال خـودت   : «٤٢شود. خانم شمارة  كاهش ارزش مادر براي فرزند مي

ات اينه كه بايد شاد باشي، شاديت رو بايد يه جوري تأمين كني، رسيدن به چيزي كـه   و بچه

ف كنـي. مـادر   خواسته. يه وقتي بايد براي خودت تعريف كني، يـه منـي بايـد تعريـ     دلت مي

  ».دردبخوري نيست مستحيل مادر به

تـر از   عشق به فرزند يكي ديگر از لوازم مادري است. عشق مادر بـه فرزنـد بسـيار عميـق    
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هـايي را كـه بـه     دوست داشتن همسر و با آن متفاوت است؛ زيرا مادر نقاط ضعف و فرصت

از آنهـا بگـذرد.    شـود  بيند؛ ولي شدت عالقـه موجـب مـي    دهد، مي خاطر فرزند از دست مي

بيـنم؛   هـاي ديبـا رو مـي    شه. من بدي هات كور مي وقتي عاشق هستي، چشم: «١٣خانم شمارة 

تـوني   گـذري، نمـي   كنم. دوسـت داشـتنه، ايـن قضـيه نيسـت؛ نمـي       گذرم، گذشت مي اما مي

گذري. همون عشق مادري هست، فـرق   بگذري. خودت هم هستي؛ اما در مورد بچه نه، مي

يي كـه ناخوشـايند و نـامطبوع اسـت، انجـام دادن آن      كارها ،فرزنديل عشق به به دل». كنه مي

  شود. براي فرزند مطبوع مي

شود تفسير اين زنان از پيامـدهاي مـادري، مثبـت و خوشـايند باشـد. ايـن        عالقه به فرزند باعث مي

انـد   نپرداختـه  به آنهـا  - به صورت داوطلبانه  - مادران عمدتاً عاليقي دارند كه به دليل وجود فرزند 

كنـد؛ امـا بـا     و آنها را در لحظاتي دچـار احسـاس خـأل و تمايـل بـه رهـا بـودن از قيـد فرزنـد مـي          

از مراقبـت از فرزنـد معنـا     تـر  تيـ اهم كـم كننـد، عاليـق را    يي از ايـن لحظـات عبـور مـي    ها راهبرد

ر فرزنـدان،  هـاي او و پـرداختن بـه امـو     هاي ناشي از وجود فرزنـد و موفقيـت   كنند و با شيريني مي

كننـد. آنهـا همچنـين از پـرداختن      ها را براي خود جبران مـي  هاي مدرسه، محروميت مانند فعاليت

شـوند؛ امـا    به نيازهاي كودك، مراقبت از او و انجام آنچه بـه كـودك مربـوط اسـت، خسـته مـي      

ان جنس اين خستگي از نوع جسماني است و به معناي پشيماني از مادري نيست. استدالل ايـن زنـ  

هـايي كـه    هايي را بـه دنبـال دارد. آنهـا بـا وجـود سـختي       اين است كه انجام هر كار مهمي سختي

اآلن ثمـرة زنـدگيم رو دارم   «: ١٦كنند، از مادري كـردن راضـي هسـتند. خـانم شـمارة       تحمل مي

  ».خوام ببرمت خارج گه مامان مي بينم. مثالً نوة بزرگم مي هام رو مي بينم. من همين نوه مي

  گرا . گونة انتخابگر معرفت٥-١-١
كننـد و   زنان اين گروه به مادري بـه عنـوان يـك هـدف و بسـتر تحقـق خـود بـراي زن نگـاه مـي          

وجـود دارد كـه بـا داشـتن فرزنـد       حدوحصر يبمعتقدند در وجود زن ويژگي ابراز عشق و عاطفة 

: ٣٧. خـانم شـمارة   كنـد  هـا زن رشـد مـي    يابد. بـر اثـر بـروز ايـن قابليـت      شود و بروز مي بالفعل مي

خـواد. بخشـي از زن    زنين كـه بچـه رو مـي    اولويتم قطعاً بچه است. اآلن دارين با كسي حرف مي«

جز اينكه همسر بودنه، در مادر بودن هست. حاال كار پژوهشي هـم نكـرد. يـه چيزايـي رو      بودن به

ـتعدادها تـوان و   آنهـا ». شـه  گيره، بالفعل مـي  بالقوه داريم. هر زني وقتي در اون نقش قرار مي ي اس

ة كننـد  جبـران گيرند و پيشـرفت فرزنـد را پيشـرفت خـود و      خود را براي پرورش فرزند به كار مي

دانند. در برابر جامعة پيرامون خود احساس تعهد دارند وجـود فرزنـد را    اند، مي آنچه از دست داده
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بخشـد؛ بنـابراين    مرار ميدانند كه اثرگذاري فعاليت آنها را پس از مرگ است تداوم وجود خود مي

يه نفر باشه كه ثمرة يه عمـر مـن باشـه و    «: ٣٦وجود فرزند از نظر آنها ضروري است. خانم شمارة 

گما! اينكه ثمرة عمر من به كجا قـراره برسـه. تـه تهـش مـن       كار نيك انجام بده. حداقلي دارم مي

ولـي تـا وقتـي كـه آدم     هفتاد سال قراره زندگي كنم، بعدش چي بشـه؟ هرچنـد همـه چـي فانيـه؛      

  ».هست، بتونه اثرگذار باشه

ريـزي   جايگزين است كه بايد بـراي آن برنامـه   مادري از نظر آنها فعاليتي مهم و نقشي بي

