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  چكيده
مـادري و زنـانگي دو   . اسـت  ادريمـ  نقـش  خلقت، جهان در زن ارزشمند تجليات از

چند مادري پايگاه اجتمـاعي   هر. وجود دارد اي هپيچيد ةرابط ها آن ميانمفهومي است كه 
رود كه ايـن نقـش را    ميانتظار  شود و از زنان عمدتاً مياست كه به آن بهاي زيادي داده 

هب و مـذ  ،در ايـن ميـان  . اما عملكـرد واقعـي آن هنـوز نـامرئي مانـده اسـت       ،بپذيرند
تشبيه و تفاوت بـه جايگـاه و نقـش مـادر در      زاويةدو  ازكه  اند هايي حوزه شناسي روان

نهادي كه فـرد اعتقـادات خـود را بـر مبنـاي آن       ةمثاب به ،مذهب. اند زندگي فرد پرداخته
ـين  ميسامان  ـته و   ،در قالـب مـادري   ،عطـف زن  ةدر نقطـ  اي هكننـد  دهد، نقش تعي داش

ـ  بـه  شناسـي  روان ةحيط ،حال  عين  كند؛ در ا ارائه مينگرشي همراه با تكريم ر علـم   ةمثاب
محور به حضور مادر در  رفتار و فرايندهاي ذهني نگرشي چالشي و اُبژه ةكاربردي مطالع

ـتالل  باعث مخل زندگي فرد و  ،آن را مؤثر و از طرفي ،زندگي فرد دارد كه از طرفي اخ
 ةدر دو حـوز  ،تا نگاهي تطبيقي بـر مـادري  آنيم  بر ،در اين مقاله. داند ميشخصيتي وي 
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 و پيچيـده  معمـاي  مـادر . باشـد  نـداده  تسكين او دردهاي و آالم بر شازشگرنو هاي دست
 همـة  بـا  كـه  اسـت  اي انسـاني  نفـس  همان و مرد همتاي آفرينش، شاهكار زندگي، شيرين
 هـا  انديشـه  و افكـار  همـة  ،گرچه .آيد مي شمار به خلقت ةاعجوب ،خود اوصاف و ها ويژگي

 و نقاشـي  تئـاتر،  و نمـايش  نثـر،  و شـعر  از لبيقـا  در را مـادر  ةچهـر  تا اند كوشيده نوعي به
 انـد  نتوانسـته  يك هيچ كه است آن واقعيت اام سازند، متجلي موسيقي و خط و تراشي، پيكر

 نديمشكوه و بزرگي گنجايش فوق، ابزارهاي چون ؛كنند ادا ،هست كه گونه آن ،را حقيقت
 اسـت كـه   شـده  باعث او جان و روح ةپيچيد زواياي و مادر عظمت. ندارد را معنايي چنين
بـه   ويـژه  ، بهخانواده به او زدني مثال محبت و عاطفي ابعاد. نرسد او شأن و مقام به كس هيچ

  . نيست اكتسابي و مشروط محبت فرزندان،
كشمكشي  ،حقيقت در ،برخالف دورنماي خوشايند خود ،اما از رويكردي ديگر، مادري

بـودن در    مـادر  ،حـال  هـر  به. همراه نداردچيزي به  ،است كه جز كار سخت و فشاري مداوم
ثيري منفي دارد؛ به اين معني كه آنان را از نظر اقتصـادي بـه   أت ،هاي زندگي هر زني فرصت

 ،دهـد  مـي را كاهش  انآنهاي اشتغال و كسب درآمد  فرصت ،كند ميشخص ديگري وابسته 
ي و خـانوادگي او را  و مناسـبات جنسـ   ،كنـد  مـي را با مردان و زنان ديگر تعيين  انآنروابط 
  .گذارد ميبر سالمت و بهداشت او اثر  ،نهايت  و در ،دهد ميشكل 

 ةهمـ  ةدر كنـه و ريشـ  رهـرو،   گرا و سوابق اديان پـر  در گذر از رويكردهاي مذهب
او مظهر پرورش است و صفت الهـي  . نماي شخصيت انسان است تمام ةآيين اديان، مادر

اين وجود سراسر نياز، خود نيازمندان . يعه داردپروردن از جانب خداي خويش را به ود
دهد تا با احاطـه بـر كليـات هسـتي و      ميبخشد، آنان را به كمال معنوي سوق  ميرا غنا 

رسـاند كـه    مـي آنان را به جايگاهي . و غايت وجود دست يابند أبه مبد ،شناخت برهاني
ه الزم است، سپس تزكي نخست،در اديان، انسانيت را . جز قداست و پاكي چيزي نيست

تربيـت را  نخسـت   قـرآن  ،در مقام تعيين اين دو عامـل ارزشـمند  . افشاندن بذر آموزش
كـه بايـد از خاسـتگاه     ،تربيـت نفـس  رسالت . كند تا تزكيه بر آن مقدور شود ميتوصيه 

يعني مـادر   ،اولين مربي حيات ةبه عهد ،ايجاد و جايگاه تولد مهياي پاكي و عفاف شود
وي را  ،الهـي  ةشـود تـا بـه حـول و قـو      مياني به امانت به وي سپرده وجود ناتو. است

  . صاحب توان و قدرت كند
خاصـه در   ،نيز با تأكيد بر روان و رفتار انسان، نقش مـادر را  شناسي روانعلم  برابر،در 
هاي مادري  و قابليت جايگزيني وي با هر كس ديگري كه كاركرد ،زندگيآغازين هاي  سال
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 ةشناسان برجسته به عرص روان كمك  بهبررسي نشسته و نظريات بسياري را  داشته باشد به
نيسـتي و  يفم ةشناختي با محوريت مادري، در حوز هاي روان تحليل. علمي ارائه كرده است

 منزلـة   كه بر روي پيوند انحصاري زن، مادر و مادري بـه  شود آغاز مي اي هروابط اُبژ ةبا نظري
  .كند ميرد تأكيد مجة شد جنسيتينقش و كنش 

 ،بـه بررسـي رويكردهـاي دينـي و سـپس      نخسـت، ست كه ا سعي بر آن ،در اين مقاله
  .به تطبيق دو رويكرد بپردازيمدر نهايت، شناختي و  رويكرد روان

  
  رهرو دنيا  پرمادري در سه دين برتر و 

  ) عهد قديم(مادري در يهوديت 
طـوري كـه در    بـه  ؛و ارجمنـد دارد زن در مقام مادري جايگـاهي بـس بلنـد     ،عهد قديمدر 
از . در كنار احترام به پدر سـفارش شـده اسـت    ،رعايت حال و احترام به او ،موارداري يبس

  :چنين آمده است ،در فرمان پنجم از ده فرمان ،جمله
پدر و مادرت را احترام كن تا در سرزميني كه خداوند خداي تـو بـه تـو خواهـد بخشـيد      

  .)16: 5، تثنيه ؛12: 20، سفر خروج( عمري طوالني داشته باشي

  : خوانيم مينيز در اين زمينه  در سفر الويان
خداي شما مقدس هستم، مادر و پدر خود را احترام بگذاريد و قانون روز سبت مرا اطاعت 

  .)3 -  1: 19( چون من خداوند خداي شما هستم ؛كنيد

احترام به مادر و رعايت  ةئلدهد كه مس مينيز نشان  عهد قديمقوانين مجازات در  ةمطالع
طوري كه براي كسي كه والدين خود را بزنـد   به ؛بسيار جدي و حائز اهميت است ،حال او

در  ،در همـين زمينـه  . مجازات سنگين مرگ در نظر گرفته شده است ،يا لعنت و نفرين كند
  : سفر خروج آمده است

  .)15: 21 ،خروجسفر ( بايد كشته شود ،اگر كسي پدر و مادرش را بزند
  ).17: همان( بايد كشته شود ،هر كسي پدر يا مادر خود را لعنت كند

كسي كه پدر يا مادرش را نفرين كند بايد كشـته شـود و خـونش بـر گـردن خـودش       
  .)3 ،1: 19 الويان،( خواهد بود

