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چکیده 
آن  پويايي  و  پايداري  محور  مادري  نقش  و  در جامعه  اصلي  کانون  خانواده، 
با ورود به عصر مدرن، تغييرات اجتماعي و تحوالت ساختاري در جوامع  است. 
غربي، اساس خانواده و موقعيت مادري را دچار معضالتي جدي کرده و آن را به 
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و واسپاري کارکردهاي بي  مانند مادري و خانواده به مؤسسات اجتماعي، بيشترين 
و  فرهنگي  تغييرات  با  نيز  ايراني  جامعه  داشته  اند.  بحران  اين  ايجاد  در  را  نقش 
اجتماعي خود در دهه  هاي اخير از جمله افزايش سن ازدواج، افزايش طالق، کنترل 
جمعيت، افزايش مهدکودک  ها و نهادهاي جايگزين نقش والدين، در حال پيمودن 

مسير تجربه شده غرب است. 
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طرح مسئله 

حفظ،  بشري،  جامعه  بي  بديل  اساس  مهمترين  عنوان  به  خانواده  نهاد 

تداوم، پويايي و سالمت خود را مرهون مفهومي به نام »مادري« است. نقش 

مادري و حتي نفس مادر شدن که از آغاز حيات انسان همواره امري مقدس 

بوده است، در پايان هزاره دوم با تحوالت بي سابقه فکري و اجتماعي ناشي 

دستخوش  تدريج   به  دنيايي جديد،  به  انسان  ورود  و  انقالب صنعتي  از 

آسيب هايي عمده شد. در اين فضا زنان نقش  هاي ديگري عالوه بر نقش  هاي 

تاريخي و سنتي خود برعهده گرفته و با توسعه هر چه بيشتر جهان صنعتي، 

فرصت   هايشان براي ايفاي نقش مادري کمتر و حتي نگرش شان نسبت به اين 

موضوع منفي گرديد.

از سوي ديگر جنبش فمينيسم به عنوان حاصل اين رويکرد و با ادعاي 

برابري کامل زن و مرد، مادري را موقعيتي معرفي نمود که اين برابري را به 

مخاطره انداخته و سبب ايجاد تهديدات جسماني، شغلي و اجتماعي براي 

زنان مي  شود. در مجموع تبعات زندگي ماشيني از سويي، و نيز نگرش   هاي 

القاء شده فمينيستي، از سوي ديگر نظام خانواده و مادري را چنان متزلزل 

نمود که کمترين بازخورد آن بحران هويت، افزايش بزهکاري و... بود. 

تغييرات رخ داده در جهان غرب در فاصله  اي کوتاه به کل جوامع بشري 

تمامي  از  از هر چيز  بيش  بر خانواده که  تأثيراتي جدي  نموده و  سرايت 

تحوالت علمي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جهان متأثر مي  شود و خصوصًا 
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جايگاه زن و نقش مادري، بر جاي گذاشت. اين روند  در آيند  ه اي نه چندان 

دور، بحراني جهاني را درحوزه خانواده و به خصوص مادري در پي خواهد 

داشت. در عصري که پديده  هاي فرهنگي و ضد فرهنگي به سرعت مرزهاي 

جغرافيايي را در مي نوردد، مطالعه و برنامه  ريزي ملي در جهت پيشگيري 

و اقدام به موقع براي پاسداري از نظام کارآمد خانواده ايراني – اسالمي، 

ضرورتي جدي است. مقاله حاضر با رويکرد »جامعه  شناسي تغييرات« در 

پي آن است که تغييرات در بنيان مادري را که شامل دو کارکرد عمده يعني 

ابتدا در جهان غرب بررسي نموده و  توليدمثل و پرورش فرزندان است، 

سپس با مروري بر موقعيت خانواده و مادري در ايران، اين موضوع حياتي را 

در گفتمان اجتماعي و مديريتي کشور مطرح کند و با طرح يک نگراني جدي 

ملي و جهاني، بر آن است تا گامي در جهت آينده پژوهي مسئله مادري 

بردارد و راهبرد  هايي براي مديريت آن پيشنهاد دهد.

عوامل مؤثر در بحران مادری در غرب

در بررسي عوامل مؤثر بر موقعيت و نقش مادري در جهان غرب، سه 

عامل اساسي در رأس قرار دارند. اول آموزه  هاي مکاتب فلسفي مادي، دوم 

جنبش فمينيسم و انقالب جنسي که نتيجه قهري اين انديشه  ها است و سوم 

تغييرات ساختاري در نهاد خانواده. 

اين عصر که چهره و مسير  فراگيرترين و مؤثرترين مکاتب مادي در 

زندگي انسان را تغيير دادند عبارتند از:  اومانيسم، سکوالريسم،  مارکسيسم، 



214

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
90

یز 
پای

  /
 5

3 
ره

شما
 / 

هم
رد

چها
ل 

سا

فردگرايي و ليبراليسم.  

1- مکاتب و اندیشه  های فلسفی نوپدید

هستي،   کانون  در  انسان  قراردادن  محور  با  اومانيسم  اومانيسم:   -1-1

معيار هر خير و شري را لذت   هاي انساني معرفي نموده و هرگونه پاي بندي 

به جنسيت و نقش   هاي متعلق به آن را منتفي دانست. در اين فرهنگ که 

شادکامي و لذت خود محورانه زن و شوهر، اصل تلقي گرديد نه تشکيل 

محدود  يا  حذف  بايد  و  بوده  مانع  اولين  مادري  نسل،   تربيت  و  خانواده 

مي گرديد.

سارتر1 به عنوان متفکري اومانيست، انسان را آزاد و بلکه باالتر از آن، 

»آزادي« مي  نامد. يعني بشر هم آزاد است و هم مالک و ميزان آزادي است. 

او سلطه تاريخ، طبيعت و مذهب بر وجود انسان را نفي مي  کند. در واقع با 

اين تفکر، انسان عصر نوين از هر نوع وابستگي به حقيقت غيربشري، آزاد و 

رها مي  گردد )صانعي، 1364: 43(.

2-1- سکوالريسم: سکوالريسم با ايدة »حذف خدا و مفاهيم متعالي« 

از حيات اجتماعي و تخصيص آن به حيات فردي، انسان را به بهره  بردن از 

لذت    هاي مادي تشويق مي  کند. با پذيرفتن سکوالريسم دليلي براي تحمل 

محدوديت  ها و سختي   هاي ازدواج و تشکيل خانواده وجود ندارد )ويتز، 1384: 

 .)83

1- J.sartre.
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3-1- مارکسيسم: اولويت مارکسيسم نسخ خانواده بود. مارکس استراتژي 

چنين تخريبي را پايه  ريزي کرد. فرضيه او ساده بود: حذف يک کانون حياتي، 

نابودي خانواده. مارکس اعالم کرده بود که با ناپديد ش��دن سرمايه، تشکيل 

خانواده نيز بايد متوقف شود (www.american thinker.com). مارکس تشريح 

کرد که لغو مالکيت خصوصي موجب مي ش��ود تا مسئوليتي که برعهده تک 

تک افراد قرار دارد، مانند نگهداري از سالمندان، کودکان،  تغذيه و… به کل 

جامعه محول گردد. در اين ديدگاه، زن به عنوان يک مولد در طبقه کارگري 

و عضوي از احزاب سياس��ي تلقي شده و تقسيمات طبقاتي و سرمايه  داري، 

ريش��ه استثمار جنسي و جنسيتي زنان محسوب مي  شوند )فرهمند و بختياري، 

1386: 128(. بنابراي��ن تعلقات همس��ري و مادري زنان، آنه��ا را از تعهدات 

اقتصادي و سياسي دور مي  کند. 