انجام شود. ازآنجاكه مادر نقش مربي را براي فرزند دارد، الزم اسـت پـيش از تولـد فرزنـد،     

گيري اخـالق و رفتـار خيلـي     ين شكلا«: ٥١هايي را در خود ايجاد كند. خانم شمارة  ويژگي

تونه اين رو بهش ياد بـده. كپـي كـردن هسـت      تونه از مادر باشه. مادر با رفتار خودش مي مي

اي است كـه فرزنـدآوري را تـا زمـان      فرزند براي آنها به اندازه اهميت تربيت درست». ديگه

هـر فرزنـدي ادامـة    : «٣ ةشـمار اندازند. خـانم   فراهم شدن مقدمات تربيت فرزند به تعويق مي

شخصيت پدر و مادر و حتي اجدادشه؛ اينه كه ميگه من يه سري ايرادات دارم كه بايد اونهـا  

دار  بعـد بچـه   رو در خودم حل كنم و برطرف كنم يا اصالح كـنم بـه نـوعي شخصـيتم رو و    

نوادة دار بشم، اينه كه تفاوت فرهنگـي مـن بـا خـا     خوام بچه بشم. اما علت اينكه من اآلن نمي

كـنم   همسرم خيلي زياده و با توجه به اينكه محـل زنـدگيمون اآلن خيلـي نزديكـه، فكـر مـي      

  .»كنن دخالت مي

  گرا سنت. گونة انتخابگر ٥-١-٢
آن راضي هستند. آنها مـادر شـدن را يكـي از مراحـل      مادري انتخاب اين گروه از زنان است و از

عـادت زندگيـه؛ عـادت    «: ٤٠ ةشـمار انـد. خـانم    دانند كه به آن عـادت كـرده   در زندگي زنان مي

ازدواج براي آنها بـه  ». كردي، بزرگش كني، بدي دست يكي ديگه. معلوم نيست چي بخواد بشه

منزلة نزديك شدن به موقعيت مادري اسـت و در كمتـرين فاصـلة زمـاني از ازدواج و بـه محـض       

گم تا خـودم سـنم    نه، مي: «٢٤رة فراهم شدن شرايط اوليه، تصميم به فرزندآوري دارند. خانم شما

خـوام زود   مون كـم باشـه. مـي    شه؛ اختالف سني كمه، حوصله دارم بچه بيارم. با خودم بزرگ مي

  ».دار بشم بچه

اي ناخودآگاه به فرزند دارند و وجود فرزند به مثابه چيزي متعلق به مـادر   اين زنان عالقه

دم آ ،خـوره  دم تكـون مـي  آبچه تو شـكم  وقتي : «٣٤براي آنها منشأ لذت است. خانم شمارة 

در فرزنـدآوري  ». بي داريواين فقط مال منه. يه حس خ ،گه اين مال منه مي ؛كنه حسش مي
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حاال اآلن برامـون سـرگرميه،   : «٢٩به كاركردهاي فرزند براي مادر توجه دارند. خانم شمارة 

كنـه بچـه    دم احساس ميتا يه سني زحمت داره. ما هم براي پدر و مادرهامون داشتيم؛ ولي آ

  .»پشتشه

  . گونة گريزان از مادري٥-٢
اي كـه شـرايط    اي نامطلوب از مادري دارند و آن را به عنوان وظيفـه  اين دسته از زنان تجربه

ها به مادري نسـبت   اند. از معنايي كه در كليشه زندگي به آنها تحميل كرده است، انجام داده

شـود، متضـاد    هـا ترسـيم مـي    مادري را با آنچه در كليشـه اند و واقعيت  شود، گريزان داده مي

ها و اهـدافي شـده اسـت كـه بـراي آنهـا اهميـت         يافتن به خواسته دانند. مادري مانع دست مي

رو منتظر فرصتي هستند تا از آن رها شوند. اين زنان دچار افسـردگي پـس    داشته است؛ ازاين

ي ادامـه داشـته و خـود فـرد و اطرافيـان از      اند، افسردگي آنها بـه مـدت طـوالن    از زايمان بوده

براي درمان اقدامي صورت نگرفته و اطرافيان نيز بـا درك   جهيدرنتاند؛  بيماري اطالع نداشته

  اند. نكردن اوضاع روحي فرد افسرده، بيماري او را تشديد كرده

خـود،   اند كه به دليل نوع شغل زنان گريزان از مادري، نامادري يا مادري را تجربه كرده

انـد كـه بـا     كند. آنان تصويري از مادري نداشـته  ارتباط عاطفي مناسبي با فرزندان برقرار نمي

اصالً  مادر من «: ٣٨برد. خانم شمارة  دهد و از ارتباط با او لذت مي محبت، فرزند را رشد مي

بـوس   ريم خونة مامانم، مامانم مـا رو  شبيه مادرهاي امروزي نيست. ما هنوز هم كه عيدها مي

كنيم. بعد يه حالت مشـمئزي بهـش    كنيم و ماچش مي ريم بغلش مي كنه. ما خودمون مي نمي

  ».ده دست مي

زنان گريزان از مـادري در سـنين پـايين و بـه دليـل فـرار از موقعيـت خـانوادگي ازدواج         

اند. در هنگام ازدواج، درك درستي از زندگي مشترك نداشته و به اميد رهـا شـدن از    كرده

انـد. بـارداري آنهـا بـه فاصـلة انـدكي از ازدواج و بـه         ت خانوادگي به ازدواج تـن داده موقعي

انـد و آگـاهي از    صورت ناخواسته اتفاق افتاده است. انتظار بارداري در ايـن زمـان را نداشـته   

