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این مادر صالح 
و شایسته است 
که فرزند یا 
فرزندان صالح و 
شایسته تربیت 
می کند. مادر  در 
مکتب  مقدس  
اسالم  از پایگاه  
و موقعیت  واال  
برخوردار است ؛ 
به  طوری  که  
حضرت  رسول  
اکرم  )ص ( 
فرموده  است  
بهشت زیر پای 
مادران است 
)همۀ مادران(. 
به  همین  
دلیل،  توجه  
به  مادران  یک  
جامعه ، یعنی  
توجه  به  مقام  
بشر  و توجه  
به  سرچشمۀ  
خوبی ها

یادآوری
بخــش اول ایــن مقاله در شــمارۀ بهمن مــاه 1395 

نشــریۀ پیونــد، بــا بیــان مقدمــه ای کوتــاه دربــارۀ 

جایــگاه مادر و معرفــی ده نقش مادر، از نظر شــما 

گذشــت. اکنــون در بخــش دوم، ده نقــش مهم دیگر 

مادر معرفی و تبیین می شــود، که امید اســت مورد 

توجه و اســتفادۀ مادران و پدران، معلمان، مربیان و 

کارشناسان محترم قرار گیرد.

چند سؤال
آیــا رهبــران جامعه  بــه  جایــگاه و نقش   مــادر توجه  

دارند؟

آیــا رهبــران جامعه مقام  مــادر  را پــاس  می دارند و ارج  

می نهند؟

آیــا رهبران جامعه  توانســته اند  به  نیازهــای  همه جانبۀ  

مادران  توجه  کنند و پاسخ  مناسب  دهند؟

آیــا رهبــران جامعــه بــه اهمیت آمــوزش مــادران و 

دانش افزایی آنان توجه دارند؟

مقدمه
    نظام جمهوری اسالمی ایران برای تحقق هدف های 

انقالب اســالمی و تــداوم آن ناگزیر اســت به اهمیت 

جایــگاه مادر و نقش هــای مادران توجــه کند. بدون 

شک اگر مادران به نقش ها، وظایف و مسئولیت های 

خــود عمل کنند، جامعۀ ما اصالح و رســتگار خواهد 

شــد و تربیــت نیروی انســانی ســالم، صالح، رشــید، 

شــجاع، نیک اندیــش، باتقــوا، الیق و شایســته برای 

عصــر حاضــر و آتی، به دســت مــادران موفق تحقق 

می یابد. از این رو، بیش از هر امر ضرورت دارد که به 

آموزش و بازآموزی مادران پرداخته شود و نقش های 

آنان تبیین گردد. همان طور که تعلیم و تربیت الزم و 

ملزوم یکدیگرند، مادر همان قدر معلم است و تعلیم 

می دهــد، که مربــی اســت و تربیت می کنــد و بدون 

تردید مادر هم معلم اســت و هم متعلم.  همان طور 

که در بخش اول این مقاله ذکر شد، مادر، مادر است؛ 

اما هر مادری، مادر نیست. بی تردید، این مادر صالح 

و شایسته است که فرزند یا فرزندان صالح و شایسته 

تربیت می کند. مادر  در مکتب  مقدس  اسالم  از پایگاه  

و موقعیت  واال  برخوردار اســت ؛ به  طوری  که  حضرت  

رسول  اکرم  )ص ( فرموده  است  بهشت زیر پای مادران 

است )همۀ مادران(. به  همین  دلیل،  توجه  به  مادران  

یــک  جامعــه ، یعنــی  توجه  به  مقــام  بشــر  و توجه  به  

سرچشــمۀ  خوبی ها. اکنون در ایــن بخش، ده نقش 

مهم دیگر مادر به اختصار معرفی و تبیین می شود.

11- مادر در نقش منتقل کنندۀ میراث های فرهنگی
مــادر ، چــه  بخواهــد و چــه  نخواهــد، یــک  ناقــل  

میراث هــای فرهنگــی و جهادگــر فرهنگــی  اســت  و 

ارزش هــا، باورهــا، نگرش هــا و هنجارهــای  فرهنگی  

حاکم  بر جامعه  را از طریق  گفتار و کردار و رفتار خود 

و سبک زندگی خانوادگی )برای  مثال ، لباس  پوشیدن  

 دکتر احمد به پژوه
استاد   روان شناسی دانشگاه تهران

مادر موفق 
کیست؟

بخـش
دوم

ن مرد »از دامن ز
ود.«  امام خمینی )ره(به معراج می ر
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بعد هنری  تعلیم  
و تربیت  ایجاب  
می کند که  مادر  
نیز یک  هنرمند 
باشد و فنون  و 
علوم  تعلیم  و 