فمينيس��ت   هاي مارکسيست، در مقابله با نظام سرمايه  داري، نهاد خانواده 

و س��اختار س��نتي آن را در راستاي ازدياد سرمايه و س��ودجويي مورد سوء 

اس��تفاده قرار داد و س��تيز با خانواده سنتي را در راستاي اهداف مارکسيستي 

خود برنامه ريزي کردند. افرادي چ��ون »کالرا زتکين«1 و »رزا لوزامبورگ«2 

به نوعي دگرديس��ي مفهوم خانواده معتقد بودند. به نظر آنان مفاهيمي چون 

ازدواج رنگ باخته و انتخاب آزادانة ش��ريک جنسي حق زنان است )همان(. 

انديش��ه مارکسيستي، بيش از هر تفکر ديگري، مشوق زنان در ترک وظايف 

1- Clara zetkin.
2- Roza luzemburg.
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همسري و مادري بود زيرا در اين نظام، خانواده از حالت هسته  اي که نوعي 

خصوصي  س��ازي تلقي مي  ش��د، به کمون تغيير شکل يافت و زنان به عنوان 

رقيب��ان حزبي مردان، بايد نيازهاي فردي، عواطف و خواسته  هايش��ان را در 

راستاي اهداف مکتب، سازماندهي مي  کردند.

4-1- فردگراي��ي و ليبراليس��م: فردگرايي به عن��وان يکي از پيامدهاي 

طبيعي اومانيس��م و سکوالريس��م، محوري��ت غريزه و اميال انس��اني را در 

گزينش ارزش ها،  خلقي��ات و رفتارها  پذيرفت. در چنين نظامي،  ارزش فرد 

ن��ه در حرکت تکامل��ي او که در ميان لذت  جويي   هاي م��ادي معنا مي  پذيرد 

)چراغي کوتياني، 1386: 98(. اين انديش��ه بهترين دس��تمايه جهت اعطا آزادي  

بيشتر به زنان و توجيه فلسفي مناسبي براي کم رنگ کردن اهميت خانواده و 

رهاکردن نقش مادري بود. قانوني ش��دن سقط جنين، عرفي سازي و ايجاد 

فرهن��گ زندگي بدون تعهدات اخالق��ي و قانوني و زندگي زن و مرد بدون 

ازدواج، آزادي روابط جنسي، برنامه  هاي حمايت از همجنس  گرايي، حمايت 

و تش��ويق خانواده  هاي تک سرپرست و تک والد و هنجارشکني   هاي متعدد 

در زمينة فرزندان نامشروع و ايجاد مهدکودک  ها و پانسيون   هاي متعدد براي 

رهايي زنان از نقش مادري، از جمله تحرکات دهه  هاي اخير دنياي غرب بود 

) فرهمند و ديگران، 1385: 147(.

2- جنبش فمینیسم  و انقالب جنسی در غرب

1-2- ستيز با خانواده و مادري: فمينيسم که محصول عصر روشنگري 
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در اروپاست، با انگيزه  هاي تاريخي و عوامل اجتماعي در بروز آن، زنان را 

در موقعيتي قرار داد که ديگر تمايلي به تجربه نقش مادري نداشته و خود 

بارداري،  زايمان، شيردهي و تربيت فرزند  از  را درگير مسائل جذاب  تري 

کرده بودند که نتايج زودبازده  تري به همراه داشت. موقعيت اجتماعي، درآمد 

ارضاء   و  منزل  از  لذت بخش خارج  منظم و تضمين شده، سرگرمي   هاي 

خواسته    هاي مادي و معنوي،  از جمله عوامل مشوق زنان در خودداري از 

پذيرش نقش مادري بود. 

فمينيسم که نتيجه تفکرات سکوالريسم، ليبراليسم و اومانيسم بود، تلفيقي 

از اين سه نوع تفکر را در عمل به ظهور رسانده و در پي آن آزادي مطلق، 

بي  توجهي به ارزش   هاي اخالقي که ميراث قرن  ها خويشتن  داري و زندگي 

سالم جامعه بود و در يک کالم  انقالب جنسي در فرهنگ عمومي جوامع 

پديدار شد.

را  سنتي1  خانواده  عليه  مبارزه  ميالدي   60 دهه  اواخر  از  فمينيست  ها 

آغاز کردند) مانسبريج، 1986: 100(. هدف اوليه مبارزه آنان، تنزل جايگاه زنان 

خانه دار در خانواده و اجتماع و سوق دادن آن ها به سوي بازار کار بود تا 

زنان نيز در عرصه  هاي اقتصاد و سياست مساوي با مردان قدرت  يابند. از 

نظر فمينيست ها، فرزندآوري بايد يک مرخصي کاماًل کوتاه داشته باشد تا به 

مادر اجازه از سرگيري کار را بدون هيچ  گونه صدمه در رقابت شغلي وي 

1- Traditional family.
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بدهد)همان(. 

موضوعاتي که از اواخر ده��ه 1960 توسط فمينيست  ها مطرح گرديد، 

مانند س��قط جنين، فن  آوري توليد مثل که در اصطالح به آن »مادر ميانجي«1 

مي   گويند و سوسياليسم جنسي، جايي براي تعهدات اخالقي باقي نگذارده 

بود )حسيني، 1380: 171(. پيروزي فمينيسم در اين بود که جامعه را متقاعد 

ساخت که تنها يک زن حقوق بگير شاغل، شريک ارزشمند و برابر يک 

زندگي زناشويي است )گراگليا2، 1998(.

2-2- انکار غريزه مادري: جريان فمينيسم با تفکرات دوبوار در کتاب 

معاصر  فمينيسم  روشن فکري  محک  سنگ  که   )1949 )فرانسه،  دوم  جنس 

است، به طور آشکار و جدي وارد عرصه خانواده گرديده و به انکار کليه 

ساختارهاي سنتي خانوادگي و اجتماعي در خصوص زنان پرداخت و عالوه 

بر اين، بيولوژي زنانگي را نيز انکار نموده و حتي غريزه مادري را نتيجه 

تربيت سنت هاي پدرساالرانه دانست )دوبوار، 1978: 513-511(. دوبوار اصرار 

داشت اثبات کند  »غريزه مادري« وجود ندارد.