بارداري براي آنان به منزلة شوك بوده است. براي رهـا شـدن از ايـن موقعيـت قصـد سـقط       

چـون سـنم   : «٢٤انـد. خـانم شـمارة     طرافيان آنها را از اين اقـدام بازداشـته  اند كه ا جنين داشته

هـام   خيلي پايين بود، اولش متوجه نشدم باردارم. مادر همسرم متوجه شـد بـاردارم؛ از حالـت   

خواسـتم بچـه رو بنـدازم؛ امـا چـون از       كـردم. مـي   متوجه شد. يه حس خيلـي بـد، گريـه مـي    

من اين كـار رو بكـنم. اعتقادشـون ايـن بـود كـه اصـالً،        خانوادة خيلي مؤمني بودن، نذاشتن 
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  ».نبايد، نعمتيه كه خدا داده؛ يه قتله و من نبايد اين كار رو بكنم

 درپس از زايمان در نخستين رويارويي با فرزند كه مادري براي آنهـا بـه صـورت عينـي     

د. خـانم شـمارة   كننـ  و از نگاه كردن به چهرة او خـودداري مـي   رنديپذ ينم، فرزند را ديآ يم

خواسـت ببيـنمش. پرسـتارها     وقتي هم كه به دنيا اومـد، تـو بيمارسـتان اصـالً دلـم نمـي      : «٢٤

كـردم. فقـط گريـه     گفتن بچه گرسـنه اسـت، بايـد شـير بخـوره؛ مـن اصـالً قبـولش نمـي          مي

پذيرند. پـذيرش فرزنـد    و با آرام شدن درد ناشي از زايمان، فرزند را مي جيتدر به». كردم مي

از احساس مسئوليت در برابر فرزند و انتظاري است كـه اطرافيـان از زن بـراي مراقبـت      ناشي

  كردن از فرزند دارند.

شـود؛ احسـاس    كند و موجب مراقبت از او مـي  احساس مسئوليت، مادر را به فرزند وابسته مي

ك خوابي اوايل تولـد فرزنـد همـراه اسـت و مـادر بـدون داشـتن كمـ         مسئوليتي كه با سختي و بي

كند، فكـر حـذف    داشته باشد. فشاري كه مادر احساس مي عهده برتنهايي ناچار است بار آن را  به

خواسـتي   گـه مـي   مـي : «٣٨رسـاند. خـانم شـمارة     بردن او را به ذهن مادر مـي  كردن فرزند و ازبين

 گـه اگـه مـا نرسـيده     بشيني رو بچه كه بچه خفه شه. من خودم اصالً يادم نمياد؛ ولي خـواهرم مـي  

  ».كردي يا ممكن بود هر باليي سرش بياري بوديم، تو اتاق تو اون كارو مي

هـايي كـه بـراي آينـدة خـود ترسـيم كـرده         نياز فرزند به مراقبت، آنها را از پرداختن به برنامـه 

شود. احساس محروميـت، رضـايت از    دارد و به مانعي در مسير خوشبختي تبديل مي بودند، باز مي

شود در تولد فرزند هيچ پيامـد مثبـت و خوشـايندي     دهد و سبب مي اهش ميزندگي را در آنها ك

بـه دنيـا اومـد، دانشـگاه قبـول      : «٢٤نبينند و مادر شدن را عامل بدبختي خود بداننـد. خـانم شـمارة    

شد، ديگه نرفتم. چون تنها بودم، مادرم نبود، رودهن بـود، راهـش دور    شدم. دو ماه رفتم، بعد نمي

شه بخواي بري و بياي، دوره. ديگه دنيا بـرام يـه دنيـاي تيـره و تـاري شـد.        نميبود. همسرم گفت 

  ».تمام نيازها و چيزهايي رو كه دوست داشتم، گذاشتم زير پا

پذيرش مادري براي اين زنان ناشي از اجباري بيروني اسـت و معنـايي كـه از مـادري در     

مـادري  : «٢٤خانم شـمارة   بت.ذهن آنها شكل گرفته، انجام وظيفه بوده است، نه عشق و مح

آخه شايد يكي عاشـق   - دونم  ايه؛ يعني اصالً چون من نمي از ديد من يه مقولة خيلي مسخره

هيچ تعريف قشنگي ازش ندارم. مادري فقط بـراي مـن انجـام     - مادري باشه؛ ولي من نيستم 

كنـد   د مـي ي به فرزند به حـدي اسـت كـه پيشـنها    رغبت يب». وظيفه بود؛ هيچ عشقي توش نبود

دار نشدن به جاي مهريه در هنگام ازدواج ثبت شود و زنـان حـق فرزنـددار نشـدن      شرط بچه
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افتـاد كـه بـه جـاي      من حتي دوست داشتم اين فرهنگ جا مي: «٢٤داشته باشند. خانم شمارة 

دار  شد كه بچـه  شون عنوان مي به جاي مهريه تو مهريه - كسي كه بچه دوست نداره  - مهريه 

  ».افتاد، خيلي عالي بود روط. اگر اين فرهنگ جا مينشه جزو ش

احســاس آنهــا بــه فرزنــد احساســي دوگانــه اســت؛ تركيبــي از محبــت و نفــرت را دارد.  

