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استادروانشناسی دانشگاه تهران

بخـش
نخست

مادر موفق
کیست؟
«از دامن زن مرد
به معراج میر ود».
امام خمینی (ره)

سالم به
ر وان پاک حضرت فاطمه (س) ،الگوی زنان و مادران عالم
ر وان پاک حضرت زینب (س) ،قهرمان زنان و مادران عالم
ر وان پاک مادران شهدای انقالب اسالمی
ر وان پاک مادر م که مر هون تربیت ایشانم
همۀ مادران صالح امر وز و فردای ایران و جهان
انسانهای انسان ساز و سازندگان جامعۀ امر وز و فردا
عاشقان دانا ساز و اسوههای ایمان
همۀ مادران ،در نقش آینده سازان ایران

ماهنامۀ آموزشی تربیتی پیوند

دکتر احمد بهپژوه

یادآوری

در بخش اول این مقاله ،پس از طرح چند سؤال

و بیــان مقدمهای کوتاه دربارۀ جایگاه مادر ،ده نقش

مهــم مادر معرفی و تبیین میشــود ،که امید اســت
مــورد توجــه و اســتفادۀ مــادران و پــدران ،معلمان،
مربیان و کارشناســان محترم قرار گیرد .گفتنی است
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که بخش دوم این مقاله در اســفند ماه  1395انتشار

خواهد یافت.
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ماهنامۀ آموزشی تربیتی پیوند

چند سؤال:

• آیا همۀ مادران ،موفقاند؟

• آیــا همۀ مادران ،بــه نقشها و وظایــف خود وقوف و
آگاهی دارند؟

ف خــود عمل
• آیــا همــۀ مــادران ،بــه نقشهــا و وظای 
میکنند؟

• جامعه از مادران چه انتظارهایی دارد؟

مقدمه

مادر ،مادر
است؛ اما هر
مادری ،مادر
نیست .بیشک،
این مادر صالح
و شایسته است
که فرزند یا
فرزندان صالح و
شایسته تربیت
میکند .مادر در
مکتب مقدس
اسالم از پایگاه
و موقعیت واال
برخوردار است،
به طوری که
ت رسول
حضر 
اکرم (ص)
فرمود ه است:
بهشت زیر پای
مادران است
(همۀ مادران).
به همین
دلیل توجه به
مادران یک
جامعه ،یعنی
توج ه به مقام
بشری و توجه
به سرچشمۀ
خوبیها

مــادر ،مادر اســت؛ امــا هر مــادری ،مادر نیســت.

بیشــک ،این مادر صالح و شایســته اســت که فرزند

یــا فرزندان صالح و شایســته تربیت میکند .ماد ر در

ال برخوردار
ت وا 
م از پایگا ه و موقعی 
ب مقدس اسال 
مکت 

م (ص) فرموده
ل اکر 
ت رسو 
ه حضر 
یک
ه طور 
اســت ،ب 

است :بهشت زیر پای مادران است (همۀ مادران) .به

ی توجه
ل توجه به مادران یک جامعه ،یعن 
ن دلی 
همی 
ه سرچشــمۀ خوبیها .به
هب 
ی و توج 
ه مقام بشــر 
بــ 

ن اگر ســامت جسمانی و روانی مادران حفظ
نظر م 
ظو
ه حف 
شود ،سالمت جسمانی و روانی آحاد جامع 
م فرهنگ و جامعه،
ی در کدا 
ه راست 
ن میشــود .ب 
تأمی 

ن پایگاه رفیع برخوردار است؟ تاکنون چقدر
ماد ر ازای 

ن عمل شد ه است؟
ه میزا 
ن زیبا بیان شده و چ 
سخنا 
ه امر
طب
ه و با نشــا 
ه عاشــقان 
ی کــ 
بســیارند مادرانــ 

ه فرزندان خود
خطیــر فرزندپــروری میپردازند و بــ 
س انســانیت ،شجاعت ،عشق و محبت میدهند؛
در 
اما به جایگاه حقیقی آنان توجه نمیشود.