3-2- خانواده تهي از مردانگي: مرداني که با فرهنگ فمينيسم تربيت 

گرديدند، دشمن خطرناک  تري براي زن خواهان همسري و مادري به شمار 

ازدواج و فرزند  به  تمايل  زنانه که  با گرايشات اخالقي  مي آمدند. مرداني 

نداشته و بدون هيچ گونه توجيه منطقي از زير بار مسئوليت ازدواج و تشکيل 

1- Surrogate mother.
2- Garolynf.Graglia.
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خانواده، شانه خالي مي   کردند. در اين شرايط تمام افرادي که براي اولويت 

داشتن زندگي خانوادگي ارزش قائل بودند - به  خصوص زناني که تمايل 

به تشکيل خانواده داشتند - بايد چالشي را که چنين مرداني ايجاد مي   کردند 

شناسايي نموده و با آن روبه  رو مي   شدند.

تأثير اجتماعي مرداني را که از نقش  باربارا اهرنريخ1 به طور مستدل، 

خود به عنوان حامي و تأمين کننده همسر و خانواده طفره مي   روند و از بازار 

ازدواج عقب نشيني مي   نمايند مورد واکاوي قرار داده و با تشريح »اخالق 

نان آوري«2 دهه 1950 که مردان را به ازدواج، کسب يک شغل آبرومند و 

حمايت از همسر و فرزندان خود ترغيب مي   نمود، به  درستي تبيين مي   نمايد 

که باور عمومي جامعه نيز بر اين امر تأکيد داشته و کسي را که غير از اين 

عمل مي   نمود »از يک مرد کمتر« مي   دانست. )اهرنريخ، 1983: 12-11(.  هارولد 

وث3 نيز معتقد است مردان از موقعيت رهبري خود در خانواده کناره  گيري 

کردند، به گونه  اي که نسل به نسل تمايل مردان به داشتن مسئوليت کمتر شده 

و حالت انفعال، بازنشستگي و حتي زنانگي به خود گرفته  اند، در حالي که 

زنان مسلط  تر و مهاجم  تر و مردانه  تر شده  اند. از جمله آثار مخرب فمينيسم 

شکاف  موجب  که  بود  درجامعه  مردانگي  بي  ارزش  ساختن  خانواده،  عليه 

بيشتر ميان مردان و زنان منجر شد و به وخيم  تر شدن روابط خانوادگي دامن 

1- Barbara Ehrenreich.
2- breadwinnerethic.
3- Harord Vorth.
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زد )وث، 1977: 130(.

3- تغییرات ساختاری در نهاد خانواده 

تغييرات در نهاد خانواده تا قرن بيستم به کندي و غيرمحسوس انجام 

مي گرفت. اما از قرن بيستم به بعد و با دوران صنعتي شدن، حاکميت سرمايه 

و ماشين بر همه عرصه  ها، سرعت اين تغييرات افزايش يافته خصوصًا پديده 

مهم ورود زنان به بازار اشتغال و صنعت و خالي شدن خانه  ها از حضور 

مادراني متعهد،  مدير و مهربان به اين تغييرات دامن زد. 

اشتغال زنان و مسئوليت   هاي اجتماعي آنان، خانوارها را به سمت کوچک 

شدن و تغيير از شکل گسترده به شکل هسته  اي سوق داد. روند کوچک 

شدن خانواده بر اثر رويکردهاي مدرن اجتماعي، اشکال ديگري از خانواده 

را در پي داشت نظير: خانواده  هاي تک والدي، خانواده  هاي تک نفره، زندگي 

با هم جنس، زندگي با حيوانات و… . خانواده تجديد بنا شده1 )متشکل 

از والدين و کودکاني که محصول ارتباط قبل از ازدواج آنها هستند( نيز از 

جمله خانواده  هاي معاصر غربي است.  کودکان خانواده  هاي تک والدي تحت 

سرپرستي زن، در دهه 1970 به ميزان 90/5 درصد افزايش داشته است که 

در دهة 1980، 21/2 درصد ديگر نيز رشد داشته است. از ميان اين کودکان، 

نسبت آناني که با مادر هرگز ازدواج نکرده خود زندگي مي   کنند، از هفت 

درصد در سال 1970 به 31 درصد در سال 1990 رسيده است )چاوشيان، 

1- Reconstituted family.
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1380: 270(.  سرعت اين تغييرات در برخي جوامع نظير امريکا بيش از ساير 

کشورها است. به طوري که در فاصله کوتاه سه دهه، خانواده سنتي تقريبًا 

ناپديد شد )استيون و سوزان، 1386(. 

 طبق آماري که اياالت متحده پيرامون آثار سوء تک حضانتي مادر بر 

فرزندان ارائه مي دهد مي توان به تأثيرات اجتماعي اين نوع زندگي پي برد :

تک  خانواده  هاي  از  مخدر  مواد  به  معتاد  نوجوانان  از  درصد   75  -1

والديني هستند. 

به خانواده  هاي تک  مربوط  موارد خودکشي جوانان  از  2- 63 درصد 

والديني هستند. 

3- 70 درصد از نوجوانان باردار افرادي تک والديني هستند )سياحت 

غرب، ش 84: 23(. 
جـدول 1- تغییر درصد خانوارهــای تک والدی از کل خانوارها در کشـــــــورهای 

توسعه یافته

اواسط دهه 1980اوایل دهه 1970کشور 

9/214/9اتریش 
9/510/2فرانسه 
¼3/6ژاپن 
15/017/0سوئد 
8/014/3بریتانیا 

13/023/9ایاالت متحده 
10/020/0اتحاد شوروی )سابق(

8/011/4آلمان غربی)سابق(

منبع: آليسا بورن، 1997.
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اندروجي. چرلين1، جامعه شناس و استاد آمار دانش�گ�اه ج�ان ه�اپکينز 

آمري��کا، در کتاب خود تح��ت عنوان »چرخ و فلک ازدواج«2، س��ير تحول 

ازدواج در ني��م ق��رن اخير آمريکا را تش��ريح کرده و آن را اس��فبار ارزيابي 

مي   کند. وي با ارائه نتايج 20 س��اله مط�الع�ه خود درباره ساختار خانواده در 

اين کش��ور، از وضعيت نابسامان اين ام�ر خ�بر مي   دهد. وي معتقد است به 

دليل عدم انگيزه و نيروي محرکه الزم »چرخ و فلک ازدواج« در س��ال  هاي 

اخير به طور قابل توجهي، کند شده است و خط�ر ايس�ت�ادن آن هر ل�ح�ظ�ه 

احساس مي   شود. وي مي   گويد: نتيج�ه اين ک�ن�دي را م�ي   ت�وان در پ�يدايش 

ازدواج ه��اي عجيب و غري��ب و همج�نس  گراه�اي ف���ردي و گ�روه�ي 

.(www. life-time.blogfa.com) مشاهده کرد

بنيان مادري و  در هم ريختن ساختار خانواده سنتي، فرآيندي بود که 

پدري را در هم ريخته و نقش هريک را به حاشيه بلکه به خارج از خانه راند 

و فرصت ايفاي نقش مادري و همسري را آن گونه که خانواده بدان نيازمند 

بود از زنان گرفت. 