توان توصيف و تبيين كرد؛ اما بـه دليـل    جوشد و نمي احساس محبت مادرانه كه از درون مي

مـادر شـدن    كـه  شـود  يمـ . احساس نفرت به اين دليـل ايجـاد   شود ينمنفرت از مادري ابراز 

اند، نه از روي عشق، بلكه به دليل انجام وظيفـه در   انتخاب آنها نبوده است و آنچه انجام داده

انـد و رفتـاري كـه از     دار شدن ضـربه خـورده   كنند از بچه برابر فرزند بوده است. احساس مي

دي تـو شـكمت،    پرورشـش مـي  : «٣١ ةشـمار اند. خانم  اند، مشاهده نكرده فرزند انتظار داشته

كنـي كـه بـزرگ بشـه.      كني، خودت تر و خشـكش مـي   دي، بزرگش مي خودت شيرش مي

  ».شه دوني كه فردا چماق مغزت مي كني كه بشه عصاي دستت؛ نمي بزرگش مي

  . گونة مردد دربارة مادري٥-٣
يشـان  و مـادري برا  كننـد  ينمـ اين گروه از زنان به مادري به عنوان فعاليتي بديهي براي زنـان نگـاه   

تــر قــرار  اولويـت نيســت؛ بلكــه در مقابـل امــوري ماننــد ادامـة تحصــيل و اشــتغال در مرتبـة پــايين    

كننـد   گيرد. از سوي ديگر نوعي از نارضايتي و نامطلوب بودن شرايط زندگي را احسـاس مـي   مي

و اين ريسك را كه فرزند آنها احساس نارضايتي داشته باشد و مـادر را مقصـر تولـد خـود بدانـد،      

ترين شرايط و دستيابي بـه اهـداف و مقاصـد خـود       رو پس از فراهم شدن ايدئال ؛ ازاينرنديپذ يمن

انـد،   اين افراد هنوز در موقعيـت مـادري قـرار نگرفتـه     ازآنجاكهممكن است به مادري اقدام كنند. 

رسـد چنانچـه بـدون     دربارة آن دچار ترديد هستند؛ اما بـه آن احسـاس تنفـر ندارنـد. بـه نظـر مـي       

دار  دستيابي به اهداف خود وارد نقـش مـادري شـوند، ماننـد افـراد گريـزان از مـادري، در عهـده        

  شدن پايگاه مادري، احساس اجبار و تحميل داشته باشند.

كنند، ادامة تحصـيل را در اولويـت    اين گروه در مسيري كه براي زندگي خود تصور مي

پس از پايان دبيرستان بـراي قريـب بـه     دهند. ورود به دانشگاه امري بديهي است كه قرار مي

افتـد و يـك مرحلـة طبيعـي در زنـدگي هـر فـرد بـه شـمار           اتفاق دختران و پسران اتفاق مـي 

رود. مرحلــة پــس از تحصــيل در نظــر آنهــا اشــتغال اســت، ازدواج در آينــدة دور ديــده  مــي

آن آيد؛ يك امكـان اسـت كـه تحقـق      به شمار نمي دئالياشود و يك ضرورت حتمي و  مي

ام رو بسـازم. بـا شـرايط     كنم تنهايي زنـدگي  خودم سعي مي: «٢١مطلوب است. خانم شمارة 
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سخت كنار ميام. اگه كسي كنارم باشه كه خيلي خوبه. انگار دو نفر با هم يـه مسـير رو دارن   

  ».كنم به راهم ادامه بدمميرن. عشق، انگيزه و عالقه خيلي مهمه؛ ولي اگه نباشه هم سعي مي

راي اين افراد پيامد حتمي ازدواج نيست؛ فرزندآوري نيز بخشي از زندگي اسـت  فرزند ب

زنـدگي   كه ممكن است پس از ازدواج با پيدايش نياز به فرزند انجام شود. در اوضـاعي كـه  

بخش باشد، نيازي به وجود فرزنـد نيسـت؛ زيـرا حضـور فرزنـد تغييـري در        مشترك رضايت

مسـئوليت فرزنـد زيـاد اسـت، حضـور او بـه معنـاي         كند. برعكس شرايط زندگي ايجاد نمي

  خوردن آرامش مادر است. اضطراب و نگراني است و باعث برهم

توانـد   داننـد؛ زيـرا مـي    انـد و او را خـالق مـي    اي قائل اين گروه براي مادر ماهيت اسطوره

هاي خـود بـه    ي و رها كردن خواستهازخودگذشتگموجودي را در بدن خود پرورش دهد و 

اي ترديـد دارنـد؛    اما دربارة پـذيرش ايـن پايگـاه اسـطوره     نيازهاي فرزند را انجام دهد.دليل 

اي اهميت دارد كه ايـن سـطح از فـداكاري و تحمـل      زيرا براي اين زنان، فرديتشان به اندازه

سختي را در توان ندارند. موفقيت براي اين افراد در دسـتيابي بـه اهدافشـان تعريـف شـده و      

مادر شـدن يـه    قطعاً: «٤١شود. خانم شمارة  زو نقاط منفي مادري قلمداد ميگذشتن از آن ج

ات بـه   رسـي؛ بچـه   هاش چي هست؟ ديگه خودت به موفقيت نمي بدي هايي داره. سري بدي

  ».زني به خوشبختي اون رسه و تو خوشبختيت رو گره مي موفقيت مي

ند، از شـيوة مـادري   اين دختران كه فرزنـدان مـادران فـداكار دچـار خودفراموشـي هسـت      

اند و فاصلة نسلي بين خود و مـادر را   مادرشان كه متضمن خودفراموشي بوده است، ناراضي

داننـد.   كه به اختالفاتي ميان آنها انجاميده است، ناشي از فرسودگي ذهني و جسمي مادر مي