در عصر کنونی و در اکثر جوامع ،متأسفانه بسیاری

از زنــان و مــادران ،نقش همســری و مــادری خود را

فراموش کرده و به نقشهای دیگر مانند اشتغال در

خــارج از خانه پرداختهاند و خدمت در خارج از خانه
را بــه خدمت در خانــه ترجیح میدهنــد و در نتیجه

برخــی از فرزنــدان جامعۀ مــا دچار یتیمــی عاطفی

شــدهاند .از ایــن رو ،اهمیــت و عظمــت نقشهــای

مادران در جوامع بشــری به حدی است که از سویی
ناپلئون میگوید :مادران با یک دســت گهواره و با یک
دســت دنیا را تکان میدهند و از سوی دیگر مالحظه

میشــود کــه تاریــخ ،اغلب به دســت مــادران بزرگ و

قهرمان رقم زده میشود.

ه در روانشناســی تربیتــی
شــایان ذکــر اســت کــ 

پنــج رکــن عمــد ه وجــود دارد -1 :یــاد دهنــده  -2یاد

گیرنــده  -3روش یادگیری-یاددهــی  -4موضــو ع
یادگیری-یاددهــی  -5فضــای یادگیری-یاددهــی.

ه یاد
ش از هر عامــل ،ب 
ی بیــ 
در روانشناســی تربیتــ 

ه شــد ه اســت؛ در حالی
گیرنــد ه و یادگیری او پرداخت 

که جایگاه و نقش نخســتین یاد دهنــده یعنی مادر

م یک انسان
ت خاص برخوردار است .مادر ه 
از اهمی 

ت و هم یک انسان ســاز و نیازهای خاص خود را
اســ 
ه و صالح ،مادری است
ک ماد ر موفق ،شایســت 
دارد .ی 

ه با خودشناســی و خودآگاهــی ،نقشها و وظایف
ک

ل کند .بدیهی اســت که
خود را بشناســد و به آنها عم 

هر قدر هدف بزرگتر و مهمتر باشــد (انسانسازی)،
ی عمیقتر و بیشــتر ضــرورت دارد و عوامل
شــناخت 
متعدد بر موفقیت و نقشهای مادر اثر میگذارد.

ی (بیــرو ،1966 ،ترجمــۀ
م اجتماعــ 
گ علــو 
در فرهنــ 

ش اجتماعی
ســاروخانی )1366 ،دربــار ۀ تعریــف نقــ 
ل رفتار،
ی شــام 
ه نقش اجتماع 
ت کــ 
ن آمد ه اســ 
چنی 

ص در داخل یک
ک شــخ 
کردار و وظیفهای اســت که ی 

ن کار یا
ه عنوا 
گــروه به عهده میگیرد .نقش را هــم ب 

وظیفهای که شــخص بدان گمارده میشــود و انتظار
ف میکنند .در هر
م دهد ،تعری 
میرود آن کار را انجــا 

ه نقشهای
ش واحد نیست؛ بلک 
ک نق 
حال ،مادری ،ی 
ه جامعه
تک
ن و آشــکار) اســ 
ی پنها 
متعدد (نقشها 

ی خاص را ارائه
ی الگوهای رفتار 
انتظــار دارد هر مادر 

کند .نقشی که هنرپیشگان بازی میکنند ،در شرایط
ت و موقتی؛ اما مادر ،هموار ه مادر اســت،
خاص اســ 
ط تعلیم
ه در جامعه .مادر ،فق 
ه باشد و چ 
چه در خان 

نمیدهد ،او مربی است و تربیت میکند ،مدیر است،
ت و...
الگو است ،هنرمند است ،راهنما و مشاور اس 

ی رفتــاری خــاص صــورت
ق الگوهــا 
نقشهــا ،طبــ 

ه جامعه
میگیــرد و مبتنــی بر انتظارهایی اســت کــ 
ن انتظار
ن از فرزندا 
ی مثال ،مــادرا 
از مــادر دارد .بــرا 

م بر خانواده
ی حاک 
دارنــد که به ارزشها و هنجارهــا 

ت کنند .لــذا مادران
ه و آنهــا را رعایــ 
و جامعــه ،توجــ 
ل اینگونه باشــند و در عمل
خــود نیز بایــد در عمــ 