  :شود ميلعن و نفرين  ،احترامي كند كسي كه به پدر و مادر خود بي ،در سفر تثنيه
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  .)16: 27 سفر تثنيه،( احترامي كند كسي كه به پدر و مادرش بيلعنت خدا بر 
  :نيز چنين آمده است امثال سليماندر 

ننـگ و  ة مايـ  ،كنـد  مـي كند و مادرش را از خانـه بيـرون    ميپسري كه با پدرش بدرفتاري 
  .)19: 26( رسوايي است

  :به فرزند سفارش شده است ،در همين كتاب
امثـال  ( گوش بگير و مادر پيرت را خوار نشـمار  ،آورد وجود كه تو را به ،نصيحت پدرت

  .)ب 31 :قيدوشين ،سليمان
گويد، از زبـان برخـي دانشـمندان يهـود      ميكه از احترام به مادر سخن  جا آن ،نيز تلمود

  :فرمايد ميبه مادر،  فراوانبراي احترام 
  .) همان( ارماحترام بگذ) مادر(برخيزم و به ايشان ) نور جالل الهي(از جلوي شخينا 

  :اند ربي طرفون نيز گفتهة دربار
گذاشت و  ميزد و مادر پاي روي پشت او  مياو زانو  ،خواست بخسبد ميوقت مادرش  هر

وي همـين   ،خواست از بستر پايين آيـد  ميوقتي هم كه مادرش . رفت ميبه بستر خود باال 
  .)201 :تلمود از اي هگنجين؛  همان( كرد ميكار را 

طـوري   بـه  ؛مادر است ةعهد دهد كه تعليم و تربيت فرزند بر مينشان  ديمعهد قمرور 
اي «: از جملـه  ؛شود كه تعاليم مـادر را در نظـر بگيرنـد    ميكه همواره به فرزندان سفارش 

زيـرا سـخنان ايشـان     ؛گردان نشـو  نصيحت پدرت را بشنو و از تعليم مادرت روي ،جوان
اوامـر پـدر خـود را     ،اي پسـر مـن  . اهند ساختسيرت تو را زيبا خو ،مانند تاج و جواهر

اي پسـر مـن،   « .)9 -  8: 1، سـليمان امثـال  (» جاي آور و تعاليم مادرت را فراموش نكـن  به
از  .)3: 31 ؛20: 6، همان(» آور و تعاليم مادرت را فراموش نكن ياوامر پدر خود را به جا

 امثالكه در كتاب  از جمله اين ؛توان به اهميت نقش تربيتي مادر پي برد ميديگر نيز  موارد
امـا فرزنـد احمـق مـادرش را تحقيـر       ،كنـد  ميفرزند دانا پدرش را خوشحال «: خوانيم مي
اگـر او را بـه حـال     ،چون تأديب الزم اسـت  ،براي تربيت بچه« .)1: 10، همان(» نمايد مي

از  .)15: 29همـان،  (» باعث سرافكندگي مادرش خواهد شـد  ،خود واگذاري و ادب نكني
آيد كه به مقتضاي نقش و اهميت مادر در تربيت فرزند، هرگونه قصـور   ميعبارات فوق بر

 كـه  ايـن ديگر ة نكت. شود ميسرافكندگي و حقارت مادر  باعث ،اين رسالت خطير دايدر ا
پدر قـرار  ة مادر را مساوي سلط ةمجازات فرزند متمرد، سلط ةدر زمين) ع(   شريعت موسي«
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دهـد   ميخوريم كه نشان  ميبه مواردي بر ،عهد قديمدر  .)68 :1385مهرورز، ( »داده است
براي نمونه به دو مورد اشـاره   ؛انتخاب كنند  ميمادران حق داشتند براي فرزندان خويش نا

  :آمده است در سفر داوران .شود مي
 اهرچند ت: به او گفتو دان ظاهر شد  ةنوح از قبيل ،ماپيامبر خداوند بر همسر  ةروزي فرشت

پسري به  ،و آن زن شوي و پسري خواهي زاييد ميزودي حامله  ولي به ،اي هبه حال نازا بود
  .)24 -  2: 13( او را سامسون نهادنام دنيا آورد و 

متوجه تكريم و احترام مقام مادر در ايـن   ،عهد جديدهاي موجود در  با توجه به بررسي
  .شويم ميارزشمند  ةمجموع
  

  )جديدعهد (مادري در مسيحيت 
دسـت دارد و   آيد، مادر در كنار پدر اختيـار فرزنـد را بـه    ميبر عهد جديدكه از متون  چنان

پـولس در ايـن   . رو، فرزندان موظف به اطاعت از مادر و رعايـت احتـرام او هسـتند    اين از
  :نويسد ميزمينه 

د اختيـار  خداون زيرا  ؛پدر و مادر خود را اطاعت كنيد كه اين كار درستي است! اي فرزندان
كه با وعـده همـراه    ،نخستين حكم از ده فرمان. دست ايشان سپرده است زندگي شما را به

كه خـدا داده ايـن اسـت كـه      اي هو وعد اين است كه پدر و مادر خود را احترام نما ،است
 ةمـ نا( باسعادت خواهيـد داشـت  و عمري طوالني  ،احترام پدر و مادر خود را نگاه داريد

  .)3 -  1: 6 ن افسس،پولس به مسيحيا

  :نويسد مياش به مسيحيان كولسي  او در نامه
 ةنامـ ( سـازد  زيرا اين خداونـد را خشـنود مـي    ؛مطيع پدر و مادر خود باشيد! اي فرزندان

  .)20: 3 ،پولس به مسيحيان كولسي

  1.نيز احترام به مادر در كنار پدر يكي از احكام خداوند ياد شده است انجيل مرقسدر 
اش  پولس در نامـه . به نقش تربيتي مادر در كنار نقش پدر توجه شده است ،ديدعهد جدر 

  :نويسد ميخطاب به پدران و مادران  ،به مسيحيان افسس
طـور كـه    ايشان را آن ؛فرزندانتان را بيش از حد سرزنش نكنيد، مبادا دلگير و عصبي شوند

 ةنامـ ( را پند و نصيحت دهيدپسندد با محبت تربيت كنيد و از كالم خدا ايشان  ميخداوند 
  .)6 -  1: همان پولس به مسيحيان افسس،



  شناسي و ادبيات اديان در روان »مادري«اي تطبيقي بر  نگره   148

  1390سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان نامة زنان،  پژوهش

  )و سيره قرآن( مادري در اسالم
 كه است حقوقى از فراتر و برتر بسيار كرده، مشخص جايگاه مادري براى اسالم كه حقوقى
 ،حقيقـت  در و انسـان  مربـى  مـادر  كـه  چـرا  اسـت؛  شـده  قايـل  پـدر  حتـى  ،ديگران براى

 بـه  يـا  برسـاند  سعادت به را جامعه و فرد تواند مي كه اوست و است هجامع ةدهند پرورش
  .بكشاند بدبختى و شقاوت
» والدات«، »والدتى« و» اُم« مانند ،جمع و مفرد صورت به گوناگون اشكال به مادر ةكلم

 ،تثنيه هيئت به پدر و مادر ،همچنين. است آمده قرآندر  فراوان آن، امثال و» امهات« و
 اين در دقت با اگر. است رفته كار به آسمانى كتاب اين در مكرر» ابوين«و » الدينو« مانند
 ياد مادر از بزرگى و عظمت با آيات، آن از هريك در خداوند كه بينيم مى كنيم، نگاه موارد
 مادر به خدا مستقيم الهام و وحى كه چرا ؛است كرده تمجيد او مقام از نوعى به و كرده

 كريم قرآن در مادر هاى رنج و زحمات بيان مادر، به عيسى نيكويى و تاراد اظهار موسى،
 رفعت بر گواهه هم مادر، و پدر به نسبت نيكى و احسان به تعالى حق دستور ،همچنين و

  .است مادر جايگاه
 و رنـج  تحمـل  والـدين،  احسـان  بـه  توصـيه  از پـس  احقـاف  ةسـور  در تعـالى  خداى
  :فرمايد ىم و كند مى بيان را مادر هاى زحمت