كننــد فــداكاري  دهنــد و گمــان مــي تجربــة خــود را بــه فرزنــدان احتمــالي خــود تســري مــي

فراموشانه به زيان فرزند خواهد بود. مادر مطلوب مادري است كه كامالً فـداكار نباشـد   خود

و به خودش هم برسد. فداكاري زياد و خودفراموشـي مـادر، دختـران را از قـرار گـرفتن در      

  كند. جايگاه مادري دچار هراس مي

 گرا . گونة مردد دربارة مادري معرفت٥-٣-١

يي كـه محـيط بـه آنهـا تحميـل      هـا  تيمحدوديط پيرامون دارند و به دليل رويكرد منفي كه به مح

دهنـد همـين وضـع بـراي      كرده است، از زندگي احسـاس رضـايت كامـل ندارنـد و احتمـال مـي      

بـا   خواهنـد  ينمـ كننـد. چـون    رو فرزنـددار نشـدن را انتخـاب مـي     فرزندانشان تكـرار شـود؛ ازايـن   

نگـاه ايـن افـراد بـه دنيـاي پيرامونشـان مثبـت        دنياآوردن يك انسان، سبب آزار ديدن او شـوند.   به
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دنياآمـدن فـرد    بخـش و ارزشـمند نيسـت كـه سـبب بـه       نيست؛ به نظر آنهـا زنـدگي چنـدان لـذت    

دار شدي، مجبوري يه مهر تأييد به ابـديت بزنـي. اآلن    وقتي بچه: «٤٨جديدي بشويم. خانم شمارة 

ـنگي  گم اين دنيا با زنم؛ يعني من مي من به اين دنيا مهر نمي قـدر سـؤال توشـه و     هـاش اون  همة قش

  ».خوام تأييدش كنم گير و گور داره كه من نمي

شود، ايـن اسـت كـه بـا وجـود فاصـلة        عامل ديگري كه موجب ترس از فرزندآوري مي

سني زياد با فرزند، امكان درك او را نداشته باشند. اختالفي كه به دليـل تفـاوت عقيـدتي بـا     

هايـت معنـاي نداشـتن درك متقابـل گرفتـه، در تـرس از درك       انـد و درن  مادر تجربـه كـرده  

توان دربارة يـك كـودك    نكردن فرزند اثرگذار است. اين زنان معتقدند حس مادرانه را مي

سرپرست يا حتي به يـك موجـود زنـده پاسـخ داد. پاسـخ دادن بـه حـس مادرانـه دربـارة           بي

لد او بـا آنهاسـت، ريسـك كمتـري     اند و مسئوليت تو كودكي كه ديگران او را به دنيا آورده

دنياآوردن يك انسان جديد. اين افـراد نيـاز بـه ابـراز عاطفـه و مراقبـت را در خـود         دارد تا به

داننـد. فرزنـد احسـاس نشـاط و      كنند؛ اما موضوع آن را منحصـر بـه فرزنـد نمـي     احساس مي

اي همـين   زنـده  كند و مراقبت كردن از هر موجـود  اميدواري به زندگي را در مادر ايجاد مي

نگهداري از هر چيزي، يـه بچـه، يـه گلـدون،     «: ١٥دهد. خانم شمارة  احساس را به انسان مي

سازم؟ تـا كـي؟ كـه     حس زندگي داره، من تا كي به خودم فكر كنم. تا كي من خودم را مي

خواد گربه باشـه، بچـه باشـه،     ات ريشه بده؛ حاال مي چي بشه؟ حس زندگي! انگار به زندگي

  ».س خوب رو داره باالخرهاون ح

  گرا . گونة مردد دربارة مادري مادي٥-٣-٢

داننـد و فرزنـدآوري را تـا زمـاني كـه از سـوي        اين زنان فرزند را مانعي براي لذت بردن خود مي

دار  خواسـت بچـه   دلمون نمـي : «٤٧اندازند. خانم شمارة  اطرافيان احساس فشار نكند، به تعويق مي

هــاي  قــدر ســرگرمي ليســانس خونــديم. اون فتمــون بعــد ازدواج فــوقشــيم؛ چيزهــاي مختلفــه. ج

شـديم، بايـد    دار مي رم، مسافرت رفتيم. همة اينها رو بچه كشم، ورزش مي مثالً نقاشي مي مختلف، 

  ».خوايم، بكنيم دار نشديم، هر كاري مي ذاشتيم. گفتيم فعالً تا بچه كنار مي

گيرد. اين زنان زمان زيـادي از   آن قرار مياست كه فرزند مقابل  اشتغال اولويت ديگري

اند و آن را به مراقبـت   هاي عمر را براي رسيدن به كار و پيشرفت زحمت كشيده بهترين سال

در موقعيت انتخاب بين مراقبـت از   دهند. براي اينكه دچار تنش نشوند و از فرزند ترجيح مي

طر فرزنـد ناچـار شـوند، فرزنـد را     فرزند و كار قرار نگيرند كه به رهـا كـردن عاليـق بـه خـا     
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كنـد و   كنند. از سوي ديگر نگراني مادرانه اضطراب زيادي را بـه زن تحميـل مـي    حذف مي

مادري كار سـختيه؛  «: ٢٨دختران جوان تحمل اين ميزان از اضطراب را ندارند. خانم شمارة 

خـواهرم مـادر    دونم! (ترديد) خيلي سـخته! (تأكيـد) اآلن   دوست ندارم. نمي مسئوليت زياده،