تربیت  را با هنر 
درآمیزد. لذا 
جای  شگفتی  
نیست  که  دو 

مادر،  یک  
موضوع  واحد 

را به  دو کودک 
به  یک  طریق  

یکسان  آموزش 
نمی دهند

و نــوع  پوشــش ( بــه  فرزندان )نســل آینــده(  منتقل  

می کند و به  تعلیــم  و تربیت  به  معنای  انتقال  میراث  

فرهنگــی  معنــا می بخشــد. از ایــن  رو، مــادر  موفق، 

کســی است که شــناخت  درست  و روشــن  از انسان ، 

فرهنــگ ، تعلیم  و تربیت  و فلســفۀ  حیات  و ســعادت  

دارد )به پــژوه ، 1391 (. برای مثــال، یک  مادر  معتقد به  

حجــاب ، نگــرش  مثبت  خود را به  فرزنــدش  منتقل و 

القــا می کنــد و به  عکس . یــک  مادر  معتقــد به  حفظ 

محیط زیست، در فرزندان  خود نگرش  مثبت  نسبت  

به  حفظ محیط زیســت را ایجاد می کند و نیز مادری  

که  عاشق  مطالعه  و علم  است ، در جان  فرزندان  خود 

بذر عشق  به  دانستن  و مطالعه را می کارد.

12- مادر در نقش راهنما و مشاور
در کنــار نقش های  گوناگون  یک  مادر ، از نقش  راهنما 

و مشــاور بــودن  او بایــد یاد کــرد. همســر و فرزندان  

همواره  به  راهنمایی  و مشــاوره  نیاز دارند و نخستین  

کسی  که  به  او مراجعه  می کنند، مادر  است . هر کدام از 

ما در سنین گوناگون، بارها به  مادر  خود مراجعه  کرده  

و مســائل  و مشکالت  خود را با او  در میان  گذاشته ایم 

و از او در خواســت  کمــک  کرده ایم. دلیل  عمدۀ  آن،  این  

اســت  کــه  فرزند به  مــادر اعتماد می کنــد و او را فردی  

دلســوز و امین  می داند. لذا مادری موفق اســت که با 

کلیۀ  اصول  و فنون  راهنمایی  و مشــاوره ، به  ویژه  اصل  

رازداری،  آشنا باشد و در عمل  آن ها را رعایت  کند.

13- مادر در نقش هنرمند
بعــد هنری  تعلیم  و تربیت  ایجــاب  می کند که  مادر  

نیز یک  هنرمند باشد و فنون  و علوم  تعلیم  و تربیت  

را بــا هنر درآمیــزد. لذا جای  شــگفتی  نیســت  که  دو 

مــادر،  یک  موضوع  واحــد را به  دو کودک به  یک  طریق  

یکسان  آموزش نمی دهند.

14- مادر در نقش مدیریت و رهبری خانه و خانواده
خانــه و خانــواده، یــک ســازمان اســت و مدیریت و 

رهبری  و ادارۀ  خانه و خانواده،  برای  مادر  نقشی  دیگر  

به  ارمغان  می آورد . فراهم کردن  شرایط  مناسب  رشد ، 

توجه بــه نیازهای اعضای خانــواده و برقراری  نظم  و 

ترتیــب،   جــزو مهم تریــن  وظایف  یک  مادر  محســوب  

می شــود. در ایــن  موقعیــت ، مــادر  می توانــد خود را 

یک  مدیر مســتبد یا یک  مدیر آزادمنش  ببیند، که  در 

هــر حال ، طرز تلقــی  او از انضباط ، بر کیفیت زندگی و 

ســبک زندگی خانواده و بر شــیوۀ  رفتار او با فرزندان  

تأثیر مستقیم  می گذارد. در هر حال،  یک  مادر  موفق  

کسی  است  که  دچار افراط  و تفریط  نشود و در محبت  

ورزیدن  به  فرزندان  اعتدال  را رعایت  کند؛ نه  به گونه ای  

عمل  کند که  آنان از او بترسند و نه  به شکلی رفتار کند  

که  نظم  خانه از بین  برود و فضای  خانه آشفته  شود.

در مقابــل ، بایــد از برخــی از مــادران قدرت طلب و 

مســتبد  نیز یاد کرد. بــرای مثال، مــادری  که  همواره 

می خواهــد حرفش را به کرســی بنشــاند و در خانه 

فرماندهــی  می کند و دســتور می دهــد و از کنترل  و 

رهبــری  کــردن  دیگران  خوشــش  می آید و احســاس  

می کنــد کــه  از همه  تواناتر اســت ، »از همه  بیشــتر و 

بهتر می داند!« و می خواهد نگرش  خود و رأی  خود را 

به  دیگران  تحمیل  کند. در این شرایط فضای خانواده 

ُپرتنش و ناآرام می شود.