 حمل دوران و گذارد مي زمين بر ناراحتى با و كند مي حمل ناراحتى با را) فرزند( او مادرش
 بالغ سالگى چهل به و برسد رشد و كمال به كه زمانى تا است ماه سى گرفتنش باز شير از و

  ).15: احقاف( 2گردد

  :فرمايد ميلقمان  ةو نيز در سور
 روى بـر  سسـتى  ،شد باردار او به مادرش .كرديم سفارش مادرش و پدر رةدربا را انسان و

 من شكرگزار كه )كرديم سفارش او به آرى(است  سال دو در گرفتنش باز شير از و سستى
  .)14: لقمان( 3است من سوى به بازگشت كه باش مادرت و پدر و

 ت،اس شريك فرزند تربيت هاى سختى اغلب در نيز پدر كه اين با مادر تالش و رنج بيان
 يباالتر مقام تعالى حق نزد كسى است، روشن. است مادر كار ارزش و اهميت بر دليل خود
   .دهد انجام ارزشمندترى كار كه دارد

  :فرمايد مي ءاسرا ةخداوند متعال در سور ،همچنين
اگر برسد بـه  . و حكم كرده پروردگار تو كه نپرستيد به جز او، و با مادر و پدر احسان كنيد
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و بگو بـه   ها آناف و بانگ نزن بر  ها آنه كهنسالي يكي يا هر دو تا، پس نگو به پيش تو، ب
  .)23: ءاسرا( 4دبانهؤقول م ها آن

  :فرمايد مي نساء ةدر سورنيز 
 5تنها خدا را عبادت كنيد و هيچ چيزي را شريك او مكنيد و نيكـي كنيـد بـه پـدر و مـادر     

  .)36: نساء(
  :گويد ر اين آيه ميدر تفسيـ  اهللا ةرحمـ  كثير   ابن

اش، كه هيچ شريك و همتـايي نـدارد،    حق خداوند تبارك و تعالي اين است كه ذات يگانه
 ،هـا  آنترين  ترين و اولي آيد كه مهم بعدي حق مخلوقاتش مية سپس در مرتب ؛عبادت شود

 دهد خداوند حق والدين را قرين حق خود قرار مي ،حق مادر و پدر است و به همين دليل
  .)962 :1379كثير،  ناب(

 هاى ناگوارى پذيرش و باردارى دوران هاى سختى برابر در مادر پايدارى و صبر اگر
 والدين احسان به حتم و قطع اين به شايد نبود، فرزند تربيت و شيردهى ةدور فرساى طاقت

 ازطر هم كريم قرآن در مادر و پدر به نيكى ةمسئل كه جا آن تا ؛شد مين حكم مطلق صورت به
  .است آمده شمار به متعال خداى عبادت با

فيض ( »است مادران پاهاى زير بهشت«: فرمايد مي مادر مقام تبيين در )ص(  اكرم پيامبر
 توان مين مادر رضايت بدون كه است اين از حاكى حديث اين .)327 /7 :1374كاشاني، 

 و جنّت ةاليع درجات به بخواهد كسى اگر. يافت دست بهشتى هاى نعمت و بهشت به
 به نهادن  ارج همه اين. كند خدمت او به و بگذارد احترام مادر به بايد گردد، نايل رضوان
 ةدور زحمت و رنج تحمل. شود مي متحمل او كه است زحماتى خاطر به ،مادر مقام

 فرسايى طاقت مشكالت از ،فرزند روحى و جسمى نيازهاى تأمين و كودكى و باردارى
به او  مادر، بردبارى و صبر قبال در خداوند كه است طبيعى. بپذيرد واندت مي مادر كه است
  .كند مي عنايت پايان بي مزد و اجر

توان چنين  مي البيضاء ةمحجدر كتاب ) ص(  پيامبر اكرم ةماي از سخنان گران ،همچنين
 ةربارپردازد و د ميمادر بيش از پدر به ابراز عواطف نسبت به فرزند خود «استفاده نمود كه 

   6.»دهد رشد و تكامل او بيشتر جديت به خرج مي
 ،همچنين .معصومين نيز، خاصه به تبيين حقوق مادر پرداخته شده است ةائم ةدر سير

 مادر منزلت و مقام علو بيانگر ،مادر نام برابر در تعظيم و مادرانشان با بزرگواران آن برخورد
  :فرمايد مي او منزلت و عظمت و رماد حق باب در) ع(  الحسين بن  على امام؛ است
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 را ديگرى كس، هيچ كه گونه آن نمود، حمل را تو او بدانى كه است اين تو بر مادر حق
 اعضا جميع با را تو دهد؛ مين ديگرى به احدى كه داد تو به قلبش ةميو از و كند؛ مين حمل

 و نمايد سايه در را تو تا باشد آفتاب در كهنداشت  باكى و گرفت آغوش در جوارحش و
 اين برابر در تو و نمود محافظت گرما و سرما از را تو و نمود ترك تو خاطر به را خواب
 توفيق و يارى و كمك به مگر باشى، او شكرگزار توانى مي كجا خدمت، همه

  7.)25دعاي : 1385 ،صحيفة سجاديه(پروردگار

 بزرگى و عظمت ةدهند نشان شده، ارائه حقوق تبيين زبان به كه ،)ع(  سجاد امام كالم اين
 خداى از كمك و استعانت بدون فرزند كه نكته اين بيان با حضرت چراكه ؛است مادر مقام
 را مادر مقام رفعت نوعى به خواسته حقيقت در بود، نخواهد مادر حقوق اداى به قادر ،متعال
  .كند ترغيب مادر به كردن خدمت در را آنان و تبيين فرزندان براى

موجود در دين اسالم، رويكردي مبسوط از حقوق مادري بر مبناي  ةگستر ،حال  عين  در
، 9، حـق احسـان و نيكـي   8حق تربيت و حضانت اين حقوق شامل ؛كند ميارائه  قرآن آيات

، 14، حق احتـرام 13، حق سالمت12، حق كرامت11، حق امنيت و عدم حرج10حق قدرشناسي
  .شود مي 18يشو حق زا، 17، حق تأمين مالي16، حق حمل15حق رضاع

  
 شناسي روان ةمادري در حوز

  به مادري  شناسي روانهاي  آغاز نگره: اي هروابط اُبژ ةنظري
روان تحليلگر مطرح شده و به  شناسي رواندر ) object relation theory(» اُبژه ةرابط ةنظري«

شخص در ارتباط با ديگـران در محـيط     ميفرايند پيشرفت و رشد ذهني در عين رشد جس
تصـاوير  (و هـم ذهنـي و انتزاعـي     انـد  ها در اين نظريه هـم واقعـي و عينـي    اُبژه. پردازد يم

ها و تعامالت كسـي كـه اولـين     با كنش ،در آغاز اي هروابط اُبژ). ذهني از ديگرانـ  استنباطي
  .گيرد ميشكل ) مادر(كند  ميها را به فرد ارائه  مراقبت

 1940 ةاش در ده گيري شكل ةكه زمين ،را اين نظريه) Ronald Fairbairn(رونالد فربرن 
، )اُديپ ةعقد ةمرحل(فرويد  شناسي روان ةبوده است، با تأثيرپذيري مستقيم از نظري 1950و 

ــد )Melanie Klein( چــون مالنــي كلــين ،شناســاني و روان كــردمطــرح  1952در  ، دونال
  . به بسط آن پرداختند )Harry Guntrip( تريپ گانهاري و ، )Donald Winnicott( كوت ويني

هـاي   اُبـژه «شوند، كه آن را  ميها در ذهن نوزاد برحسب كاركردهايشان ادراك  اُبژه نخست
كنـد،   مـي زماني كه نوزاد گرسنه را تغذيـه   ،پستان مادر. اند نام نهاده )part objects( »بخشي
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است و وقتي كه نوزاد گرسنه پستاني را براي رفع گرسـنگي   )good breast( )ان خوبپست(
   ).Fairbairn, 1952: 13( مواجه است )bad breast( )پستان بد(يابد با  مين