تونه سر كار بره، نـه   شده؛ خيلي سخته. از كارت بايد بگذري. از همه چي بايد بگذره، نه مي

اصالً زمانش دست خودش نيست. هرجا بـره،   تونه به خودش برسه؛  تونه جايي بره، نه مي مي

  ».بايد بچه رو با خودش ببره

ـبت بـا معنـاي مـادري،     هاي گوناگون زن توان گفت از بررسي سنخبندي مي در جمع ان در نس

اين نتيجه به دست آمد كـه انگيـزه، پيامـدهاي مـادري، رضـايتمندي از زنـدگي، رابطـه بـا مـادر،          

ها در ايجاد معناي مادري اثرگذارنـد؛ بنـابراين اگـر بـه معنـاي مـادري بـه مثابـه          اهداف و اولويت

دري بـه عنـوان مضـامين    تـوان بـه عوامـل تأثيرگـذار بـر معنـاي مـا       مضمون كـانوني بنگـريم، مـي   

دهنده نگريسـت و مجمـوع آنهـا شـبكة مضـاميني را خواهـد سـاخت كـه در شـكل زيـر            سازمان

 نمايش داده شده است.
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هاي گوناگون مادري كه بـر مبنـاي معنـاي مـادري اسـت، ايـن نتيجـه بـه          از بررسي سنخ        

ي، رضايتمندي از زنـدگي، رابطـه بـا مـادر، اهـداف و      دست آمد كه انگيزه، پيامدهاي مادر

مضـمون   مثابـه تـوان بـه معنـاي مـادري بـه      ها در ايجاد معناي مادري اثرگذارند. مـي  اولويت

  دهنده نگريست. كانوني و به مضامين تأثيرگذار بر معناي مادري به عنوان مضامين سازمان

آنها در فرايند مادري اسـت   هاي معناي مادري براي كنشگران مركب از مجموعة تجربه

انـد. معنـاي مـادري     بندي كرده و تصويري از مـادري را در ذهـن شـكل داده    كه آن را جمع

بــراي زنــان انتخــابگر مــادري، مســئوليت پايــدار داوطلبانــه؛ بــراي زنــان گريــزان از مــادري، 

 جتنـاب ا قابـل مسئوليت پايدار اجباري و براي زنـان مـردد دربـارة مـادري، مسـئوليت پايـدار       

گيـري معنـاي مـادري،     است. هر سنخ صـورت ذهنـي خـاص خـود را دارد؛ زيـرا در شـكل      

هاي گوناگون مادران متفاوت است. برخـي از ايـن عوامـل     عواملي نقش دارند كه ميان سنخ

  اند. هاي زنان هستند و برخي بيروني و ناشي از شرايط ساختاري دروني و مرتبط با نگرش

كننده در تفسير موقعيت مادري اسـت. بـا توجـه بـه وظـايف       ينانگيزة مادري متغيري تعي

كنـد،   گيـرد، منتسـب مـي    فرسايي كه مادري بـه فـردي كـه در آن قـرار مـي      سنگين و طاقت

اي قـوي نيـاز دارد. نبـود انگيـزه و      پذيرش اين پايگاه و انجام وظايف مرتبط با آن به انگيـزه 

ة پـذيرش مـادري اسـت و چنانچـه بـه      سؤال دربارة ضرورت فرزندآوري عامل ترديد دربـار 

پايگـاه مـادري تحميـل     - تحـت تـأثير فشـار اجتمـاعي      - زني در وضع ترديد دربارة مادري 

ي هـا محـرك كه با وجود  اي اجباري خواهد بود. درصورتي شود، معناي مادري انجام وظيفه

  انگيزشي، مادري انتخاب شود، معناي آن مسئوليت پايدار داوطلبانه خواهد بود.

اهـداف   رضايتمندي از زندگي عاملي است كه بر معناي مادري توسط زنـان اثرگـذار اسـت.   

انـد، عوامـل احسـاس محروميـت هسـتند و تـا زمـان         نشده و عاليقي كه به آنها دست نيافتـه  محقق

، احسـاس  تـر  مهـم محقق نشـدن اهـداف و عاليـق يـا جـايگزين نشـدن توسـط اهـداف و عاليـق          

است و وظايف مـرتبط بـا آن ميـزان زيـادي      وقت تمامادري كه فعاليتي ماند. م محروميت باقي مي

شـود. زنـاني    دهد، مانعي براي پرداختن به عاليق شـمرده مـي   از وقت زن را به خود اختصاص مي

و عامـل   هـا  تيـ مطلوباند، مادري را موقعيتي ناخوشـايند در تضـاد بـا     كه دچار احساس محروميت

اني كـه احسـاس رضـايتمندي از زنـدگي دارنـد، مـادري را       كننـد. زنـ   محروميت خود تفسير مـي 

دهنـد، مسـئوليت داوطلبانـه اسـت؛ گرچـه       كنند و معنايي كه به آن مي پايگاهي مطلوب تفسير مي

  براي انجام وظايف پايگاه مادري، برخي عاليق و اهداف خود را كنار گذاشته باشند.
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ي آنهـا را وارد مرحلـة جديـدي    اي بـراي زنـان اسـت و زنـدگ     مادر شدن نقطة تحول برجسته

ي ممكن نيست. تحوالت پـس از مـادري بخشـي از پيامـدهاي     آسان بهكند كه رها شدن از آن  مي

مادري هسـتند كـه بـر تفسـير موقعيـت مـادري اثرگـذار اسـت. ارزيـابي تحـوالتي كـه در سـطح             

