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 .همٔه آفرینش را فشرده کردند: شد فاطمه

و فاطمه همٔه زندگی اش را عصاره کرد: شد مادری. 

علی شاهکار بی بدیل آفرینش بود. محمد نیز گل سرسبِد همٔه آفریده ها. 

ـت گــــذاشت، خلقـــت علـــی را 
ّ

ان بر ســـِر محمــــد من
ّ

امـــا خــــدای من

ت نهاد، آوردن فاطمه را.
ّ

و بر سر علی نیز من

معصومــان نماینــدگان ممتــاز خداینــد در زمین 

و ســفره گســترده اند برای مــن و تو و برای خوشــِی دنیا و آخرتمان. 

  .ســفره گرداِن این مهمانی کســی نیســت جز زهرای اطهر

ایــن تک بانوی حلقٔه معصومان، از خدای احد و واحد، فضلیت های نابی گرفته اســت: 

َمهر او همٔه ذخایر آسمان و زمین است و ِمهر او شعله ور در ضمیر بندگان خالص.   

نام او را آسمانیان به هلهله می بــرند و یاد او را شیعیان به افتخــار.  

ــــلق او آتـــش را ســرد. 
ُ

  صبـــــر او کـــــوه را آب می کنــــد و خ

عفت او حیا را معنی می کند و کالم او دسیسه ها را بی معنی.   

والیت را تا پای جان پاسدار است و شهادت را تا عمق جان خواستار.   

این ها، همه، فاطمه است و فاطمه، همه، این نیست.   

پیــش از همــٔه این فضایل و بیش از همٔه این مناقب، او یک امتیاِز دیگر هم دارد. 

فاطــــمه را فاطــــمه مـی داننــد، اول بــه آن صفــت و آخر بــه آن جـــهت. 
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ویژگی ویژه ای که بر پیشانی بلندش می درخشد 

و نوُرعلی نوری که از او در سرسرای تاریخ پیچیده است، این ها نیست. 

چیز دیــــگری است که محــــور وجود اوست 

و همٔه وصف های دیگرش گرداگرِد آن محور می چرخند 

و پیکرٔه این شاهکار خلقت را آذین می بندند. 

فاطـمه، فاطـمه است به آن،   

و آن چیـست؟   

»مادری!«  

زندگی ارزندٔه زن
و مــن، زنــی در میانــٔه قــرن جلوه هــای توخالــی، می خواهــم اصیــل باشــم و آزاده. مــن ســهم 

ــوش  ــم خ ــیع. دل ــتنم وس ــٔه خواس ــت و کاس ــد اس ــدم بلن ــم! دی ــی نمی خواه ــی از زندگ کم

ــروری  ــاج س ــدم و ت ــی ببن ــر بندگ ــم کم ــی. می خواه ــوری و فوت ــی های ف ــه خوش ــود ب نمی ش

بــر ســر بگــذارم. یعنــی می شــود مــن هــم، آن قــدر رشــد کنــم و پیــش بــروم تــا بــه آنجاهایــی 

برســم کــه زنــان ســرور تاریــخ رســیده اند؟ شــنیده ام کــه می شــود. چــه کنــم؟ یکــی بگویــد.

جملــه ای هســت کــه می گویــد: »ببینیــد انســان های موفــق چــه کارهایــی کرده انــد کــه موفــق شــده اند. 

شــما هــم همــان کارهــا را بکنیــد تــا بــه همــان نتایــج برســید.« ایــن جملــه همان قــدر کــه ســاده اســت، 
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درســت اســت. بــرای شبیه شــدن بــه بانــوان ســرآمِد تاریــخ نیــز بایــد همــان کارهایــی را کــرد کــه آنــان می کردنــد، 

ــان  ــیدند و هم ــان می چش ــه آن ــید ک ــختی هایی را چش ــان س ــد، هم ــان می بردن ــه آن ــرد ک ــی را ب ــان لذت های هم

افق هایــی را دیــد کــه آنــان می دیدنــد. بــرای رســیدن بــه جایــگاه و پایــگاه آنــان، »راه اگــر نزدیک تــر داری بگــو«. 