هـاي عينـي مكـرر در محـيط      از طريق پديـداري تجربـه   ،هاي بيروني در ذهن فرد اُبژه
تصاوير بيروني ممكن است نمادهـاي واقعـي   اين . گيرد ميدريافتي كودك شكل   ـ  مراقبت

بـا تسـهيل خـوب و كـافي     . ممكن است كه نباشد ،حال  عين  بيروني از ديگران باشد و در
جا كـودك   از اين ،ترتيب  بدين. شوند مي »هاي كلي اُبژه«تبديل به  »هاي بخشي اُبژه«محيط، 

ه پستان خوب و بد مربوط به يابد ك ميو به اين ادراك دست  يابد ميقابليت تحمل ابهام را 
  ).ibid: 14-15( است) مادر خودش(يك مادر 

 ةمـادري در حـوز   حـول  يگونـاگون هـاي   نگـره  ،اي هروابط اُبژ ةبرحسب نظري بنابراين،
 .مادر در قالب اُبژه فـرض شـده اسـت    ،ها آنقابليت بررسي دارد، كه در اغلب  شناسي روان

كـه اُبژگـي مـادر را    حول مادر و مـادري،   ،شانشناسان برجسته و نظريات اي در رأس روان
  از معاصـراني  ،فرويد قرار دارد، سپس آنا فرويد، ژاك الكان، اريك اريكسون ،كند مطرح مي

اند، قرار  كه در قيد حيات ،روفوو لوسي ايريگاري و نانسي چود ،ه در قيد حيات نيستندك
  .ان انجام شده استشناس ر و تقدم زماني روانخبرحسب تأ ،اين بررسي. دارند
  
  اُبژه  ةمثاب بهمادر  ةمنشأ ارائ: فرويد

ناخودآگاه در كودكي  ،از ديدگاه وي. نظرية فرويد برپاية ناخودآگاه انسان بنا شده است
هـايي كـه    شـود و خـود را در كـنش    از بطن روابط عاطفي و جنسي خانوادگي زاده مي

فرويـد  . دهد ميشوند، نشان  ميهاي زندگي اجتماعي سركوب  همواره در برابر خواست
  :معتقد بود

 سـازي بـا پـدر    نزديكي پسر با مادر در آغاز كار، سرانجام جـاي خـود را بـه همسـان    
شـدن از عشـق     جداپسران با . كه نمايندة دنياي بيرون از خانه و خانواده است هد،د مي

  امـا   ،درسـن  مـي يابند و بـه تكامـل    ميجانشيني از جنس مخالف خود براي او  مادري،
تنها بايد خود را از نخستين عشق زنانـة خـود    زيرا نه ؛كار دختران بسيار دشوارتر است

   برهانند، بلكه بايـد وابسـتگي خـود را از پـدر بـه مـردان ديگـر منتقـل سـازند         ) مادر(
  ).54 :1901پش، (

يعنـي مـادر، سـبب     ،از نگاه فرويد، دوام وابستگي عاطفي دختران به كسي از جـنس خـود  
ماندن  دورشود و نشانة آن در زنان، تكيه بر عواطف و احساسات و  آنان مي نيافتن كامل رشد

  .طرفانه و غيرشخصي است از قضاوت بي
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  )1982 -  1895(مادري در رويكرد آنا فرويد 
خود بـه روابـط    ةحاكي از آن است كه او نيز در نظري )Anna Freud( بررسي آثار آنا فرويد

دهد كه چگونه زندگي كودك از وابسـتگي   فرويد نشان مي آنا. دهد مي بسيار اهميت اي هاُبژ
هاي جنس مخـالف در   اُبژهگذاري بر  سوي سرمايه و سپس به است مطلق به مادر آغاز شده

  :را ترسيم كرده است اي هاو مراحل تحول روابط اُبژ. يابد نوجواني تحول مي
و سـپس  شـود   مـي كودك آغـاز   ـ شناختي زوج مادر اين مراحل تحولي از وحدت زيست

دوسـوگرايانه،   ةپايـداري اُبـژه، رابطـ    ةبخشي، مرحلـ ة با مراحل، رابطه از نوع اُبژ ،ترتيب به
كـه   ،اديپـي ـ  احليلي ةاديپي و مرحل ، پيش)anal - sadism stage( آزارگري  ـ  مقعديمراحل 
نوجـواني اسـت،    ةدورنهايـت   دروجواني و ن پيش ةنهفتگي، دور ةمايز از اُبژه، دورتكامالً م

  .)67 :1383مزيناني، ( يابد تحول مي
  

  )1981 -  1901(ژاك الكان  ةمادري در انديش
خاطر  بهفرانسوي بود كه  ةبرجست روانكاوو  فيلسوف، پزشك )Jacques Lacan( ژاك الكان

 ،زبــانصـورت يــك   اي كــه در آن ناخودآگـاه را بــه  و رسـاله » فرويــدبازگشــت بـه  « ةايـد 
. در فرانسه بوده اسـت  ،فلسفهدر ثيرگذاران أالكان از ت. معروف شد است ساختاربندي كرده

شناسـي فردينانـد    كند تا با استفاده از روش ديـالكتيكي هگـل و زبـان    ژاك الكان تالش مي
 ينكـاوي، در تحليـل تمـام   نحـوي بازنويسـي كنـد كـه روا     سوسور، آراي فرويـد را بـه    دو

  . هاي حضور انسان مشاركت و همكاري داشته باشد عرصه
  :گويند پيروان الكان مي

بشـود، مجبـور بـه     يعنـي پدرسـاالري   ،كه او بايد وارد سـامان اجتمـاعي چيزهـا    جا آناز 
. نهـد  تمامي ميل بـه مـادر را وانمـي    هرچند كه هرگز به ؛برگرداندن از مادر خواهد بود روي
بخشيدن به سير و سلوك اديپـي خـود و ورود بـه سـامان اجتمـاعي       تحققبچه براي دختر
طـرد جنسـيتي    باعثييدي أگرداني از چنين ت روي. ييد كندأبايد ذهنيت مردانه را ت ،چيزها
  ).Macey, 1994: xi( خواهد شد) دختربچه(وي 

 ،پسـربچه . اسـت اي  آينه ةحال، در قاموس الكان، گام بعدي مرحل  عين  اديپي در ةمرحل
كند كه يك كلِ وحدتمند بـا   تصور مي ،با مادر خود پيوند دارد) از طريق پستان( نخستكه 

گيرد، به تفاوت خود بـا مـادر    اما وقتي مادر او را جلوي آينه مي ،دهد مادر خود تشكيل مي
بـه  هنـوز ميـل    ،با اين حال ؛يابد آميز وحدت با مادر وقوف مي به طبيعت توهم و برد پي مي
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اما از وجـود پـدر نيـز     ،گيرد جنسي به خود مي ةميل به مادر اكنون صبغ. وحدت با او دارد
صـورت قـانوني بـه مـادر      هتواند ب چون ميدارد؛ نفرت  از اواكنون  آگاه است، پدري كه هم

تفاوت خود با مادر را بـه اختگـي مربـوط     پسربچهاكنون . تواند پسربچه نمي ، امادست يابد
مادر  ؛است» شده اختهمادر «از ديد ناآگاه او  ،به عبارت ديگر .)Lacan, 1991: 234( سازد مي

ــادر   همســان و شــبيه او نيســت، داراي احليــل نيســت  ــا م ــا آرزوي وحــدت ب ــداري ي پن
واقـع، در    دراو بـدون احليـل خواهـد بـود؛      ،خواهد بـود كـه در هـر دو حالـت     معني   بدين

شـدن   و در وحدت با مادر به استقبال خطر مجازات شود پنداري با مادر، شبيه او مي همسان
 ،داردكننـدگي   چون بر اين گمان است كه پدر قدرت اختـه  ؛رود كننده مي پدر اخته دست به

شدن بـا   همساناكنون به  ،ترتيب  بدين. فاقد احليل باشد دتوان مي) زن يا مادر(وگرنه چطور 
يعني كسـي كـه    ،ديگرِ مؤنث »منْ«تن يك كند تا با ياف آورد و عزم را جزم مي مي  پدر روي