اسـت.  شـود توسـط زنـان متفـاوت      هاي شخصيتي و در بعد جسماني براي مادر ايجاد مـي  ويژگي

شـوند،   هـاي شخصـيتي و رفتـار، مثبـت و ارزشـمند شـمرده مـي        هنگامي كه تحوالت در ويژگي

كنـد. پيامـد    شـود و زن آن را بـراي كمـال يـافتن انتخـاب مـي       مادري بستري براي رشد ديده مـي 

حاصـل   راتييـ تغ وهاست  ها و قابليت مادري براي زنان انتخابگر مادري، رشد و ارتقاي توانمندي

شود. چنانچه پيامد مادري، افسردگي مـزمن باشـد و زن قـدرت     ، خوشايند محسوب مياز مادري

ها را نداشته باشد، مادري يك تغيير ناخوشايند خواهد بـود. ايـن وضـع     ها و قابليت رشد توانمندي

شود و در شرايطي كه براي رها شـدن از عامـل افسـردگي،     براي زنان گريزان از مادري ايجاد مي

  كنند، مادري براي آنها معنايي جز اجبار ندارد. الش مييعني فرزند ت

هاي خود از ارتباط با مادر را به موقعيت جديدي كه خود در نقش مادر قـرار   زنان تجربه

كنند. ارتباط صميمانه با مادر كه آرامش و رضايت فرزند در سنين كـودكي   دارند، وارد مي

از روش مـادري   سـالي  بـزرگ د در سـنين  و ارزيابي مثبت از عملكرد مـادر و رضـايت فرزنـ   

دهـد و   كردن مادر را در پي دارد، تمايل زن را به تجربه كـردن پايگـاه مـادري افـزايش مـي     

دهد. برعكس رابطة كنترلگرانـه   معناي مسئوليت داوطلبانه از مادري را در ذهن زن شكل مي

اني و ارزيـابي  و نگراني افراطي مادر كه سبب احساس محدوديت در سنين كودكي و نوجو

شـود، معنـاي اجبـار را بـه مـادري منتسـب        سـالي مـي   منفي از عملكرد مادر در سنين بـزرگ 

  كند. كند و آنها را در مورد انتخاب مادري دچار ترديد مي مي

گيرند كه برخـي از اهميـت بيشـتري     زنان در مسير زندگي اهدافي براي خود در نظر مي

شوند. عوامل و شـرايط اجتمـاعي ديگـر در نسـبت بـا       برخوردارند و اهداف غايي قلمداد مي

شوند. بـراي   شوند و چنانچه مانع براي آن به شمار روند، حذف مي اهداف غايي سنجيده مي

. بــراي ايــن زنــان، شــود ينمــزنــاني كــه فردگرايــي آنهــا باالســت، مــادري هــدف شــناخته  

به حـدي اسـت   شود. اهميت دستاوردهاي شخصي  دستاوردهاي شخصي موفقيت قلمداد مي

خـود   خـودي  مادري كه به جهيدرنتكه امكان به تعويق انداخته شدن يا جايگزيني آنها نيست؛ 

ي اجتمـاعي بـه   هـا  تيـ مطلوببه منزلة رها كردن  دستاوردهاي عيني شخصي به دنبال ندارد و

گرايانـه دارنـد،    اما افرادي كه اهـداف جمـع   شود؛ شناخته مي ارزش كمخاطر ديگري است، 
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كنند. مادري بـراي آنهـا اولويـت بيشـتري دارد و      يت ديگران را موفقيت خود لحاظ ميموفق

كنند. مادري براي اين زنان يـك هـدف ارزشـمند     زمان بيشتري را براي انجام آن صرف مي

شود. براي مـادري   هاي ديگر مي شود كه سبب اولويت يافتن آن نسبت به فعاليت شناخته مي

  شود. شود و براي آن آمادگي كسب مي نه ميمانند اهداف ديگر صرف هزي

شود و چنانچه موفقيت و لـذت فـردي در اولويـت     هاي افراد تعيين مي متناسب با اهداف، اولويت

دور  اهـداف شود و مادري موقعيتي كه افـراد را از   قرار گيرد، فرزند مانع تحقق اهداف شمرده مي

د هـدف و ثمـرة فعاليـت زن در نظـر گرفتـه      شود. چنانچـه تربيـت فرزنـ    كند و از آن پرهيز مي مي

شـود كـه    گيرد و مادري فعاليتي مفيد معنـا مـي   شود، فرزند و تأمين نيازهاي او در اولويت قرار مي

  دهد. زن استعداد و توانمندي خود را در آن بروز مي

  گيري نتيجه
هـران بـوديم.   هاي معناي مادري در ميان زنان شهر ت در اين پژوهش به دنبال دستيابي به گونه

ها سه گونة انتخـابگر مـادري، گريـزان از مـادري و مـردد دربـارة مـادري را نشـان داد.          يافته

دهندة تأثير تحوالت اجتماعي بـر معنـاي مـادري در جامعـة ايرانـي       شده نشان هاي يافته گونه

هاي اين پژوهش نشان داد مادري امروز در شرايطي موضوع پژوهش قرار گرفتـه   است. يافته

ست كه پيوند ميان ازدواج و فرزندآوري گسسته شده و مادري نقشـي نيسـت كـه زنـان در     ا

ي ديگري كه در مقابل ها تيموقعدر آن قرار گرفته باشند. مادري مانند  ناچار بهپي همسري 

توان آن را انجام داد يـا از   شود كه مي زنان و مردان قرار دارد، يك فعاليت ممكن تصور مي

بنابراين مادري از قالب پايگاهي كه تحت فشار نهاد مـادري بـه زنـان محـول     آن پرهيز كرد. 