ظهور همياران خانواده مهم ترين بازتاب خروج زنان از خانه  ها و گسترش 

حضور اجتماعي آنان، ترک برخي از وظايف همسري و مادري و سپردن 

نقش  ها و کارکردهاي آن به سازمان ها و نهادهاي رسمي کشور بود. اين گونه 

نهادها، عهده دار وظايف سنتي پدران ، مادران و خويشاوندان نزديک شدند. 

1- Andrewj.Gharlin.
2- The marrage-Go-Round.
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برخي از اين همياران عبارت بودند از: مدارس شبانه  روزي، مهدهاي کودک، 

پرورشگاه  ها، پرستاران خانگي، پانسيون  ها، آژانس   هاي خدمات خانگي. اين 

واگذاري نقش ها، خانواده  ها را از موهباتي عظيم محروم کرد و آسيب   هاي 

بينشي را متوجه جوامع نمود.  جدي فرهنگي، عاطفي، اخالقي، دانشي و 

برخي از اين آسيب  ها عبارت  اند از: 

1- کاهش فرصت  ها و زمينه  هاي ابراز عواطف مادري.

2- تقلي��ل روابط کالمي مادر با کودک که از طريق الاليي  و گويش  هاي 

مادرانه، داس��تان گويي  و شعرخواني برقرار مي ش��د و اکنون به ابزار صنعتي 

رس��انه  اي )کارتون   ها، فيلم  ها و سريال  ها و بازي  هاي ديجيتالي( سپرده شده 

است.

ضروري  تذکرات  و  اوليه  اخالقي  و  رفتاري  آموزش   هاي  کاهش   -3

زندگي که هريک بايد گام به گام در سنين مختلف و در موقع خود به کودک 

را مدارس، مهدهاي کودک و  امر خطير  اين  منتقل شود. در حال حاضر 

آموزشگاه  هاي هنري و ورزشي برعهده گرفته  اند. 

4- محروميت خانواده از حراست و مديريت دقيق مادران که از مهم ترين 

نسل   هاي  مديريت  واقع،  در  مادري  زيرا  است؛  مديريت  ها  اساسي ترين  و 

انساني است و هرگونه آسيبي به اين مديريت ، ضربه  اي اساسي به بشريت 

وارد مي  آورد. 
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 تعارضات مادری 

بنيان مادري، با دو وجه مادر شدن و ايفاي نقش مادري، يعني توليد نسل 

و تربيت بشر- رسالت   هايي که خداوند زنان را اليق آن دانست- همواره 

نيازمند شرايطي سالم از حيث فردي، خانوادگي و اجتماعي است. 

آنچ��ه طي س��ده  ي اخي��ر در جهان غ��رب رخ داده اس��ت، در حقيقت 

تعارضات��ي اجتماعي و اخالقي اس��ت عليه زنان و خان��واده و به خصوص 

مادري. تعارضات مادري در دو حيطه مس��ائل اجتماعي و مس��ائل اخالقي 

قابل بحث است. 

1- مسائل اجتماعی

تغييرات  قهري  نتيجه  طالق  افزون  روز  افزايش  طالق:  افزايش   -1-1

اجتماعي، به خصوص سيطره فمينيسم بر جامعه زنان بود.

 فمينيست  ها، مسئله »طالق بدون تقصير« را همانند آزادي سقط جنين در 

دسترس زنان قرار دادند تا به جنبش خود جنبه مثبتي بدهند. مجله تايم اظهار 

مي  دارد که زنان بايد با استفاده از قانون » طالق بدون تقصير«، چهار نعل به 

سوي جهان آينده و بازارهاي کار بتازند )تايم،1990: 12-79(.

اين تبليغات مخرب و تحريکات اجتماعي، همان  گونه که اهداف مبلغان 

آمريکايي  و  اروپايي  جوامع  بر  را  خود  ويرانگر  تاثيرات  سرعت  به  بود، 

گذاشت، به طوري که طي کمتر از نيم قرن ميزان فروپاشي خانواده و طالق 

را به وضع اسفباري رساند. ازدواج و طالق در دهه 1990 به لحاظ حقوقي به 
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صورت قراردادي مطرح شد و به جايي رسيد که اين دو امر حياتي، از خريد 

و فروش يک خودرو نيز آسان  تر بود.  مقايسه آمار طالق در نيمه دهه 1950 

افزايش 400 درصدي نرخ طالق در کشور  از  نيمه دهه 1970، حاکي  تا 

آمريکا است. در دهه 1980 به خاطر همزيستي   هاي مشترک زن و مرد بدون 

ازدواج، آمار ازدواج به شدت کاهش يافت و حدود يک سوم از ازدواج  ها 

نيز به طالق انجاميد )گاردنر، 1386: 195- 219 (.

2-1-  افزايش سن ازدواج: کودک شمردن جوانان تا سن 18 سالگي و 

فراغت آنان از هرگونه مسئوليت اخالقي، اجتماعي )مفاد کنوانسيون حقوق 

کودک( و فاصله ميان بلوغ جنسي و بلوغ اجتماعي، به طوالني شدن دوره  ي 

نوجواني و افزايش سن ازدواج منجر شده است. افزايش سن ازدواج از جمله 

عواملي است که تأثيري مستقيم بر امر مادري دارد. زيرا اواًل فرصت مادري 

را از حيث زمان کاهش مي  دهد، ثانيًا مادران در سنين باالتر در ايفاي نقش 

مادري با مشکالت بيشتري مواجه مي   شوند.  

3-1- سقط جنين: هويت زدايي از زنان از طريق بي قيدي جنسي، با تسليم 

شدن آنان در برابر سقط جنين وخيم ترگرديد. انقالب جنسي براي موفقيت 

خود بايد از سقط جنين قبح زدايي مي  کرد و آن را در دسترس قرار مي  داد. 

سقط جنين وابستگي به کودک را نيز کاهش مي   داد و اين امرسبب تحکيم 

پيام فمينيسم که بايد »نخستين دغدغه زنان خواسته  ها و منافع خويش باشد«، 

مي  شد و ايده  ي »مراقبت از فرزندان بايد به عهده جامعه باشد« را محقق 
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مي  ساخت )گراگليا 1385: 106(. طبق قوانين کانادا، دختر براي سوراخ کردن 

گوش خود به اجازه والدين نياز دارد اما مي تواند بدون آگاهي آنها سقط 

جنين کند )گاردنر، 1386: 281(. در 22 کشور سرمايه داري غربي ساالنه حدود 

6 ميليون و در سراسر جهان حدود 70 ميليون سقط جنين صورت مي   گيرد 

)همان: 282(.

4-1- قوانين ضد خانواده: در تمام دموکراسي  هاي ليبرال، به ميزان قدرت 

دولت و به ميزان تغييراتي که در قوانين به نفع حقوق فردي انتزاعي )در برابر 

حقوق و امتيازهاي نهادهاي اجتماعي همچون خانواده( صورت مي   گيرد، 

قانون سرانجام به عاملي براي فروپاشي اجتماعي تبديل مي   شود )همان: 336(.