. جنسـي خـود را بـا موفقيـت بـه پايـان رسـاند        ــ  سير و سلوك اجتمـاعي  ،مثل مادر است
. سـازي مـادر اسـت    بـژه اُ پنداري با پدر و سير و سلوك اديپي متضمن همسان ،ترتيب   بدين

  .حركت كندثبات اجتماعي  سوي به ،شدن با پدر تواند از طريق همسان اكنون مي پسربچه
  

  )Erik Erikson( )1902  - 1904( اريك اريكسون
 از يكـي  ،وا اجتمـاعي  ــ  روانـي  رشـد  ةنظري واست مريكايي ا شناس رواناريك اريكسون 

، بر اين فرويد همانند نيز اريكسون .است شناسي روان در شخصيت هاي نظريه ترين معروف
  .يابد مي رشد مراحلي طي فرد، هر شخصيت كه باور بود

 در اجتماعي ةتجرب تشريح به فرويد، جنسيـ  رواني مراحل ةنظري برخالف اريكسون ةنظري
  .)32 :1382،  ي ع ي رف( پردازد مي عمر طول يتمام

 »خود« تيوه رشد اريكسون، اجتماعيـ  رواني مراحل ةنظري در اصلي عناصر از يكي
)ego identity( در شدن  شايسته و يافتن صالحيت به ، هر مرحله،ريكسونا ةنظري در. است 

 شخص شود، گذاشته سر پشت خوبي به اي مرحله اگر. است مربوط زندگي از اي محدوده
 شخص در كفايتي بي حس شود، مديريت ضعيف اي مرحله اگر و كرد خواهد تسلط احساس

  .آمد خواهد پديد
 ةكـه نقطـ  شـوند   رو مي هكه افراد در هر مرحله، با يك تضاد روب اريكسون عقيده داشت

آوردن يـك   وجـود  اريكسون، اين تضـادها بـر بـه    نظربه . بود رشد خواهد ةعطفي در پروس
در خـالل ايـن دوره، هـم    . متمركزنـد  ،آوردن آن كيفيت وجود به كيفيت رواني يا ناكامي در
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. فراهم است و هم از سوي ديگر، براي شكسـت و ناكـامي   زمينه براي رشد شخصي بسيار
پرستار دارد؛ اريكسون مراحل ـ  خاص و ويژه به مادر ينگاه ،د خودرش ةوي در طرح نظري

  :است كردهبندي  رشد را به هشت مرحله دسته
مـادر در ايـن    ةتـأثير برجسـت  ( اعتمادي بي برابر در اعتماد: اجتماعي ـ رواني رشد 1 ةمرحل
  .)گيري درست مراحل بعد منشأ شكل ،مرحله
   .شك و شرم برابر در نفس به اتكا و انيخودگرد: اجتماعيـ  رواني رشد 2 ةمرحل
  .گناه برابر در ابتكار: اجتماعيـ  رواني رشد 3 ةمرحل
  . حقارت برابر در كوشايي: اجتماعيـ  رواني رشد 4 ةمرحل
   .گشتگي گم برابر در هويت: اجتماعيـ  رواني رشد 5 ةمرحل
   .انزوا برابر در قلتع: اجتماعيـ  رواني رشد 6 ةمرحل
   .دركو برابر در فعاليت: اجتماعيـ  رواني شدر 7 ةمرحل
  ).Erikson, 1979( نااميدي برابر در يكپارچگي: اجتماعي ـ رواني رشد 8 ةمرحل

اول زنـدگي   ةرا براي مادر در مرحلـ  اهميتاريكسون بيشترين نقش حائز  ،در اين ميان
 در مرحلـه  تـرين  يبنيـاد  و آيـد  مي پديد سالگي يك تا تولد بين ،اين مرحله. ل استئفرد قا
 و كيفيـت  بـه  او در اعتماد رشد است، وابسته كامل طور به نوزاد كه نآ علت به. است زندگي
 نحـو  بـه  اعتمـاد  اگـر  .دارد بسـتگي  )مـادر (كند  مي پرستاري او از كه كسي اطمينان قابليت
 ستارپرـ  مادر اگر. كرد خواهد امنيت احساس دنيا در او يابد، رشد كودك در آميزي موفقيت
 در اعتمـادي  بـي  حـس  رشـد  بـه  باشد، ناپذير دسترس عاطفي نظر از يا زننده پس ناسازگار،
 و ناسـازگار  دنيـا  كـه  اين باور و ترس به اعتماد، رشد در توفيقنيافتن . كند مي كمك كودك
مقصـود اريكسـون تـأثير انكارناپـذير مـادر در       ،واقع در ؛دشو مي منجر ستناپذير ا بيني پيش
بنـا   ،شخصيت كودك است و كودك اگر در اين مرحله دچار اختالل شود ةاوليگيري  شكل

  . كردناكامي و شكست طي خواهد  ابه رويكرد اريكسون مراحل بعدي را ب
  
  )Luce irrigary( )1932( ايريگاري لوس

مردانه، مورد  ةزنانه و تفاوت آن با زبان و فلسف ةهاي ايريگاري در باب زبان و فلسف پژوهش
هـاي مسـتقل زنـان در     بـر جنـبش   او .بسياري از محافل فلسفي دنيا قرار گرفته است توجه

  .فرانسه و ايتاليا تأثير بسزايي گذاشته است
ايريگاري با پيروي از رويكرد پساساختارگرايانه بر اين باور است كه هويـت زنانـه در   
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، عمـل و گفتـار   هويت مردانه مبناي انديشـه  ،در عوض ،به حاشيه رانده شده ،طول تاريخ
  پرسش اين است كه چگونه هويـت زنانـه در تقابـل بـا هويـت مردانـه       . قرار گرفته است

  شود؟ ميحفظ 
هويت منحصراً متعلق به جنس مردانه نيست،  كه است بر اين باورايريگاري مانند كريستوا 

هويت  او براي تبيين اين امر كه چگونه. بلكه هويت ديگري به نام هويت زنانه وجود دارد
روانكـاوي ژاك    ــ   فلسفيآراي  ر، با تكيه بشود ميبه نفع هويت مردانه طرد ) مادري(زنانه 
 كنـد  مـي اجتماعي انسان اشاره   ـ  فرديهويتي متمايز در فراگرد حيات  ةبه دو مرحل ،الكان

  : )55 -  54 :1382، و ايريگاري ويتفورد(

ن كودكي در پيونـد نزديـك بـا    وضعيت انسان در دورا ،كه در آن: پيشازباني ةمرحل .1
جـا كـودك هنـوز زبـان نياموختـه و بـه        در اين. كند مييابي  با مادرش هويت و مادر است

  . نيافته است  قوامهويت وي  بنابراين، ؛قلمرو اجتماع وارد نشده است
كودك از طريق آشنايي با فرد ديگري بـه نـام پـدر از     ،در اين مرحله: زباني ةمرحل .2

هويت جديدي براي خود  ،آموزي شود و از طريق زبان مينه يا پيشازباني جدا قلمرو مادرا
همـان   زبـاني  ةمرحلـ . شـود  ميكودك با نام پدر وارد اين مرحله  ،در حقيقت. زند ميرقم 

اين هويت پايدار اجتماعي اوست كـه مبنـاي نظـر و عمـل وي قـرار      . هويت جديد است
يت جديد بـا حـذف هويـت اوليـه يـا قلمـرو       پذيرش اين هو ،به نظر ايريگاري. گيرد مي

ورود بـه هويـت جديـد     ةكه عرصـ  ،زبان ،به نظر وي. صورت گرفته است) زنانه(مادرانه 
. كند ميافراد جامعه تحميل  ةهاي مردانه، هويتي خاص را بر هم بندي مؤلفه با مقوله، است

. اسـت ) قـانون پـدر  (ن زبا ،زبان ابزار قدرت هويت مردانه است يا به قول الكان ،رو اين از
  :گويد ميايريگاري 

 ؛كنند، اما زنان قادر به اين كار نيسـتند  ميسازي  راحتي همسان مردان با اين هويت جديد به
هويـت نوپديـد    ،رو ايـن  از. استقرار يافته است ها آننفي هويت  ةپاي بركه هويت جديد  چرا