گيـرد، خـارج شـده     هاي زنـان را ناديـده مـي    شود و زنان به پذيرش آن ناچارند و خواسته مي

است؛ گرچه نهاد مادري همچنان در جامعة ايراني باقي اسـت و وجـوه ارزشـي مـادري كـه      

در جامعة  كند، پابرجا مانده است. درحقيقت ه ترغيب ميزنان را به قرار گرفتن در اين پايگا

هـاي زنـان شـاهد كنـار گذاشـته شـدن مـادري از سـوي آنهـا           ايراني با تغيير اهداف و انگيزه

هـاي فطـري زنـان سـبب ايجـاد تحـوالتي در نهـاد         هاي دروني و گرايش نيستيم؛ بلكه انگيزه

بـا افـرادي كـه     صـرفاً ان مـادري،  مادري شده است و اين موضوع سبب شده در ميـان موافقـ  

رو نباشـيم؛ بلكـه گروهـي از زنـان از پايگـاه       انـد، روبـه   گرايانه مادري را انتخاب كـرده  سنت

هـايي   كننـد. آنهـا سـوژه    مادري به عنوان موقعيتي براي نشان دادن عامليت خود اسـتفاده مـي  

كاهش فشار نهاد مـادري  اند.  شناسند و از پيامدهاي آن آگاه هستند كه الزامات مادري را مي
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ارزشمندي مادري در فرهنگ جامعه سبب شده با گروه مـردد دربـارة مـادري     حال نيدرعو 

، انـد  دهي كـه كـر  بنـد  تيـ اولوهايي هستند كه آگاهانه و به دليـل   مواجه باشيم. آنها نيز سوژه

نـد،  كه به اهداف خود دست ياب فشار نهادي عامل مخالفت آنها با مادري نيست و درصورتي

در آينده احتمال قرار گرفتن آنها در پايگاه مادري وجـود دارد. تنهـا گروهـي كـه مخالفـان      

رونـد، افـرادي هسـتند كـه در موقعيـت نامناسـب و بـه صـورت          واقعي مادري بـه شـمار مـي   

اند و تحت فشار نهادي براي ادامة بـارداري و حفـظ    ناخواسته در موقعيت مادري قرار گرفته

كنـد؛ بلكـه در صـورت     اند. نهاد مادري زنان را به انتخاب مادري وادار نمي فرزند قرار داشته

دهـد و تنهـا در    قرار گرفتن در موقعيت مادري، آنها را براي حفظ موقعيت در فشار قرار مـي 

  عامليت زنان سخن گفت. نقض ازتوان  چنين صورتي مي

ن مـادري، اولويـت دادن   از سوي ديگر وجه تمايز عامالن در انتخاب كردن يا انتخـاب نكـرد  

تقسـيم   گـرا  جمـع به منافع فردي در برابر منافع اجتماع اسـت كـه افـراد را بـه دو گـروه فردگـرا و       

كند. اين دو گروه حاصل وجود دو نوع گفتمان در جامعة ايراني است: گفتماني كـه قائـل بـه     مي

دهـد؛ فرهنگـي    يمدرن را بازتاب م طلب پسا و لذت گرا مصرفبودن است و فرهنگ  وطن جهان

كه از مرزهاي جغرافيايي عبور كرده و فرهنگ عيني و سبك زندگي جوامع گونـاگون را تحـت   

اسالمي اسـت، لـذت را فراتـر از     - تأثير قرار داده است. گفتمان ديگر كه مبتني بر فرهنگ ايراني 

و گـروه  دهـد. هريـك از د   كند و منفعت فرد را با منفعت جامعه پيوند مـي  لذت مادي تعريف مي

با آگاهي و متناسب بـا تعريفـي كـه از هويـت خـود دارنـد، در مـورد مـادري          گرا جمعفردگرا و 

از قيـد آن رهـا    تـوان  ينمـ آسـاني   بهزنند. مادري به عنوان مسئوليتي پايدار كه  دست به انتخاب مي

طلبـي در   تكه با فردگرايي و لـذ  تناسب دارد؛ درحالي گرا جمعهاي زنان  شد، با مطالبات و برنامه

تواننـد بـه    گيرنـد كـه از طريـق آن مـي     مـادري را انتخـابي در نظـر مـي     گرا جمعتضاد است. زنان 

  اهداف خود در خدمت به جامعه دست يابند.

با توجه به برجسته شدن وجه انتخابي و عامليت زنان در مادري، مادري در هويـت زنـان   

نگرنـد كـه    نوان فعـاليتي تخصصـي مـي   جايگاه مهمي دارد. اين زنان به مادري به ع گرا جمع
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ي ي سـاختاري بـرا  هـا  تيـ حمامهارت مادري توسط زنان در فرايند آموزش فراهم نكرده و 

طلبي سـبب دوري كـردن بخشـي     آنها در نظر نگرفته است. از سوي ديگر فردگرايي و لذت
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از زنان جامعه از پايگاه مادري است و در پـي آن جامعـه بـا مشـكل كـاهش فرزنـدآوري و       

ي سـاز  متناسبشود. توجه به تحوالت در پايگاه مادري و  رو مي پيري جمعيت در آينده روبه

ي اجتمـاعي  گـذار  اسـت يسن موضوعي است كه ضرورت دارد در ساختارهاي اجتماعي با آ

  در نظر گرفته شود و براي تسهيل فرايند مادري توسط زنان راهكارهايي انديشيده شود.
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