قوانين ضد خانواده، در جوامع غربي بسيارند. نمونه  هايي که در پي مي   آيند، 

نشان مي   دهند چگونه جامعه  اي که اهميت خانواده را فراموش کرده است، 

خيلي زود ابزارهايي را پديد مي   آورد تا با آن ها خانواده را نابود کند. 

الف- محل سکونت اصلي: مطمئنًا بزرگ ترين دارايي بدون ماليات در زندگي 

اغلب زوج  هاي کانادايي، معافيت مالياتي محل سکونت اصلي آن ها است. يک 

زوج ازدواج کرده فقط در مورد يک محل اقامت مي   توانند از اين معافيت 

بهره  مند شوند؛ اما اگر اين زوج ازدواج نکرده باشند، مي   توانند در دو مورد 

)دو محل اقامت( از اين معافيت بهره ببرند. در چند دهة گذشته، اين موضوع 

به معناي پاداش گران قيمتي براي عدم ازدواج بوده است. 

ب- تسهيم درآمد: طبق قانون ماليات بر درآمد در کانادا، زوج   هاي ازدواج 
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کرده نمي   توانند به منظور پايين  آوردن درآمدهاي يکي از زوجين )جهت 

به  که  است  مدت  ها  اما  کنند؛  تقسيم  ميان خود  را  درآمد  ماليات(  کاهش 

زوجين ازدواج نکرده اجازه داده شده تا درآمدهاي خود را به طور جداگانه 

گزارش کنند و اين در واقع همان اثر تسهيم درآمد را دارد. 

ج - طرح پس  انداز بازنشس�تگي: از 12 ژوئن 1990 پس  انداز بازنشستگي 

معاف از ماليات که پيش ��تر ب��ه زوج   هاي ازدواج کرده تعل��ق مي   گرفت، به 

زوج هاي ازدواج نکرده  اي که داراي فرزند مش��ترک باش��ند نيز اعطاء شده 

است )همان: 349(. 

2-مسائل اخالقی

1-2- فحشا: امروزه صنعت سکس و شاخه هاي مرتبط با آن، مثل قاچاق 

زنان و کودکان، روسپي گري، سفارشات پستي دختران و کودکان، توريسم 

جنسي و پورنوگرافي، رشد فزاينده اي در اکثر نقاط دنيا به  ويژه کشورهاي 

زنان جوان  و  دختران  تجارت  در حال حاضر  است.  داشته  اروپا  اتحاديه 

توسط باندهاي قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و ديگر مناطق 

جهان ابعاد گسترده  تري پيدا کرده است )اشتري، 1385: 32(. آمارهاي موجود 

نشان مي   دهد که ميان 700 هزار تا 2 ميليون زن وکودک هر سال مورد قاچاق 

در سراسر جهان قرار مي گيرند که حدود 500 هزار نفر آنان در اتحاديه اروپا 

مي   باشند )همان(.

دسترسي به تکنولوژي  هاي نوين بويژه اينترنت نيز موجب تسريع اين 
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روند شده است. از سوي ديگر، قانوني شدن و جرم زدايي از روسپيگري 

در تعدادي از کشورهاي اتحاديه اروپا که با هدف جلوگيري از قاچاق زنان 

آسياي  و  آفريقا  مرکزي  و  شرقي  اروپاي  کشورهاي  از  به  ويژه  کودکان  و 

جنوب شرقي صورت گرفته نيز نتوانستند از اين روند جلوگيري کنند و 

حتي باعث رشد بيشتر قاچاق کاالهاي جنسي شدند. با توجه به اين روند 

به نظر مي   رسد صنعت سکس در آينده، نهاد خانواده در اتحاديه اروپا را با 

چالش هاي جدي تري روبرو نمايد. 

از  مرد خارج  و  زن  ميان  رابطه  اي  هر  اصوال  همجنس خواهي:   -2-2

قوانين ازدواج، مفسده اي است عليه سالمت جامعه و رفتاري ضد خانواده. 

همجنس گرايي يا همجنس خواهي، نوعي از انحراف اخالقي است که به بنيان 

ازدواج و خانواده آسيب جدي مي   رساند. با درهم ريختن نظامات ديني و 

اخالقي در غرب، به اقتضاي مدرنيسم همجنس  بازي نيز چون ساير انحرافات 

پذيرفته شده و کم کم امري منطقي و طبيعي قلمداد گرديد. همجنس بازان 

گروه هاي رسمي تشکيل دادند و با صدور اعالميه  هاي تند و تيز خواسته  هاي 

و  لواط  قوانين ضد  کليه  ابطال  کردند.  مطالبه  جامعه  و  دولت  از  را  خود 

روسپيگري بزرگساالن يا کودکان؛ حق همجنس  بازان براي به فرزندي گرفتن 

و حضانت از کودکان صغير؛ ابطال کليه قوانيني که روابط جنسي يا تعداد 

افرادي را که در يک واحد زناشويي وارد مي   شوند، محدود مي  سازند )همان: 

232( از جمله اين خواسته ها بود.
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گاردنر در کتاب جنگ عليه خانواده مي گويد هم جنس  بازهاي راديکال 

مي  کنند:  ادعا  آنها  کنند.  نابود  را  طبيعي  خانواده  قيمتي  هر  به  مي  خواهند 

»نهادهايي چون خانواده، کليسا ]به عنوان نماد مذهب[ و غيره که با همه به 

طور برابر برخورد نمي  کنند بايد نابود شوند« )گاردنر، 233:1386(. کميته ملي 

اقدام ادعا مي  کند نماينده ي بيش از سه ميليون زن کانادايي است اين سازمان 

سرسختانه در حال اعمال نفوذ براي حق سقط جنين، روسپي گري قانوني، 

مهدکودک  هاي يارانه  اي و حقوق زنان هم جنس  گراست )همان: 175(. از آنجا 

که فمينيسم براي زنان حق تعريف خويشتن و تعريف جهان را قائل شده 

بود، همجنس  گرايي حاصل ارزشي بود که فمينيست  ها براي تجربه زن قائل 

بودند )سخايي، 1388: 96(. اين تفکر زنان را متقاعد مي  کرد که هيچ الزام فطري 

نبايد آنان را بر انتخاب مادري و همسري مجبور کند.

آنچه به عنوان تعارضات مادري در ابعاد اجتماعي و اخالقي اشاره شد، 

عناويني است از ده ها مسئله  ي اجتماعي که هريک به تنهايي تهديدي عليه 

خانواده است و به جامعه شناسان و آينده پژوهان اجتماعي اجازه مي  دهد تا 

اعالم کنند: »بحران مادري در راه است«.

خانواده ایرانی و وضعیت مادری 

مهم  آن، چهار جريان  آينده  و  ايران  در  ارزيابي خانواده  و  بررسي  در 

فکري بايد مورد مالحظه قرار گيرد. 

را شکل  ايران  در  اصلي خانواده  قرن ها شاکله  که  اول- جريان سنتي 
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داده است و همچنان بخش عمده  اي از خانواده  ها تابع بسياري از مالک  ها و 

آموزه  هاي ارزشمند آن هستند.

