
دختران عصر ما و مادری

یادداشت | از پرونده جمعيت و سبک زندگی نگاهی به تغييرات عمده ی نقش مادری در عصر

حاضر  

خانواده در حصار فردگرایی

در دوران معاصر٬ سياست های اجتماعی و جهت گيری ها به سوی فردگرایی سمت و سو پيدا کرده است

و از این منظر٬ خانواده نيز به عنوان رکن ادامه ی حيات اجتماع٬ آسيب های بسياری پذیرفته است. یکی

از مهم ترین مشکالتی که نگاه فردگرایانه به خانواده وارد کرده است٬ تعاریف خودخواهانه و تغيير نگاه به

به کنند٬  فکر  خود  بقای  به  که  آن  از  بيشتر  خانواده های  دیگر  که  طوری  به  است.  خانواده  در  نقش ها 

خصوصا و  والدین  دارند  اعتقاد  عده ای  که  است  رهگذر  این  از  می اندیشند.  خود  منفعت  کردن  حداکثر 

مادران برای فرزنددار شدن هزینه قایده ای را انجام می دهند. هر فرزند منفعت و هزینه هایی با خود دارد٬

از جمله آن که می تواند منبع تامين لذت خانواده قرار گيرد یا پدر و مادر را٬ خصوصا در زمان پيری٬ کمک

کنند٬ در کنار این که هزینه هایی مثل تعليم و تربيت و نگهداری نيز به خانواده تحميل می کند.[[1]] این

نگاه اقتصادی به فرزند٬ مهم ترین نقش زن٬ یعنی مادری را نيز تحت تاثير قرار می دهد و باعث می شود٬

آنان را دچار مشکل کند. حتی آورند که ممکن است  از مسائلی به شمار  را به عنوان یکی  زنان فرزند 

نگاه های فيمينيستی که در سال های اخير٬ خصوصا در دهه های آخر قرن بيستم به جهان اشاعه پيدا

کرد٬ باعث شده است٬ زنان فرزندآوری را مخالف سالمتی خود قلمداد کنند و از آن بپرهيزند.[[2]]

معضلی به نام زنان شاغل

نام به  پدیده ای   ظهور  است٬  دیده  خود  به  ما  روزگار  در  مادری  که  عمده ای   تغيير  مورد  در  مهم  نکته ی 

«اشتغال زنان» است. در گذشته زنان به صورت طبيعی تنها وظيفه ی خود را مراقبت و حمایت از خانواده

به صورت که  کاری  تقسيم  بود.  مردان  عهده ی  بر  زندگی  مخارج  تامين  وظيفه ی  و  فرزندان می دیدند  و 

بسيار واضح٬ با ویژگی های طبيعی و جسمی زن و مرد در تناسب و هماهنگی بود. با این حال٬ امروز با

افزایش هزینه های زندگی و رشد مشکالت حاصل از شهرنشينی٬ مادر به عنوان فردی که قسمتی از بار

تامين مخارج خانواده را بر عهده می گيرد٬ وارد صحنه ی اجتماع شده است. ورود زن به اجتماع٬ به صورت

قهری٬ قسمتی از وقت او را که قرار بود صرف تربيت فرزند کند٬ به مسائل درجه دوم معطوف خواهد کرد.

سوغات مدرنيته

در مجموع می توان گفت مدرنيته با تمام جنبش هایی که از دل آن جوشيد٬ شيوه های زندگی انسان ها را

الگوی تغيير  کرد.  خانواده  اعضای  زندگی  وارد  را  جدیدی  تعاریف  و  مفاهيم  و  ساخت  دگرگون  غایت  به 

هزینه های افزایش  زنان٬  برای  خصوص  به  وقت  تمام  اشتغال  جنسى٬  آزادی  فردگرایى٬  خانوادگى٬ 

نگه داری و بزرگ کردن فرزندان به دليل سياست های مصرف گرای اقتصاد بازار و اشتغال مادران و پيدایش

در کاهش جمعيت  به  به خودی خود  که  بودند  عواملی  و...  باردارى٬ شهرنشينی  تحدید  تکنولوژی های 

کشورهای غربی انجاميد. به دليل این که کاهش جمعيت تحت تاثير ابعاد مدرنيته و در یک فرآیند زمانی

قابل توجه رخ داده٬ در رفتارهای روزمره انسان غربی رسوخ کرده است. به عبارت دیگر تحدید جمعيت به

یک عادت برای جوامع غربی و جوامع متاثر از غرب تبدیل شده است.[3] دليل این مسأله هم آن است

دعوت جمعيت  کاهش  به  همه  که  ساختارهایی  وجود  با  شدن  بچه دار  و  ازدواج  به  مردم  ترغيب  که 

به فقط  شدن  بچه دار  که  کرده اند  متقاعد  را  خود  که  مردمی  هم  آن  نيست.  آسانی  کار  می کنند٬ 

دردسرهای زندگی می افزاید.

