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 زن در کانون خانواده و جامعه سخن سردبیر:

 

 
 رانیتهران، ا ،یاستاد گروه مشاوره دانشگاه خوارزم                  شکوه نوابی نژاد                         

 

 
زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه نقشی بسیار مهم و حیاتی در سالمت روان خانواده و 

 هاینقشای هستند و در  ابعاد وجودی گسترده و چند جانبه زنان دارای ؛نددارعهدهجامعه بر 

گوناگون مادری، همسری، تربیتی، اخالقی، اجتماعی و مدیریتی در انجام رسالت 

نشان داده است؛ از این رو از خود  شماریبی هایقابلیتو  هاانمندیتوخویش  هایمسئولیت

پویایی یک خانواده و در نهایت یک با توجه به نقش حساس زنان در سالمت و موفقیت و 

 و هباید به نیازهای جسمانی، روانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی آنان توجه ویژه داشت ،جامعه

 .شودنسبت به تأمین این نیازها عنایت کافی مبذول 

 هاویژگیاین  گاهتجلیزن نماد مهر و محبت و عشق و ایثار و محور اصلی کانون خانواده است. 

. مادر نه تنها به عنوان انتقال دهنده فرهنگ، آداب و شودمیدر نقش مقدس مادری معنا 

ا احی بلکه ؛ی از نسلی به نسل دیگر استاخالقی و دین هایارزشرسوم، رفتار اجتماعی و 

از این رو بارها در ادبیات کهن  .نیز استمطلوب جامعه  هایارزشکننده و محافظ فرهنگ و 

فردوسی شاعر بزرگ ایران برای زن ایرانی از ستایش زنان و مادران سرودها نقل شده است و 

رد مادر است و آن احترام به خِ و مادر، جایگاهی فراتر از پرورش فرزند و عشق به همسر قائل

یافت؛ اما در این  توانمیاین نوع نگاه به زن را به ندرت در متون ادبی و تاریخی جهان  ؛است

 ارکان توسعه نشده است. ترینمهممیان توجه چندانی به حضور جدی زنان به عنوان یکی از 

توسعه اندیشه و اقدامی جدی در جهت رفع نیازهای انسانی افراد به  هایهدفرسیدن به 

مناسب وضعیت زنان، توانمند  دهیسازمانو ضروری است تا در جهت  طلبدمیویژه زنان را 

الزم  هایریزیبرنامهدر جریان توسعه جامعه  هاآنساختن آنان و توجه به منافع و سهم 

 صورت پذیرد.

درجه توسعه یافتگی هر کشور، میزان مشارکت در  هایشاخصهبدون تردید امروز یکی از 

زنان زیادی در جامعه ما هستند که با  ؛هستند دارعهدهنقشی است که زنان در آن کشور 

و احساس  بودهمشارکت اجتماعی نسبت به سرنوشت جامعه در کشور خود بسیار حساس 
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 .کنندمیمسئولیت 

در شماره را  «زنان» مجموعه مقاالت با محوریتانتشار اکریم که با توفیق خداوند را ش

عطا فرموده است تا از عهده رسالت  «خانواده درمانی کاربردی»به نشریه  1041زمستان 

علمی در چارچوب  هایگزیدهپژوهشی،  هاییافتهسنگین فرهنگی خود در ارتباط با نشر 

 با توکل بر خداوند منان برآئیم. در حوزه زنان و معنوی و مطلوب نظام هایارزش
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