دوم- جريان روشنفکري که در صد سال اخير تغييراتي اساسي و فراگير 

در سبک زندگي و فرهنگ فردي و اجتماعي و گفتمان علمي- پژوهشي 

کشور ايجاد کرد.

سوم- انقالب اسالمي که با تحوالتي عميق در همه ارکان جامعه، در 

جهت ايجاد نظامي اسالمي گام برداشت و طي سه دهه موجب رشد فکري، 

علمي، ديني، سياسي و اجتماعي جامعه شد.

چهارم- جنگ فرهنگي سازمان يافته از سوي دشمنان داخلي و خارجي 

نظام جمهوري اسالمي، با هدف براندازي نظام اسالمي که اصطالحًا جنگ 

نرم ناميده مي  شود. اين جريان با کمک انقالب رسانه  اي در دو دهه اخير 

تاثيرات مستقيم  و جدي  تري بر خانواده  ها و فرهنگ عمومي جامعه داشت. 

چهار جريان فوق تحوالتي را در خانواده ايراني رقم زده است. از ميان 

به سه مورد  چهار جريان اجتماعي ذکر شده، جريان روشن فکري نسبت 

ديگر فراگيرتر بوده؛ به عقيده صاحب نظران، مدرنيته در ايران کارکردهاي 

طبيعي، تاريخي و مشخصه  هاي هويتي ما را دچار اختالل جدي کرد. اين 

جريان از طريق ابزارهاي تکنولوژيک و اقتصاديش، شرايط تاريخي ساده 

کشورهايي نظير ما را به شرايط پيچيده بدل کرد. رابطه ما را با گذشته  مان 

به رابطه  اي بغرنج کشاند؛ يعني ايراني بودن و ايرانيت ما را دچار مسئله کرد 
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)هودشتيان، 1381: 171(.

اين تفکر وارداتي و مخرب، بنيان بسياري از ارزش  ها و از همه مهم تر 

هويت ايراني را متزلزل کرد و يک خودباختگي و غرب زدگي را در ميان 

اقشار مختلف رواج داد. تبعات اين طرز تفکر، از خود بيگانگي نسل  هاي 

بعدي، متجدد شدن خانواه  هاي سنتي و استقبال از فرهنگ غربي و باالخره 

سست شدن بنيان خانواده و مادري بود.

عمده ترين  ايران،  در  مادري  نقش  و  زنان  موقعيت  بررسي  فرايند  در 

تغييرات اجتماعي را در موارد زير مي  توان مشاهده کرد: 

1- تحصیالت زنان 

ارتقاء سطح و تنوع تحصيالت و تخصص   هاي علمي و فني زنان، آثار 

و تبعات متعددي بر نظام ارزش  ها و هنجارهاي فرهنگي، الگوي توزيع و 

تخصيص نقش  ها، شکل  گيري روابط اجتماعي و نيز ساختارهاي اجتماعي 

همچون خانواده،  روابط زناشويي و تعامل با خويشاوندان باقي گذارده است 

)رستگار خالد، 9:1383(. 

نسبت  افزايش  و  دانشگاهي  تحصيالت  از  دختران  چشم گير  استقبال 

شرکت آنان در کنکور سال  هاي اخير -62 درصد در سال 83، 63 درصد 

در سال 1386)هاشمي، 6:1387(، 62/7 درصد در سال 88 و 60 درصد در 

سال 89 (www.gozine2.ir)- قطعًا  تغييراتي جدي در خانواده  هاي ايراني را 

در پي داشته و بايد مورد توجه برنامه  ريزان و تصميم  گيران قرار گيرد تا اين 
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ظرفيت جديد را در جهت بهبود وضعيت خانواده از حيث روابط اعضاي 

آن و در جهت تربيت نسل هدايت کنند. زيرا به نظر مي  رسد براي زناني 

که تحصيالت باالتري نسبت به همسران خود دارند و به تبع آن از درآمد و 

منزلت اجتماعي باالتري نيز برخوردار هستند، پذيرش جايگاه و نقش سنتي 

با مشکالت فراواني روبه  رو است )اعظم آزاده، 1385(.

کلين معتقد است تحصيالت، مجرايي براي تغيير نگرشي و ارزشي هر 

دو جنس است )اعظم آزاده، 144:1389(.

در هر صورت ارتقاء تحصيالت زنان که انتظار مي رود تأثير مثبتي در رشد 

و استحکام خانواده داشته باشد، به دليل عدم هماهنگي و همراهي ديگر 

عوامل از جمله تحصيل مردان، مي  تواند به تهديدي عليه خانواده تبديل شود. 

2-اشتغال زنان

در دو دهه اخير با تغييرات نگرشي در جامعه و فراهم شدن زمينه  هاي 

اجتماعي مناسب در ايران، اشتغال زنان نيز رو به گسترش نهاده است. رسوخ 

الگوهاي غلط غربي نظير کم   ارزش  دانستن نقش مهم مادري و همسري، 

به  زنان  تمايل  خواهي،  طلبي،  برابري  استقالل  و  فردي  مصلحت  گرايي 

نقش  هاي مردانه، راحت  طلبي و لذت  جويي، از جمله عوامل عمده گرايش 

زنان به اشتغال خارج از منزل است به طوري که مي  توان گفت انگيزه اصلي 

دختران از تحصيالت عالي بعد از کسب موقعيت اجتماعي، اشتغال و کسب 

درآمد و در نتيجه استقالل مالي و عدم وابستگي به همسر و پدر است. 
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بررسي تأثيرات مثبت و منفي اين روند بر کيفيت روابط خانوادگي و 

پايداري زندگي مشترک نيازمند پژوهش   هاي اجتماعي دقيقي است. 

آنچه بايد پيش از هر نوع بررسي مورد توجه قرار گيرد اين است که 

ارتقاء فرهنگي و رشد  با  اگر  اشتغال و استقالل مالي زنان،  تحصيالت و 

باورهاي ديني و تقويت هدف  گذاري متعالي در ازدواج و تشکيل خانواده 

همراه نباشد و خانواده به ميدان رقابتي با همسر و ديگران تبديل شود، به 

سود زنان و خانواده نخواهد بود و بايد با معرفت افزايي و واقع  نگري از 

هرگونه تزاحم ميان عرصه  هاي اجتماعي براي زنان با خانواده کاسته شود 

و رشد علمي و اجتماعي زنان به عنوان سرمايه  اي در خدمت خانواده و در 

نتيجه اجتماع سرمايه  گذاري شود.

3-افزایش طالق

که  اجتماعي  جديد  رويکردهاي  از  متأثر  نيز  ايران  در  طالق  ميزان 

پاي بندي   هاي  کمرنگ  شدن  و  ديني  ارزش   هاي  به  بي  توجهي  آن ها  مهم ترين 

معنوي مي  باشد، رو به ازدياد نهاده و افزايش نگران  کننده  اي را نشان  مي  دهد. 