كـه   اي همرتبـ . شـود  مـي قائـل  براي مردان جايگاه برتري را در مراتب اجتماعي و فلسـفي  
  .)489 -  481 :1381، ايريگاري( گويد مي )first class( »يك ةمرتب«ايريگاري به آن 

 the lack( است كه زنان با فقدان فقدان باوراين  ايريگاري با پيروي از ژاك الكان بر

of lack( قادر به كسب هويت جديد نيستند و از ديگـر سـو   ،سو چراكه از يك ؛اند مواجه، 
، بـا  آينـد  برمييابي با آن  گردند و خواستار هويت ميناچار به قلمرو مادرانه بر كه به ميهنگا

به احراز هويـت  ) مادر(زيرا بايد با پيوند با كسي  ؛شوند ميفقداني ديگر دست به گريبان 
 ةرابطـ پسر با مادر،  ةرابط ،اه ايريگارياز نگ. برسند كه خود او نيز هويت مشخصي ندارد
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 ةرابطـ تـر،   نگرد، يا در اصـطالح تخصصـي   ميفردي است كه از موقعيتي ممتاز به شيئي 
 اسـت  20»سـوژه  -  سـوژه « ةرابطـ دختـر بـا مـادر     ةرابط كه درحالي. است 19»اُبژه -   سوژه«
  .)500 :همان(

  
  مادري حول رويدف رويكرد بازنگري: )Nancy Chodorow( )1978( چودورو نانسي
و هـاي روانـي خـانواده     را از درون شـناخت پـويش   هويت جنسيتي گيري شكل رووچود

 هـاي سـنتي   چـودوروف نظريـه  ). 76 :1382هام، ( داند كودك با مادرش مي اي روابط ابژه
او نظريـات خـود   . و روايت فرويدي رشد هويت جنسيتي را بازنگري كرد روابط ابژگاني

مكتـب   ، و روانكـاوان تـالكوت پارسـونز   ،مالنـي كاليـن   و كارن هورني هايكار ةرا برپاي
ة و مرحلـ  مـادر  بـه  اديـپ  ةعقـد  و پـدر  تمركـز بحـث چـودورو از   . بنا نهاد فرانكفورت

  .پيشااديپي منتقل شده است
  :گويد مي چودورو

نفس بنيادين زنانـه بـا جهـان پيوسـتگي دارد و نفـس بنيـادين مردانـه در جـدايي اسـت          
)Chodorow, 1999: 36(.  

وي بر اين بـاور اسـت كـه     ،رو ازاين. هستند چودورو هاي كليدي پيوسته و جدا از واژه
در وهلة نخست با (دلي  پاية ارتباط و يكشخصيت دختران درست برخالف نظرية فرويد بر

ا مـ ا ،يابد و اين ارتباط بـراي آنـان امتيـازي اسـت، نـه مـانع و جلودارنـده        ميتكامل ) مادر
  .شود شخصيت و حس مردانگي پسران از جدايي و فرديت زاده مي

مادر  ةعهد داند كه پرورش كودكان بر را اين مي مردانه ةسلط ترين عوامل او يكي از مهم
 ،)شـوند  نمي ـ كودك ةدهند پرورشـ  مرداني كه مادر(شوند و  زناني كه مادر مي ؛ زيرااست

ـ  مادرآورند كه ميل به  وجود مي دختراني به آورنـد كـه    وجـود مـي   هبودن دارند و پسرهايي ب
دهنـدگي در   ها و نيازهاي پـرورش  مردانگي برايشان به معناي برتري مردانه است و ظرفيت

شناسـانه و   نـابرابري جنسـي امـري جامعـه     بنـابراين، . شـود  سـركوب و محـدود مـي    ها آن
كه در هـر نسـل بازتوليـد     ،شناسانه و زيست» طبيعي«نه امري  ،رود شمار مي بهشناسانه  روان
دهـي وظـايف والـدين     اجتمـاعي ايـن رويكـرد، سـازمان     ةنتيج). 33 :1383 كار،( شود مي
  .اي است كه اين وظايف ميان زنان و مردان تقسيم شود گونه به

بايـد شكسـته   ) مادر دست بهبارآوري كودك (اين سيكل سنتي  اعتقاد دارد كه چودورو
اگر اين . ودكان نقش داشته باشندكردن ك بزرگنيز بايد در كار  مردان ،به عبارت ديگر. شود



 157   و ديگران همدانيان فاطمه

  1390تابستان ، سال دوم، شمارة اول، بهار و نامة زنان پژوهش

راه برابري زن و  يگانه. همواره تحقير شده و در حاشيه خواهند بود زنان ،وضعيت ادامه يابد
  .مرد همين است

  
  شناختي در تطبيق با يكديگر دو رويكرد ديني و روان بررسي

 در وااليى و ارجمند مقام ،جهت هر از آيد كه مادر ميدست  هبا بررسي سه دين برتر دنيا، ب
 بزرگى و عظمت بهاز وي  و نگرند مي او به احترام ديد با همگان و دارد و داشته اديان ةهم
 را مردم است و كرده توجه مسئله اين به ،آمده تاريخ طول در كه آيينى و دين هر. كنند مي ياد
 نظر اظهار لمعا هاى پديده ساير دربارة دين كه گونه همان. است فراخوانده مادر به خدمت به
 و معرفى را ها ارزش ،ارزشى امور در و نماياند مي ما به هست كه گونه آن را جهان كند، مي
 ؛است نبوده ساكت نيز او جايگاه و مقام و مادر ةدربار ؛كند مي داورى و گذارى ارزشرا  ها آن

 اديان. دارد يم گرامى را وى مقام دانسته، ارزشمند و واال بس يجايگاه را مادرى عنوان بلكه
 به احترام ديد با همه و داشته نظر اتفاق زمينه اين در دارند كه هايي تفاوت ةهم باگوناگون 

  .دانند مي باالتر و برتر ديگر كس هر مقام از را مادر مقام و نگرند مي مادر
اديان است، اما در ادبيات سه دين مورد بررسي ما و در  ةمشترك هم ةمادري خود، نقط

  :خاص تأكيد بسيار بر مضمون مادري دارند ةدر سه حيط اسالم، ها آنرأس 
  

  كرامت انساني مادر
ارزشي در ادبيات اديان آغوش مادر را سـكوي وقـوف بـه كرامـت انسـاني و ارزش       ةنگر
 بـه  ،هـا  ناانسـ  ارزشـي  برابري علت به انسان ذاتي كرامت اصلكه  جا آن؛ از داند مي ها ناانس

 بـه  ابـزاري  نگـاه  و گـرفتن  قرار ابزار ازرا  ها آن دارد،اشاره  ها نانسا تمامي در ارزش وجود
برابـري   ها از كرامـت و ارزش انسـان   ترتيب، مادري با فهم نسل  بدين .كند  مي منع ها ناانس
  .رويكرد معنوي در كودك است ةكه در ادبيات اديان، مادر دريچ چرا ؛كند مي

  
  نقش تربيتي مادر

كودك آنچه در اين مدرسه . خستين مدرسه و اولين پايگاه تربيتي استدامان مادر ندرواقع، 
توان گفت راه و رسم بعدي كـودك   اي كه مي گونه به؛ ماند براي هميشه نزدش مي ،آموزد مي
تـرين   تـوان گفـت كـه عملـي     مي ،بنابراين! همان راه و رسم مادر و عصر كنوني است ةادام
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عملي در پيش چشم  ةنمون ةمثاب بهو كودك مادر را  عملي است اي نمونه ةتربيت ارائ ةوسيل
گذارد و تا آخر عمر با  كودك اثر مي بر ،زند گونه رفتار و عملي كه از مادر سر مي دارد و هر

  .آن خواهد بود
  

  احترام به مادر
و اين نوع از تأكيدات بر احترام بـه   احترام به مادر است ،تأكيدي ادبيات اديان ةبيشترين نكت