تربيت مهدکودکی

امروزه مادری یک وظيفه ی طبيعی نيست. زنان خود را موظف به فرزندآوری نمی دانند و سعی می کنند
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است. شده  تبدیل  هزینه  یک  به  خانواده ها  برای  فرزند  باشند.  داشته  مساله  این  از  را  فاصله  حداکثر 

مادران کارمند٬ حتی اگر موافق فرزندآوری و موفق به آن شوند٬ باز هم توان صرف وقت برای فرزندان خود

را ندارند و تربيت کودک را به «مهدکودک» می سپارند. البته رفتن به مهدکودک خوب به ميزان کم٬ هرگز

چيز هيچ  که  است  آن  واقعيت  اما  دارد.  ترجيح  بد  مادری  به  خوب  مهدکودک  و  نمی زند  ضرر  کودک  به 

نمی تواند جای مادری معمول را بگيرد. در دوران طفوليت هيچ چيز جای مادر را نمی گيرد. هر کودکی این

را می داند٬ هر مادری هم این را خوب می داند و بقيه حرف ها٬ همه اش خودفریبی است و برای تسکين

احساس گناه گفته می شود.[[4]] نکته ی اصلی در نظام اصيل خانواده این بود که این نظام به طور خاص

تداوم و  حفاظت  متوجه  چيز  همه  نظام٬  این  در  بود.  بنا شده  مادران  واقعيت های جسمانی  اساس  بر 

متوجه چيز  همه  اکنون  دارند.  آن  به  را  عالقه  بيشترین  طبيعی  طور  به  زنان  اغلب  که  بود  چيزی 

بحث پس  است.  شده  است٬  سياستمداران  عالقه ی  مورد  که  دولتی  نهادهای  و  بيرونی  فعاليت های 

مهدکودک ها٬ بحث نياز کودکان به فضای مهد کودک نيست٬ بحث جنگ داخلی ما بر سر ارزش هاست و

در بيشتر مواقع٬ حتی به طور ناخواسته بحث بر سر بيگانگی با خویشاوندان است٬ چيزی که در تمام

کشورهایی که به ارزش های غربی تن داده اند٬ دیده می شود.[[5]] در واقع رابطه ی مبتنی بر دلبستگی

کودک با مادر خود٬ سنگ بنای شخيصت کودک است. چيزی که ما با رفتارها و سياست های اجتماعی٬

در جهت از بين بردن آن گام بر می داریم.

چه باید کرد؟

واقعيت این است که در ساليان اخير٬ بنایی پر هيمنه٬ با تبليغاتی وسيع در ذهن همگان ساخته شده

است و نمی توان آن را به سرعت ریشه کن کرد. بازگشت مادری به قدر و منزلتی که در گذشته داشت٬

با وضعيتی که در حال حاضر وجود دارد٬ طاقت فرسا و پر هزینه است. مشکل امروز ما٬ تغيير نگاه به نقش

وزین مادری است. نگاهی که شغل های پست و سخيف مثل کارگری را برای زن تجویز می کند تا او را از

آن چه «مردساالری» می نامد٬ برهاند٬ غافل از آن که زن در جایگاه اصلی خود معنا پيدا می کند٬ نه آن

همه جانبه ی فعاليت  یک  مستلزم  مادری٬  به  نگاه  اصالح  امروز  کند...  شبيه  مردان  به  را  خود  که  زمان 

عنوان به  را  شدن  مادر  و  کند  پيدا  وسعت  تبليغی  دستگاه های  تمام  در  که  نگاهی  است.  فرهنگی 

جمعيت بر  درآمدی   .[1]     کند.  معرفی  است٬  داشته  ارزانی  زنان  به  خداوند  که  موهبتی  بزرگ ترین 

دوم٬ چاپ  بوعلی؛  دانشگاه  همدان٬  حسينی؛  حاتم  خانواده؛  تنظيم  و  اجتماعی  اقتصادی  شناسی 
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.[3]  .1387 زمستان  دوم٬  چاپ  زنان؛  تحقيقات  و  مطالعات  دفتر  خواهران٬  علميه ی  حوزه های  مدیریت 

شاخص ها و سياست های جمعيتی در ایران؛ مصطفی سميعی نسب٬ مرتضی ترابی؛ فصلنامه برداشت
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