ی اســت
به ارزشها و هنجارها ،پیشــی بگیرند .بدیه 
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ت نمیتوان
ه ســهول 
ل اند و ب 
خواهد گذشــت ،متداخ 

ســعی میکننــد همــواره و در همــه حــال ،خداونــد

ح برجســتهتر و برخی دیگر کم رنگترند .در
از ســطو 

کاری پرهیــز کننــد .ایــن گونــه زنــان ،شــوهر خود را

آنها را از یکدیگر جدا کرد .برخی از نقشها در بعضی

را حاضــر و ناظــر بداننــد و از فریــب کاری و مخفــی

ی شــده است مهمترین نقشهای یک
ه سع 
ن مقال 
ای 

همانطور که هست قبول میکنند و نشان میدهند

ش و تجربۀ خود
که شــما نیز میتوانید برحسب دان 

امیــدوار کننده میزنند و به عالئق و دلبســتگیهای

ی نیســت
مــادر موفق مورد بحث واقع شــود .تردید 
ت کنید.
ک ماد ر موفق فهرس 
یی 
ر را برا 
ی دیگ 
نقشها 

ه یک
اکنون این پرسشهای عمد ه مطرح میشود ک 

مادر موفق کیســت؟ یک مادر موفــق ،چه نقشها و

ی اســت که یک
ل اســت؟ بدیه 
وظایفــی برای خود قائ 

مــادر موفق ،بــه نقشها و وظایف خــودآگاهی دارد

که شوهرشــان را دوســت دارند و همیشه حرفهای

همسرشان توجه میکنند (بهپژوه.)1394 ،

 -2مادر در نقش بارداری و فر زندآوری

یکی از دالیل تشــکیل خانواده و ازدواج ،تولید مثل

و فرزندآوری است؛ زیرا که انسان تمایل به جاودانگی

د و در نتیجه موجب میشــود
و بــه آنها عمــل میکن 

و ادامــۀ نســل دارد .از ایــن رو ،خداونــد در ســورۀ

ل و رفتــار و گفتار خــود باشــد .از این
ب اعمــا 
مراقــ 

جنس خودتان همســرانی قرار داد و از همســرانتان

ی بپــردازد و
ی و خودارزیابــ 
ه خودســنج 
آگاهانــه بــ 
گ و موفق
ی مــادران بــزر 
ل در زندگ 
ک تأمــ 
رو ،بــا انــد 

ت هللا
ۀ ســیر ۀ ائمۀ معصومیــن صلوا 
خ و مطالع 
تاریــ 

ح زیر مشخص و
ی به شــر 
م اجمعین ،نقشهای 
علیه 
شناسایی میشوند:

 -1مــادر در نقش همســری و شــر یک زندگی
شوهر
ک مــادر موفق،
ش یــ 
مهمتریــن و ظریفتریــن نقــ 

نقش همسری او محسوب میشود .بر پایۀ روایات،

خــوب شــوهرداری کــردن زن در حکــم جهــاد در راه

ماهنامۀ آموزشی تربیتی پیوند

ه برای یــک مــادر موفق از نظر شــما
ی کــ 
نقشهایــ 

خدا اســت (جوادی آملــی .)1393 ،زنان مدیر و مدبر

نحــل ،آیۀ  72فرموده اســت :و خداوند برای شــما از
برای شــما پســران و نوادگانی قــرار داد و از چیزهای
پاکیزه به شــما روزی بخشــید .از ایــن رو ،تکامل زن

و زیباترین جلوۀ رشــد او ،مادر شــدن اســت .گفتنی
اســت که فرزندآوری اختیاری است؛ اما فرزندپروری
الزامی است.