به گزارش ارائه شده از سوي دفتر آمار و اطالعات جمعيتي سازمان ثبت 

احوال،  طالق   هاي ثبت شده در سه ماهه اول 1373 در کل کشور، به ميزان 

7874 مورد بوده است. اين رقم در سه ماهه اول سال 1374 به رقم 7759 

مورد افزايش يافته است. با مقايسه همين آمار با آمار طالق در زمان مشابه در 

سال 1387، ميزان آن 25362 و در تابستان همان سال به 27688 و در پائيز 
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به 27983 مورد افزايش يافته و در زمستان همان سال،  اين ميزان به 29477 

مورد رسيده است. 

تبعات قطعي طالق، چيزي جز تزلزل در کارکرد خانواده،  نابساماني در 

جامعه  در  ناهنجاري  ها  تشديد  باالخره  و  آنان  تربيت  و  کودکان  وضعيت 

نيست. 

4- افزایش سن ازدواج در ایران

با تاثيرپذيري خانواده  ها از 4 دوره تحول ذکر شده در حوزه  هاي گوناگون، 

تغييراتي در نهاد خانواده رخ داده است. از جمله سن ازدواج با تغييري کامال 

محسوس از سال 1335 تا 1385. در ميان زنان، از 19 سال در سال 1335 به 

23/2 در سال 1385 و در ميان مردان از 24/9 سال در سال 1335 به 26/2 

سال در سال 1385 رسيد. اين آمار نشانگر تأخير در واقعه ازدواج است که 

امر مادري را نيز به تأخير انداخته و فرصت مادري را در سنين جواني از 

زنان مي  گيرد و طول باروري را کاهش داده و در يک نگاه  ظرفيت مادري 

در کشور را کاهش مي  دهد.
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جدول 2- میانگین سن در اولین ازدواج )1335-1385(

مردزنسال

13351924/9

134518/425

135519/724/1

136519/823/6

137522/425/6

138023/726/3

138523/226/2

م�اخ�ذ :  مرکز آمار ايران

5- کنترل جمعیت در ایران

 اقدام جدي  ايران در تنظيم خانواده در دهه هاي 70 و80، به کاهش 

سريع ميزان باروري انجاميد، به گونه  اي که اين ميزان از 6 تولد در اوايل 

رشد   .(unFPA,2006) رسيد  زن  هر  ازاي  به  تولد   2 به حدود  دهه 1360 

جمعيت از 3/9 در سال 1365 به 1/5 در سال 1375 و سرانجام به 1/1 در 

براي هر  فرزندان  تعداد  متوسط  ايران، 1384(.  آمار  )مرکز  سال 1386 رسيد. 

زن قبل از انقالب حدود 6/7 بوده که اين رقم بعد از انقالب به حدود 7 

رسيد و مجددًا در سال 72 به 4 و در سال 85 به 1/8 و در سال 90 به 1/6 

نفر کاهش يافته است )کاظمي  پور؛ 1389(. ضروري است روند کاهش ميزان 

باروري به صورت مدبرانه و با نگاه دراز مدت به نحوي کنترل و هدايت 
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شود که گرايش فرهنگ عمومي جامعه به سمت دو شاخص معيوب پرهيز 

از ازدواج و پرهيز از فرزندپروري سوق پيدا نکرده تا در آينده شاهد پديده 

پيري جمعيت، کاهش خانواده هسته  اي، رشد جمعيت مجردين و جمعيت 

زوجين بدون فرزند و رشد بي رويه زنان خود سرپرست و مجرد نباشيم.

جدول 3- میزان رشد جمعیت و میزان باروری کلی از سال 1335 تا سال 1386

سال 
1335134513551365137513791386شاخص

2/23/12/73/91/51/21/1میزان رشد ساالنه جمعیت )٪(

میزان باروری کلی به ازای 
7/37/76/37/12/9621/9هر زن

منبع:  سيمبر،1388، 90

6- استقبال از زندگی مجردی

چندان  ايراني  فرهنگ  در  دختران  براي  خصوص  به  مجردي  زندگي 

پذيرفته نيست. به عقيده کارشناسان، اين رويه در برخي کالن  شهرها و به 

تعداد محدودي وجود دارد اما برخي معتقدند اين پديده رو به افزايش است 

و ميزان آن زنگ خطري براي کانون خانواده مي  باشد. 

به گفته مجيد اميدي مدير کل فرهنگي سازمان جوانان، آمار روي آوردن 

جوانان به زندگي مجردي در 6 کالن شهر تهران، شيراز، مشهد، اصفهان، تبريز 

و اهواز به 30 درصد رسيده است و مهم تر آنکه روز به روز دختران جوان 

بر اين آمار مي  افزايند. بنا به اظهار وي زنگ خطر زندگي مجردي در کشور 
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زده شده است. 

دکتر ايرج وثوق جامعه شناس، بر اين باور است که دختران به بهانه 

ادامه تحصيل از شهر و خانواده خود جدا مي  شوند و اين اولين قدم در روي 

آوردن به زندگي مجردي در سال هاي بعد است. به اعتقاد وي بهترين الگوي 

استقالل دختران جوان در ايران، استقالل در سايه نظارت خانواده و حمايت 

.(www.mihanblog.com) آنها با درنظر گرفتن حقوق فردي دختران است

7- افزایش مهد کودک ها

نقش  از  بخشي  واگذاري  نشانگر  ايران  در  مهدکودک  ها  افزايش  آمار   

مادري به اين نهاد است. در فاصله سال  هاي 80 تا 88 عالوه بر مهدکودک هاي 

به  از 2447 مرکز در سال 1380  تعداد مهدکودک  هاي غير دولتي  دولتي، 

14008 در سال 1388 رسيده و طي اين دوره 5/1 برابر شده است. تعداد 

کودکان استفاده کننده از اين مهدها نيز 3/6 برابر شده  اند. 

از آمار و اطالعات فوق در خصوص وضعيت خانواده و مادري در ايران 

آينده مطلوبي پيش بيني نمي  شود و توجه ويژه نخبگان و مسئوالن را در اين 

امر مي طلبد .

فاصله گرفتن خانواده ايراني از موقعيت سنتي خود در دهه  هاي اخير، با 

تبعيت از الگوهاي غربي، تغييرات مهمي از جمله موارد زير را در شکل  گيري 

و نحوه تداوم اين نهاد اجتماعي ايجاد کرد:

- افزايش معاشرت هاي قبل از ازدواج.
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غير  با  ازدواج  و  همسري  برون  به  گرايش  و  همسرگزيني  -تغييرالگوي 

بستگان و خويشاوندان.

-تغيير در ساختار هرم قدرت در خانواده.

-تضعيف روابط خويشاوندي و احساس تنهايي خانواده.

-تغييرات وسيع در سبک زندگي و شيوه  هاي آن.

-انتقال بسياري از کارکردهاي خانواده به ساير نهادها )زمانيان، 1387(.

اين تغييرات، در برخي موارد به طور مستقيم و در ديگر موارد به طور غير 

مستقيم، موقعيت زنان و نقش مادري در ايران را متاثر ساخته و اقتدار مادري 

و البته پدري را تضعيف کرده است.