هايي است كه مادر هـم در راه رشـد جسـمي     حاكي از رنج، مشقات و تحمل سختي ،مادر
احترام به مادر، قصـد   ةدين با توصي. شود ميكودك و هم در مسير رشد تربيتي وي متحمل 
تر  يافتني يافتگي وي را در سلوك معرفت دست بر وقوف انسان بر جايگاهش داشته و كمال

، وي را متفكـر و  )مـادر (اش  وجـودي  ةآميز انسان به دريچـ  درواقع، رويكرد احترام. كند مي
دين احترام به مادر را از  بنابراين،. دهد ميقرار ) خداوند(اش  منشأ اصلي وجودي زارسپاسگ

  .داند ميمراتب كمال انساني 
شناسـان   به رويكرد فكـري روان  ،در بررسي مادري ،شناسي روانرويكردهاي  ةدر حوز
آيـد كـه    مـي دسـت   هاز اين بررسي ب .در قيد حيات بودند پرداختيم يي كهها آندرگذشته و 
فربرن آغـاز   اي هروابط اُبژ ةمادري با نظري ةدر حوز شناسي روانهاي  آغاز نگره ةاگرچه نقط

ـ  بـه مـادر  «شناسانه بر مادر مشـتق از تئـوري    هاي روان تمام رويكرداما  ،شود مي  »ابـژه  ةمثاب
)mother as object( ذهن«بندي  و تقسيم« )mind( حتي كار شـاخص نانسـي    ؛فرويد است

  .رو در بازنگري مادري، از بنيادهاي نظري فرويد بهره برده استوچود
نقش والديني، مادر را در زنـدگي   بندي جنسي فرويد برحسب تقسيم: ابژه ةمثاب بهمادر 

ن پـنج سـال   سرگذاشـت   پشتپس از  ،كند كه در آن كودك پسر ميكودك اُبژه يا شيء تلقي 
دهد، كه نگـاهي از   ميقرار  21»اُبژهـ  سوژه« ةنوع ارتباط خود را با مادر در حوز ،اول زندگي

پس از طي زماني مشـابه   است و كودك دختر) مادر(به موقعيتي فروتر ) پسر(موقعيتي برتر 
جهت   دينب، تراز با مادر موقعيتي هم ،22»اُبژهـ  اُبژه« ةكودك پسر، اين نوع ارتباط را در حوز

در نظريـات  . دهد ميجاي  ،زند مي آندست به بازتوليد  ،كه دختر با پذيرش اين نوع ارتباط
 ةشـود كـه منشـعب از نظريـ     ميوضوح ديده  چنين رويكردي به ،مورد بررسي شناسان روان

آنـا فرويـد، ژاك الكـان،     ،شناسان مورد بررسي ما از ميان روان. است» اُديپ ةعقد«فرويدي 
  .بودن مادر تأكيد بيشتري دارند ءرو بر رويكرد شيوو نانسي چود ،يگاريلوسي اير
خودآگـاه،   :ذهن انسان از سه بخش تشكيل شده است يد،فروبه باور : بندي ذهن تقسيم
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ضمير هوشـيار و خودآگـاه   تحت فرمان كارهاي ارادي انسان  همة. خودآگاه، ناخودآگاه نيمه
فرويـد   ةايـن نظريـ  . ستوآگاه ا ي تحت فرمان ناخوداراد هاي غير ريزي برنامه ةهماوست و 
تحت كنتـرل   ،آن% 3 كارهاي انسان تحت كنترل ناخودآگاه و فقط% 97 ست كها مبتني برآن
اهميـت   ،شوند ميسالگي ساخته  پنجاز نگاه فرويد باورهايي كه از تولد تا  .ستواخودآگاه 
هـيچ   كه ايند وابسته است و بدون شدت به مادر خو كودك به ،در اين دوران .دارند فراواني

هـاي والـدين را    هـا و تنبيـه   تشـويق  ،هـا  ناتمـامي فرمـ   ،مفهومي از خوب يا بد داشته باشد
و  هـا،  هـا، تـرس   علت بسياري از رفتار ،فرويد نظربه  ،ترتيب  بدين. كند ميدريافت و ضبط 

شناسـان   روانچـه  آن ،بـر ايـن مبنـا    .ريشـه در دوران كـودكي دارد   ،فـرد   علت هاي بي ترديد
گيـري   نقـش مـادر در شـكل    ،كننـد  مـي نظر در مضمون مادري بيش از همه تأكيـد   صاحب

شناسان مـورد بررسـي    زندگي است و در ميان روان نخستينهاي  شخصيت كودك در سال
تأثيرگـذاري نقـش مـادر در زنـدگي فـرد از      (اريك اريكسون و چودورو به اين حـوزه   ،ما

  .اند تهتأكيد بيشتري داش) كودكي
وجوهات تشابه و تفاوت در مفهوم  شناسي روانة يند بررسي در ادبيات اديان و حوزابر

  :كند ميصورت ارائه   مادري را بدين
تأكيد بسيار هر دو بر نقش مادر در سنين  ،شناختي تشابه رويكرد ديني با رويكرد روانـ 

ودك و زنـدگي اجتمـاعي   ك ميان ةنخستين واسط ،چراكه مادر درواقع ؛زندگي است غازينآ
مصـداقي   .خورد ميگيري شخصيت كودك با نقش مادري در زن به هم پيوند  است و شكل

طهارت حضرت «كودك را در توصيف خداوند از  دراز اين نوع نگره و تأثير طهارت مادر 
. شـاهد هسـتيم   24»خداوند به حضرت عيسي در احتـرام بـه مـادر    ةتوصي«و  23»)س(  مريم

ـ قا) الحادي يا توحيـدي (مادر  ةديني جايگاه خاصي براي تعاليم و نگر ادبياتهمچنين،  ل ئ
در ميـان   ،اريـك اريكسـون  . دانـد  مـي بسـيار بااهميـت   در سـعادت كـودك   را است و آن 

  .بر اين نگره داشته استبيشترين تأكيد را  ،شناسان روان
ـ  بهبرجسته، تلقي مادر  ةنقط ،شناختي در تفاوت دو رويكرد ديني و روان ـ اُبـژه يـا    ةمثاب

ادبيات اديان جايگاهي را كه براي تأثيرگذاري مادر در زندگي كـودك   ،واقع در ؛شيء است
شـناختي بـا محوريـت اُبـژه      روان ةدانـد، امـا حـوز    مـي نبرابـر  با پرستار يا دايه  ،قائل است

از  بودن مادر اين تأثيرگذاري را به هر كسي كه بتواند خدمات مراقبتي را بـه كـودك     )ءشي(
بـا محوريـت    شناسـي  روانرويكردهـاي   بنـابراين، . كنـد  مـي تولد ارائه دهد، واگذار  ةلحظ

گيري شخصـيت كـودك محـدود كـرده و      گرايي در شكل بعدي خود را به تك »اُبژه  ـ  مادر«
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كه  حال آن ؛مادر ارائه كند ـ كودك ةعدي از رابطب چندنگر يا  جامع ةيك نظرياست نتوانسته 
ـ   ،و سوابق اديان كردبا تكيه بر روي جـامع از   اي هنظريـ  ةخاصه اديان توحيدي، قابليـت ارائ

 كـه بـه   ،در آزمـايش اسـپيتز   ،اين فرضـيه . مادر از ابعاد گوناگون وجود دارد ـ كودكة رابط
  :است اثبات شده ه،بررسي كودكان جدا از مادر و كودكان در كنار مادر پرداخت

هاي رشد بدني، ادراكـي، حافظـه،    از جنبه ،ا مادروي به اين نتيجه دست يافت كه كودكان ب
 25شناخت محيط، هوش و سرانجام رشد اجتماعي بر كودكان جدا از مـادر برتـري دارنـد   

   ).1383، و ديگران مصباح(
  
  گيري نتيجه

خاصـه در   ،چرخد، نقـش مـادري   ميمحور خانواده بر اهرام حضور مادر  كه اينبا توجه به 
هـايي كـه از دو    مطـابق بررسـي  . قش خطير و شايان توجهي است، نها ناتربيت نسل و انس