 -3مادر در نقش شیر دادن به نوزاد

دورۀ شــیرخوارگی ،حســاسترین ،مهمتریــن و

حیاتیتریــن دورۀ رشــد و تکامل انســان محســوب

میشــود و شــیر مادر ،نقــش تعیینکنند ه در رشــد

زنان مدیر و
مدبر سعی
میکنند همواره
و در همه حال،
خداوند را حاضر
و ناظر بدانند و
از فریب کاری
و مخفی کاری
پرهیز کنند.
این گونه زنان،
شوهر خود را
همانطور که
هست قبول
میکنند و نشان
میدهند که
شوهرشان را
دوست دارند
و همیشه
حرفهای
امیدوار کننده
میزنند و
به عالئق و
دلبستگیهای
همسرشان توجه
میکنند

جســمانی و روانی و عاطفی نوزاد امروز و کودک فردا
ایفا میکند .شــیر مادر ،تأمینکننــدۀ نیازهای اولیۀ
نوزاد محســوب میشــود و ســامت نوزاد به کیفیت

و کمیت شــیر مادر وابسته اســت .انسان ،موجودی
نیازمند اســت و نیازهای انســان از بدو انعقاد نطفه
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آشــکار میشــود .چنانچه نیازهای جنیــن و نوزاد به
خوبی تأمین و ارضا شــود ،رشــد او تضمین میشود

و در این مســیر ،شــیر مــادر در دوران شــیرخوارگی
بهترین عامل تضمینکنندۀ ســامت کودک به شمار

میآید (بهپژوه.)1394 ،

 -4مادر در نقش تعلیم و تربیت دینی،
اخالقی و معنوی فر زندان و فر زند پر وری و
یاد دهندگی

ش یــاد دهندگی
ک مــادر ،نقــ 
مهمتریــن نقــش یــ 

ک ماد ر شایســته همواره تــاش میکند با
اوســت .ی 

ب دانشهای الزم در زمینههای روانشناســی و
کســ 

ن وجه ایفا
ه بهتری 
تعلیم و تربیت ،این نقش خود را ب 

بارها شنیدهاید
که تزکیه بر
تعلیم و پرورش
بر آموزش مقدم
است .همچنین
گفته شده
است که تعلیم
در استخدام
تربیت است .از
این رو ،نقش
مربیگری مادر
ش آموزشی
بر نق 
ت دارد.
او اولوی 
مادر چه بخواهد
و چه نخواهد،
چه بداند و چه
نداند ،نقش
تربیتی بر عهده
دارد و اثرهای
نامرئی این
نقش موجب
سازندگی
فرزندان
میشود

کند .مــادران برای تربیت فرزندان خــود ،راهبردهای

ش مســتقیم،
ی رو 
گوناگون را انتخاب میکنند؛ عدها 
ی را به
ش نمایشــ 
ی و برخی رو 
ش اکتشــاف 
برخــی رو 
کار میبرند.

ص رفتــار میکند
ق همــوار ه با اخال 
ک ماد ر موف 
یــ 

ی را شــاهد و
ل خداونــد تبــارک و تعال 
و در همــه حــا 

ناظــر بر اعمال خود میدانــد .یک مادر ،چه بخواهد
ت و تقوای
ب اســ 
غ مذه 
ل مبلّ 
و چــه نخواهــد در عم 

ی او ،اعضای خانواده را به طور
م و شکیبای 
عملی ،حل 

ن و دینداری
مســتقیم و غیرمســتقیم به ســوی دی 
دعوت میکند.

 -5مادر در نقش تأمین کنندۀ نیاز های
ر وانی و بهز یستی همسر و فر زندان

ل اکــرم (ص)
ت رســو 
خداونــد متعــال دربارۀ حضر 

ت الهی این اســت
ی رحم 
ی از جلوهها 
میفرمایــد :یک 

ی و اگــر تندخو
ق هســت 
ش خل 
ه تــو (پیامبر) خــو 
کــ 

ف تــو پراکنده
م از اطــرا 
ۀ مــرد 
و خشــن بــودی همــ 

ن ادبی،
میشدند (ســورۀ آل عمران ،آیۀ  .)159در متو 

ش دهندۀ جســم و جان فرزند
هموار ه والدین را پرور 
ت را
ه زیبایی این حقیق 
معرفــی کردهاند .ایرج میرزا ب 
ه نظم کشید ه است:
در اشعار زیر ب 