نقش والدين در تربيت فرزندان به مرور رو به کاهش گذاشته و عمومًا 

والدين، مربي اصلي کودک خود نبوده بلکه تماشاچي رشد فکري، فرهنگي 

و اخالقي او مي  باشند و اين امر به شکاف بين نسلي منجر شده است و کمتر 

خانواده  اي از آن مبراست. علت اصلي اين وضعيت را مي  توان در دو امر 

واکاوي کرد:

دانش  و  عمومي  فرهنگ  از  اعم  پرورشي،  و  آموزشي  نهادهاي  الف- 

کالسيک در ايران با الگوبرداري از مدل  هاي غربي، متولي اصلي در تربيت 

نسل  ها شده و فرصت تربيت را از خانواده گرفته  اند.

ب- هجمه  هاي فرهنگي در دو دهه اخير، با نقش آفريني مؤثر رسانه ها 

و وسائل ارتباط جمعي، عنان تربيت را از دست والدين خارج کرده  آنها را 
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در ايفاي نقش خود دچار مشکل نموده اند.

پیشنهادات و راهبردها

در ادامه پيشنهاداتي در راستاي برون رفت از وضعيت کنوني خانواده و 

مادري و پيشگيري از بحران، در بعد بين المللي و ملي ارائه مي  شود.

1- راهبردهای بین المللی

- طرح مسئله با تحليلي واقع بينانه از گستره و عمق آن در سطح جهاني و 

دعوت از صاحب نظران و انديشمندان براي حل آن.

- تنظيم کليه اسناد و قوانين بين المللي و پيش بيني استراتژي  هاي جهاني در 

جهت حمايت از خانوادة اصيل حاصل از ازدواج قانون و مادري.

- اصالح يا حذف کليه قوانين ضد خانواده و مدافع تجرد.

- تدوين کنوانسيون بين المللي »کرامت وحقوق مادري« توسط سازمان ملل 

و جلب مشارکت و همراهي همه دولت  هاي عضو.

و  جنگ  ها  در  آسيب  ديده  مادران  از  حمايت  جهاني  صندوق  تأسيس   -

بحران هاي اجتماعي و اقتصادي.

- به کارگيري همه ظرفيت  هاي سازمان  ها و نهادهاي بين المللي در مقابله با 

بحران خانواده و مادري در آينده.

- ايجاد بانک اطالعات خانواده و مادران به منظور تبادل اطالعات، تجربيات، 

فنون و ابتکارات تربيتي، خانوادگي و مادري از مليت  هاي مختلف.
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- استفاده از ظرفيت  هاي سازمان کنفرانس اسالمي، در پيشگيري و مقابله با 

تأثيرات بحران مادري بر کشورهاي اسالمي.

اخالقيات،  تقويت  براي  دنيا  در  رسانه  اي  ظرفيت  هاي  تقويت  و  بسيج   -

ارزش ها و معنويات و هشدار به جوامع و ارائه آموزش  هاي الزم در جهت 

ارتقاء فرهنگ عمومي و تقويت کارکردهاي خانواده.

- فعال کردن مجامع جهاني حقوق بشر به منظور پيش بيني قوانين و ضوابط 

الزم براي حمايت از بنيان مادري در جهان، به عنوان سرمايه اي جهاني و 

تعيين مجازات هاي مؤثر در مقابله با متخلفان و سودجويان، اعم از دولت ها 

و تشکل هاي مافيايي و باندهاي فساد و فحشا. 

- طراحي س��از و کارهاي جهاني براي فعال س��ازي و بس��يج علمي جهان 

)دانش��گاه ها و پژوهش��گاه ها( ب��راي پرداختن به موضوع م��ادري به عنوان 

موضوعي جهاني. 

2- راهبردهای ملی

ايجاد  و  ايران  در  مادري  و  خانواده  آينده پژوهي  دقيق  مطالعات  انجام   -

کرسي  هاي نظريه  پردازي در اين موضوع به  عنوان اقدامي بنيادين؛

- فرهنگ سازي در جهت حفظ اصالت هاي خانواده اسالمي و پر رنگ کردن 

ويژگي هاي مثبت آن؛

- ت��وان افزايي خانواده  ه��ا در جهت حفظ س��المت و اصالت خود )حفظ 

موقعيت والدين از نقش  هاي خود و فرزندان در بعد فرزندي(؛
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- حمايت حقوقي و قانوني از خانواده و اولويت دادن به حقوق خانواده 

)حفظ حرمت  ها و حريم  ها( در کليه تصميم  گيري  هاي خرد، مياني و کالن 

کشور. )تهيه پيوست خانواده براي کليه طرح هاي ملي در کشور(؛

- تدوين الگوي خانواده طراز اسالم و شاخص  هاي  رشد و تعالي آن؛

- طراحي مکانيزم ملي مراقبت همه جانبه از خانواده  هاي در حال تزلزل و 

اصالح خانواده  هاي در حال فروپاشي؛

نقش  ايفاي صحيح  براي  آنان  در  انگيزه  ايجاد  و  مادران  توانمندسازي   -

مادري )تواناسازي جسمي و رواني مادران(؛

- فرهنگ سازي در جهت اصالح نگرش جامعه نسبت به مقام مقدس مادري 

و معرفي و تجسم آن در حد آرماني مطلوب براي نسل هاي آينده؛

- مصونيت بخشي به خانواده ها در برابر هجمه هاي فرهنگي جديد از طريق 

آگاه سازي و دشمن شناسي؛

- نظام  سازي در حوزه زنان و مادري، با حفظ ارزش   هاي خانواده  سنتي و 

به  کار گيري ظرفيت  ها و امکانات زندگي مدرن؛

- گفتمان  سازي و همراه کردن افکار و ادبيات عامه و خاصه در جهت اصالح 

خانواده و مادري از طريق رسانه  ها و مراکز علمي – پژوهشي.

نتیجه  گیری

آينده  در  که  نگران کننده  اي است  از مخاطرات  آنچه گذشت گوشه  اي 

بسياري از ملت  ها را تهديد خواهد نمود و نشان از بحران قطعي در حوزه 
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خانواده سنتي و امر مادري را به همراه دارد.  وضع موجود نتيجه سال  هاي 

و  سياسي  اجتماعي،  فرهنگي،  اخالقي،  معرفتي،  کجروي  هاي  از  متمادي 

اقتصادي دولت  ها و ملت  ها بوده است و يک شبه درمان نخواهد شد بلکه 

از  يا حداقل  نمود و  اقدام  آن  براي اصالح  منطقي و عملي  با شيبي  بايد 

گسترش و تخريب آن کاست. انديشه غني ايراني – اسالمي که برخاسته 

از تعاليم قرآن کريم، سيره نوراني اهل ب�يت ، فرمايشات حضرت امام 

خميني و رهنمود هاي مقام معظم رهبري است، مي  تواند عالي  ترين نقشه 

راه را براي نجات بشر از اين معضالت ارائه نمايد. بنابر اين کليه سياست  ها 

و برنامه  ها و راهبردها و اقداماتي که در اين خصوص انجام مي  گيرد بايد 

مبتني براين نظام فکري باشد و با شعار بومي بي انديشيم و جهاني عمل کنيم، 

گام بردارد.
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