15- مادر در نقش مدل و الگوی انسان سازی
مــادر،  چه  بخواهد و چه  نخواهد، همواره  یک  الگو و 

سرمشــق  برای  همانندسازی  یا همسان سازی  است  

و از طریــق  یادگیــری  اجتماعــی  و تقلیــد، فرزندان  را 

تعلیــم  می دهد و تربیــت  می کند. مادر  یک  اســوه یا 

سرمشــق  عملی  اســت . همــان طور که قــرآن  مجید 

دربارۀ  حضرت  رســول  اکــرم  )ص ( می فرماید: لََقْد کاَن 

لَُکْم فی  َرســول  هللا ُاســوٌۀ حســنه؛ قطعاً برای شــما 

رســول خدا، سرمشقی نیکوست )ســورۀ احزاب، آیۀ 

21( . در ارتباط  با این  نقش ، مادر  باید با اصول  و فنون  
برقراری  رابطۀ  انســانی  با کودک و نوجوان کاماًل آشنا 

باشد و آن ها را در عمل  به کار گیرد )به پژوه ، 1392 (.

16- مــادر در نقــش حامی و پشــتیبانی همســر و 
فرزندان

یــک مــادر موفــق، در کنار ســایر نقش هــا، به نقش  

حمایــت و پشــتیبانی همســر و فرزنــدان نیــز  توجه 

می کند. حضور یک  مادر  مدیر و مدبر در خانه،  از نظر 

روانی  و عاطفی گرمابخش و دلگرم کننده است. زمانی 

که فرزندان در سنین باال قرار دارند، ممکن  است  مادر 

شخصاً در فعالیت های  خانواده  دخالت  نکند؛ اما عدم  

حضــور و عدم مدیریت او در خانه امکان  دارد موجب  

از هم پاشیدگی انسجام خانواده شود.

17- مــادر در نقــش معلــم و رســیدگی بــه امــور 
تحصیلی فرزندان

مــادر ، در واقــع معلمــی تمــام وقــت و خســتگی 

ناپذیر اســت. مادر  موفق، همواره  دغدغۀ تحصیالت 

فرزندان را دارد و تالش می کند به آنان در امور درسی 

کمک  کند. ایفای این  نقش  مســتلزم  آن  است  که  مادر  

بــا فنون درس خواندن آشــنا باشــد و نقش  معلمی 

ماهــر را بــه  عهده  گیــرد. در ضمن  مــادر  می تواند به  
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ایفای نقش 
مادری ، یک  
تخصص  
است  و عصر 
حاضر، عصر 
تخصص هاست . 
مادران  موفق، 
کسانی اند که  
سالم ترین، 
صالح ترین، 
باهوش ترین، 
عالم ترین، 
الیق ترین  و 
نجیب ترین  
فرزندان را برای 
جامعه تربیت   و 
آنان را به سالح  
علم  و تقوا مجهز 
می کنند

رشــد و توســعۀ  مهارت هــای  تحصیلی  کمــک  و پیوند 

الزم  میان  خانه و مدرسه  را ایجاد نماید. گفتنی است 

که اکثر مادران با مدرســۀ فرزندشــان در ارتباط اند و 

در جلسه های آموزش خانواده و جلسه های مشاوره 

شــرکت می کنند و از نظر کمک به پیشرفت تحصیلی  

فرزندان و نظایر آن ، نقشی پویا به  عهده  می گیرند.

18- مادر در نقش متعلم و یادگیرنده
ایفای نقش مادری ، یک  تخصص  است  و عصر حاضر، 

عصــر تخصص هاســت . مــادران  موفق، کســانی اند که  

عالم تریــن،  باهوش تریــن،  صالح تریــن،  ســالم ترین، 

الیق تریــن  و نجیب ترین  فرزندان را برای جامعه تربیت   

و آنان را به ســالح  علم  و تقوا مجهز می کنند. آشنایی  با 

اصول  روان شناســی ، تعلیــم و تربیت، روش های  اصالح  

رفتار، فناوری آموزشــی ، روان شناســی  رشــد و روش ها 

و فنــون  فرزندپروری  از دانش هــا و مهارت های ضروری  

به شــمار می آیند که  هر مادری  باید آن ها را کسب  کند. 

مــادر  موفق ، همواره  به  دنبال  کســب  آخرین  یافته های  

علمــی  در حوزۀ  روان شناســی و تعلیم و تربیت اســت  

و روحیــۀ  کاوشــگری و حقیقت جویی  دارد. شــایان ذکر 

اســت کــه تعلیــم  و تعلّم  دو روی  یک  ســکه اند  و کســی  

می تواند مادر ی موفق  محسوب شود که  متعلمی  کوشا  

باشــد. کســی  که  می خواهــد فرزندش را خــوب  تربیت 

کند، اصوالً باید خودش خوب تربیت شــده باشــد و به 

خودســازی بپردازد. بــا توجه  به  اینکــه  در عصر حاضر 

انفجــار اطالعات  و دانش  رخ  داده  اســت ، مــادر  موفق 

کسی  است  که همواره  خود را به  علم  روز مسلح  و مجهز 

می کند و ناگزیر از یادگیری  و دانش طلبی است .