گویند مرا چو زاد مادر
پستان به دهن گرفتن آموخت
شبها بر گاهوارۀ من
بیدار نشست و خفتن آموخت
لبخند نهاد بر لب من
بر غنچۀ گل شکفتن آموخت
یک حرف و دو حرف بر زبانم
الفاظ نهاد و گفتن آموخت
دستم بگرفت و پا به پا برد
تا شیوۀ راه رفتن آموخت
 -6مادر در نقش تأمین کنندۀ نیاز های
جسمانی و سالمت و تغذیۀ سالم اعضای
خانواده

انسان ،موجودی نیازمند است و برای زنده ماندن،

کســب انــرژی الزم ،فراهم کردن زمینۀ رشــد و نمو و

ادامــۀ حیات خود نیازهای متعدد دارد ،که در صورت
بــرآورده شــدن آنهــا ،امــکان ادامۀ حیات و ســامت
جســمانی ،روانــی و اجتماعــی او تأمیــن میشــود.
در ایــن جهــت ،دوران کودکــی ،یکــی از مهمتریــن و

حســاسترین دورههــای رشــد انســان محســوب

میشــود و نیازهــای غذایی ویــژه را ایجــاب میکند.
بدون شــک میان سالمت جســمانی و روانی کودکان

و تغذیــۀ آنان ارتباط زیاد وجود دارد .نیاز انســان به
غذا ،یک نیاز همیشــگی است ،که نوع و مقدار آن ،به

تناســب سن ،جنس ،نوع فعالیت و شرایط محیطی،

متفــاوت اســت .از ایــن نظر خانــواده کانــون تأمین
کنندۀ نیازهای جســمانی و روانی اعضای خود است

و بــه طور معمول آماده ســازی وعدههــای غذایی و
رعایت اصول بهداشــتی به عهدۀ مادر است (بهپژوه،
.)1395

 -7مادر در نقش اقتصادی و تأمین کنندۀ
نیاز های مادی خانواده و اشتغال در داخل و
خار ج خانه

یکی دیگر از نقشهای مادران ،اشتغال تمام وقت یا

پــاره وقت در خارج خانــه و تأمین نیازهای اقتصادی
خانواده است .گفتنی است که در طول تاریخ همواره

زنان به شــکلهای گوناگون بــه اقتصاد خانواده کمک

کردهانــد و در امــوری ماننــد کشــاورزی ،دامــداری،
باغــداری ،زنبورداری ،مرغداری و نظایر آن مشــارکت
داشتهاند.

 -8مادر در نقش مربی و سازندۀ
شخصیت و مستقل سازی فر زندان

م و پــرورش بر
ه بر تعلی 
ه تزکیــ 
بارهــا شــنیدهاید ک 

ت که
م اســت .همچنین گفته شــد ه اســ 
ش مقد 
آموز 

م تربیت اســت .از ایــن رو ،نقش
م در اســتخدا 
تعلیــ 
ت دارد.
مربیگــری مــادر بر نقــش آموزشــی او اولوی 

7

ه نخواهــد ،چه بدانــد و چه
مــادر چــه بخواهــد و چ 

بهمنماه  /1395شمـاره ۴۴۴

ش موجب سازندگی فرزندان میشود.
این نق 

 -9مادر در نقش اصالحگر رفتار
اعضای خانواده

ه یک مــادر موفق ،خــواه ناخوا ه به
یک
نقــش دیگر 

ش اصالحگری رفتار اعضــای خانواده
عهــده دارد ،نقــ 

ت کنندههای
ن تقویــ 
اســت .مادر با در اختیار داشــت 

سخن پایانی

مطلــوب همســر
مثبــت ســعی میکنــد رفتارهــای
ِ

در هــر حــال وظیفۀ مهــم فرزندپــروری و تعلیم و

بخشــد و به عکس بــا بهکارگیری تقویــت کنندههای

شــده است و تعلیم و تربیت امری دایمی و پویاست

ه دهد و اســتمرار
ل دهــد ،توســع 
ن را شــک 
و فرزنــدا 

ی رفتارهای
ی از توســعه و اســتمرار و شــکلگیر 
منف 
ی مثال« ،توجه» یک
ی کند .برا 
ن پیشگیر 
نامطلوب آنا 