برتـر   ةكه آنچه شاخص يمريگ ميشناختي در اين مقاله ارائه شد، نتيجه  رويكرد ديني و روان
خانوادگي و چـه در   ةچه در عرص ،تكريم اين نقش و مقام ،اديان در توجه به مادري است

اشاره  فراوان به حمايت از مادر خود وناگرچه اديان توحيدي در مت .اجتماعي است ةعرص
بـه نقـش    ،جانبـه و مبسـوط   همـه  اي هگون هباهميت تربيت نسل  علت به ،اسالماند، اما  كرده

 ةهم همادر را ب... و رعايت تركيبي از حقوق حمايتي، مالي، بهداشتي و است مادري بها داده 
گرايي معنوي را  كمال ،ه اين نقشدر پرداخت ب ،كند و در آفاق فكري خود ميارائه  ها ناانس

كـه بـر مبنـاي تئـوري      ،مادر دربارةشناختي  هاي روان دهد، اما رويكرد ميدر مركزيت قرار 
 ،»جبرگرايي ليبيـدويي «در افق فكري خود از بنيادهاي مادي در قالب  ،فرويد بنا شده است

ت اجتمـاعي و  سـاخ  ،بـرد و بـر همـين مبنـا     ميبهره  ،كه همان مبناي غريزي در فرد است
گـذاري بـراي    ة فرويـد مـادر را نقطـ    ،كند؛ در اين راستا ميارتباطي فاعليت مادرانه را ارائه 

بايد از وي  ،اش مردانگي ةقو كردن برجستهكه فرد مذكر براي است جنس مذكر تصور كرده 
ع و به پدر رجو ردبگذرد و بايد به خود يادآوري كند كه مادر هماني است كه آلت ذكور ندا

گذار ة بلكه آن را نقط است، عطف ندانستهة فرويد مادر را نقط ،در عبور از اين پروسه. كند
بايد از او بگذرد ) پسر(پس مادر در جايگاه اُبژه است، جايگاهي كه فرد مذكر  .كند ميتلقي 

بـردن    سـؤال   زيـر فرويد در  ةها با تأييد نظري نيستياغلب فم. برسد) رجوليت(تا به مردانگي 
گـري مـرد بـر بـدن زن تعريـف       و اين نقش را در قالب سلطه اند  كوشيدهبراي زن  ،مادري
  ). 1385: بروك( اند كرده
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كاري مستقل ارائـه   ةمثاب بهاسالم مادري را  ها آناين در حالي است كه اديان و در رأس 
ـ مدارا جنسـيت  ةو برخالف نگراست  كرده و براي آن حقوق و اعتبار و ارزش قائل شده  ةن

  .دارد ميانساني خويش گرامي  ةشناختي، مادر را در وجه رويكرد روان
كه رويكرد فرويد را به چالش كشاند،  ،شناس پرداز روان ترين نظريه برجسته ،در اين ميان

اما نتوانسـت تحليـل    ،نظر قرار داد شغلي اصلي مد ةمثاب بهو مادري را ا. نانسي چودورو بود
» پدر«آن را قابل تفويض به غير، يعني  ،به سامان برساند و در پايانخود را در قالبي توانمند 

  . دانستراه براي برابري ايشان با مردان  يگانهقلمداد كرد و تفويض نقش مادري را 
ها و حقوق مادر در  آيد كه حمايت ميگونه بر اين ،شناسي روان ةهاي حوز اگرچه از نگره

شناختي  مغايرت رويكردهاي روان ةترين نقط وان برجستهت ميكنند، اما  ميدين را تأييد  ةحوز
ترتيب كه رويكـرد دينـي مـادري را در      بدين ؛و ديني را در قابليت تفويض مادري دانست

هاي موجود را در راسـتاي   كند و حمايت ميتلقي  ناپذير تفويض كاري مستقل و  وجوه خود
قابليـت تفـويض    ،شـناختي  يكرد روانكه اصل در رو حال آن ؛گيرد ميكار  توانمندي مادر به

پس تأثير مادر در جمـع خـانواده و تربيـت نسـل از     . مادري در راستاي توانمندي زن است
فرديـت فـرد و ديالكتيـك جنسـيت بـا مـادر از        درهاي رويكرد ديني و تأثير مـادر   دغدغه
   .رود شمار مي به شناسي روانهاي رويكرد  دغدغه
  
  نوشت پي

 

  .19: 10، انجيل مرقس ←. 1
 .حملته امه كُرها و وضعته كُرها و فصالُه ثالثون شهرا حتّى اذا بلغ أشده و بلغ اربعين سنة. 2
ي  . 3 نِ أَنِ اشْـكُرْ لـيامي عف الُهصفنٍ وهلَى ونًا عهو هأُم لَتْهمح هيدالانَ بِونَا الْإِنسيصوو    إِلَـي كيـدالولو

 .الْمصيرُ
و قضي ربك اال تعبدوا اال إياه و با لوالدين احسانا إما يبلغنَّ عندك الكبر احدهما او كالهما فالتقـل  . 4

 .لهما اُف والتنهرهما و قل لهما قوالً كريما
 .واعبدوا اهللا و التشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا. 5
دفتـر انتشـارات اسـالمي،     :قـم ، 2 ج، البيضاء محجة ).ق  1374( حسن محمدي، فيض كاشان ←. 6

  . 345  ص
و أما حق اُمك أن تعلم أنها حملتك حيث ال يتحمل احد احدا، و أعطتك من ثمرة قلبها ما ال يعطى . 7

احد احدا و وقتك بجميع جوارحها و لم تبال أن تجوع و تطعمك و تعطـش و تسـقيك و تعـرى و    
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و تضحى و تهجرك النوم الجلك و وقتك الحرّ و البرد لتكونَ لها فإنّك ال تطيق شكرها اال تكسوك 
  .بعون اهللا و توفيقه

 ).37 :آل عمران( فتقبلها ربها بقبول حسن و أنبتها نباتا حسنا و كفلها زكريا.  8
 ).12 :لقمان( و وصينا اإلنسان بوالديه) 24 :ءااسر( و بالوالدين احسانا. 9

 ).14 :لقمان( أن اشكرلي و لوالديك إلي المصير .10
 ).23 :ءاسرا( و ال تقل لهما أف و ال تنهرهما. 11
 ).24 ،23 :اءاسر( ةو قل لهما قوال كريما و اخفض لهما جناح الذل من الرحم. 12
 ).222 :بقره( فاعتزلوا النساء في المحيض. 13
 . )14 :مريم( و براً بوالدتي و لم يكن جباراً عصياً. 14
 ).7 :قصص( و اوحينا الي ام موسي. 15
 ).14 :لقمان( حملته امه وهناً علي وهن. 16
 ).233:بقره( و علي مولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف. 17
 ).223 :بقره( نساءكم حرث لكم. 18
 ).شيءـ  فرد ةرابط. (19
 ).فردـ  فرد. (20
 ).شيءـ  فرد. (21
 ).شيءـ  ءشي. (22
23 .الْم إِذْ قالَت لىوع طَفاكاص و رَكطَه و طَفاكاص إِنَّ اللَّه مرْيكَةُ يا مالْعالَمينَ   الئ ساء24 :مريم(ن.( 
 ).32 :مريم( وبرا بِوالدتي ولَم يجعلْني جبارا شَقيا. 24
 :، تهران2 ، جشناسي رشد با نگرش به منابع اسالمي ن روا .)1383( مصباح، علي و ديگران ←. 25

  . 859 ص ،سمت
  
  منابع

  .قرآن كريم
 .انجيل
 .تلمود
  .مؤسسه الرساله :، بيروتكثير تفسير ابن. )1379(عمر   ابنكثير، اسماعيل  ابن

ديـده،   نيكو سرخوش و افشـين جهـان   ة، ترجمآن اندام جنسي كه يك اندام نيست ).1381( ايريگاري، لوس
 .نشر ني :تهران
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پـور،   مرسـده صـالح   ة، ترجم»شوند؟ زنان و مردان چگونه ساخته مي: پذيري جامعه« .)1385(بروك، بريگيته 
  .گران و مطالعات زنان انتشارات روشن :، تهرانها نيسم و ديدگاهيفم
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