19- مــادر در نقــش تنظیــم کننــدۀ امــور زندگی و 
خانوادگی

یکی  از نقش های  چشــمگیر مــادر ، نقش  انضباطی  

اوســت . مادری  که  در عمل  به  نظم  و انضباط  اهمیت  

ثار بســیار عمیق بــر اعضای خانوادۀ  خود  می دهد، آ

بــه  جا می گــذارد. مادری  کــه  به  موقع  بــه فکر خرید 

وســایل الزم اســت، به موقع صبحانه، ناهار و شام را 

آماده می کند، لباس ها را آماده و اتوکشی می کند و به  

موقــع  قبض های برق، آب، گاز و تلفن را می پردازد، در 

عمل  به  فرزندان  خود درس  نظم  و انضباط  می دهد.

20- مادر در نقش پدر
مادر  موفق  کســی  اســت  که  در صــورت لزوم، نقش  

پدری  نیز ایفا  کند. مادری که همسرش شهید شده  یا 

به هر دلیلی فوت کرده است، قهرمانانه تالش می کند 

E mail:behpajooh@ut.ac.ir .1کــه هــم نقش مادری و هــم نقش پــدری را ایفا کند. 

پی نوشت

ـ قرآن مجید، ترجمۀ محمد مهدی فوالدوند.
ـ به پژوه ، احمد )1360(. کودکان  چگونه  رفتار می کنند؟ )پوستر 

آموزشی (. تهران : انتشارات  انجمن  اولیا و مربیان .
ـ به پــژوه ، احمد )1393 (. ضرورت آشــنایی مادران و پدران با 
اصول فرزندپروری. ماهنامۀ پیوند )وزارت آموزش و پرورش(، 

شمارۀ پیاپی 423، 14-7.
ـ به پژوه ، احمد )1394 (. ازدواج موفق و خانوادۀ سالم، چگونه؟ 

)چاپ چهارم(. تهران : انتشارات  انجمن اولیا و مربیان.
ـ به پــژوه ، احمد )1394 (. خانواده و کــودکان  با نیازهای ویژه 

)چاپ دوم(. تهران : انتشارات  آوای نور.
ـ به پژوه ، احمد )1395 (. اصول  برقراری  رابطۀ  انسانی  با کودک  
و نوجوان  )با تجدید نظر و اضافات( )چاپ  دهم (. تهران : نشر 

دانژه.
ـ به پــژوه ، احمــد )1395 (. چنــد توصیه به پــدران و مادران 
برای بهبود تغذیۀ فرزنــدان. ماهنامۀ پیوند )وزارت آموزش و 

پرورش(، شمارۀ پیاپی 441، 7-3.

منابع

این گونه مادران مسئول، در نقش  یک  پدر مهربان  با 

فرزندان خود پیونــد عاطفی  برقرار می کنند و زمینۀ 

رشد همه جانبۀ آنان را فراهم می سازند.

سخن پایانی
در هــر حــال وظیفۀ مهــم فرزندپــروری و تعلیم و 

تربیــت  فرزندان به عهدۀ والدین، به ویژه مادر، نهاده 

شــده است و تعلیم و تربیت امری دایمی و پویاست 

و تعطیــل بــردار نیســت! مــادر شــدن و پدر شــدن 

یک مســئولیت  اســت و شــما به عنوان مــادر یا پدر 

مســئول اید که کودک دیروز، نوجــوان امروز و جوان 

فــردا را برای ورود بــه دنیای واقعی آمــاده کنید و به 

آنهــا درس زندگی یاد دهید. در ایــن ارتباط، با حافظ 

شیرازی هم سخن و هم صدا می شویم و می گوییم : 

وخت  دلبری  داند نه  هر که  چهره  بر افر
 نه  هر که  آینه  سازد سکندری  داند

نه  هر که  طرف  کله  کج  نهاد و تند نشست
وری   داند کاله داری   و  آیین  سر
وفا و مهر نکو باشد ار بیاموزی

وگرنه  هر که  تو بینی  ستمگری  داند
تو بندگی  چو گدایان  به  شرط  مزد مکن

وری  داند وش  بنده پر که  دوست،  خود ر
هزار نکتۀ  باریک تر ز مو اینجاست
نه  هر که  سر  بتراشد  قلندری   داند 