ه رفتارهای
تقویت کنندۀ مثبت اســت .هرگا ه مــادر ب 

ب آنان
ی مطلو 
مطلــوب فرزندان توجه کند ،رفتارهــا 
ه ماد ر رفتارهای
تقویت میشــوند .در مقابل ،چنانچ 

ه قرار دهــد ،رفتارهای
ن را مورد توجــ 
ب آنــا 
نامطلــو 
ب تقویت میشوند.
نامطلو 

 -10مادر در نقش سیاسی و اصالحگر جامعه
ت و این
ت اســ 
ن از اصالحا 
ن روزها ،همه جا ســخ 
ای 

ت فرزندان به عهدۀ والدین ،به ویژه مادر ،نهاده
تربیــ 
و تعطیــل بــردار نیســت! مــادر شــدن و پدر شــدن
یک مســئولیت اســت و شــما به عنوان مــادر یا پدر

مســئولاید که کودک دیروز ،نوجــوان امروز و جوان
فردا را بــرای ورود به دنیای واقعی آماده کنید و به او
ن شایسته
درس زندگی یاد دهید .در هر حال در پایا 

م و دربارۀ جایگاه و
ن شوی 
ت با ایرج میرزا همسخ 
اس 
نقش مادر بگوییم:

پس هستی من ز هستی اوست
تا هستم و هست دارمش دوست

منابع

ه اصالحــات را از کجا و کی
ح میشــود کــ 
ســؤال مطر 
ن اصالحات،
ۀ آغازی 
ک نقط 
ع کرد؟ بدون شــ 
باید شرو 

ه اســت .در خانه،
خانــه و خانواده و ســپس مدرســ 
ش اول
ن و در مدرســه ،معلمــان ،نقــ 
پــدران و مــادرا 

را ایفــا میکننــد .مــادران صالحه و شایســته ،حیات

ی و اجتماعی جامعه را رقم میزنند
معنوی و سیاســ 
ۀ مادران
ن در جامعه ،بایــد از جامع 
و انقــاب بنیادی 
ب ندارد،
ن صالح و خو 
ه مــادرا ِ
آغازشــود .جامعهای ک 

ی ســعادت را نخواهــد دید.
ت کــه رو 
جامعــهای اســ 

بــه کســی که خــود را از غرق شــدن نجــات میدهد،
ی را
ه دیگر 
م «شــناگر قابــل» و به آن کس کــ 
میگویی 

م «نجاتگرغریــق» و به آن
نجــات میدهد ،میگوییــ 
ت میکند و از غرق شــدن
ی را هدای 
ه جامعها 
سک
کــ 

نجات میدهد ،میگوییم «مادر».

ماهنامۀ آموزشی تربیتی پیوند

ی نامرئی
ی بر عهــده دارد و اثرها 
ندانــد ،نقش تربیت 

 -قرآن مجید ،ترجمۀ محمد مهدی فوالدوند.

 -بهپــژوه ،احمــد ( .)1394ازدواج موفق و خانوادۀ ســالم،

ت انجمــن اولیا و
چگونــه؟ (چاپ چهــارم) .تهران :انتشــارا 
مربیان.
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و پرورش) ،شمارۀ پیاپی .7-3 ،441

ۀ باقر
م اجتماعــی .ترجم 
 -بیــرو ،آلــن ( .)1966فرهنگ علو 

ت کیهان.
ساروخانی ( .)1366تهران :انتشارا 

 جــوادی آملی ،عبدهللا ( .)1393خانوادۀ متعادل و حقوقآن (برگرفتــه از آثار آیت هللا جوادی آملی) .قم :مرکز نشــر

اسراء.

-E mail:behpajooh@ut.ac.ir

ی که
نقش دیگر 
یک مادر موفق،
خواه ناخواه
به عهده دارد،
ی
نقش اصالحگر 
رفتار اعضای
خانواده است.
مادر با در اختیار
داشتن تقویت
ی مثبت
کنندهها 
سعی میکند
رفتارهای
مطلوب همسر
ِ
و فرزندان را
شکل دهد،
توسع ه دهد و
استمرار بخشد
و به عکس
با بهکارگیری
تقویت
کنندههای
منفی از توسع ه
و استمرار و
شکلگیری
رفتارهای
نامطلوب آنان
پیشگیری کند