ــوان  ــی می ت ــد؟ به راحت ــرورده بودن ــود پ ــی در خ ــه ویژگی های ــد و چ ــرده بودن ــه ک ــاز چ ــان ممت ــب، آن زن خ

فهرســتی بلنــد فراهــم آورد و از آنــان الگویــی ترســیم کــرد. امــا بیاییــم بــر یــک ویژگــی غالــِب آن بانــوان 

متمرکــز شــویم و در میــان آنــان نیــز بــر گل سرسبدشــان، فاطمه بنت محمــد، نظــر ویــژه 

ــت:  ــادر اس ــر، م ــه، اول و آخ ــت. فاطم ــادری« اس ــی »م ــم: آن ویژگ بیندازی

فاطمه مـــادر اهــل بیت است،

فاطمه مادر امام زمانٔه ماست،  

فاطمه مـادر خط والیت است، 

فاطمه مــادر ســـادات اســت، 

فاطمه مــــادر شیـعیـان است، 

فاطمه مادر قدر و غدیر و فطر است،

فاطمه مادر فدک و آب و خاک است، 

فاطمه مادر خوبان و خوبی هـاست، 

فاطمه مادر بهشتیان است، 

فاطمه مــــادر مادران است. 
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کارگزار خدا و سرچشمٔه نسل ها 
مــادر کارگــزار خداســت در خلقــت! و آن قــدر اعتبــار دارد کــه خالــق در بــاغ وجــود او دســت به کار 

می شــود بــه: کاشــت و داشــت و برداشــت. مرحبــا بــه مــادران کــه آغــاز مادری شــان بــا ایــن طریقیــت 

ــخن  ــل« س ــم از »نس ــان: داری ــت بی پای ــی اس ــان طریق ــان مادری ش ــه پای ــان ک ــه آن ــن ب ــت و هزارآفری اس

ــخ.  ــٔه تاری ــا در پهن ــاری و جوی ــود ج ــرد و رودی می ش ــمه می گی ــادر سرچش ــل از م ــم! نس می گویی

نســل پیامبــران و نســل امامــان و نســل امــام زادگان و علمــا و شــهدا، همــه از زمین هــای پاکیــزه سرچشــمه 

گرفته انــد و از قله هــای رفیــع انســانیت بــه دامنه هــای جامعــه ســرازیر شــده اند. 

ــه(. شــاید 
ّ

ــرٰی )مک
ُ

ّم الق
ُ
ّم الکتــاب )ســورٔه حمــد( و ا

ُ
          مــادِر هــر چیــزی اصــل و ریشــٔه آن اســت، ماننــد ا

ــت،  ــوت اس ــت نب ــاس درخ ــل و اس ــه او اص ــت ک ــن اس ــره ای ــٔه طاه ــرای صدیق ــا« ب ّم أبیه
ُ
ــٔه »ا نی

ُ
ــراد از ک م

فرزندانــش شــاخه های آن درخت انــد و شــیعیان میوه هایــش.

بهترین کار در عمر کوتاه 
ــتان  ــٔه داس ــد. فاطم ــود می بالی ــادرِی« خ ــه »م ــم ب ــخ ه ــاِن تاری ــرور زن ــار، س ــه به کن ــخ ک ــروِر تاری ــان س زن

مــا عمــری داشــت بــه کوتاهــِی هجــده ســال و نگاهــی داشــت به بلنــدای تاریــخ؛ پــس بــه کیفیــت و عمــق 

ــٔه  ــود. از مزرع ــل ب ــش ارزش قائ ــرای لحظه های ــدردادن! ب ــرای ه ــت ب ــی نداش ــت. وقت ــی اش پرداخ زندگ

دنیــا بهتریــن محصــول را می خواســت. بــرای همیــن، در همیــن فرصــت کوتــاه، خواســت کــه 

ــد.  ــادری ش ــغول م ــد و مش ــن« کار باش ــغوِل »بهتری مش
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آری، او آغوش گشــوده بود برای آوردن و پروردن چند فرزند؛ 

زیرا می دانســت »کارگزار خالق«بودن چه افتخاری است، 

زیرا می شــنید از پدرش عظمت مادری و بهشــت زیِر پای مادران را، 

زیرا می اندیشــید به نعمت ارزشــمندی که برای مادرشدن به او داده اند، 

زیرا می پذیرفت که عبادت خدا در همین ســروکله زدن ها با بچه هاســت، 

زیرا می چشــید لذت های ریزودرشِت فرزندآوری را، 

زیرا می فهمید فلســفٔه سختی های فرزندپروری را، 

زیــرا درک می کرد که آدمی در فرزندانش ادامه می یابد، 

زیرا لمس می کرد تنهایِی تک فرزندی و نداشــتن خواهر و برادر را، 1 

زیرا می خواست َحسَنش حســین داشته باشد و ُحسیَنش زینب، 

زیرا حس می کرد حرارت ابدِی حســین در قلب مؤمنان را 

و زیرا می دید که این نســل در تاریخ چه جریانی به راه می اندازد. 

فاطمه آغوش گشــوده بود برای رویش و پرورش همٔه خوبی ها. 

آغــوش فاطمه آغوشی جاودانه بود.

1.  تک فرزندبــودن حضــرت زهــرا  عیبــی بــرای پــدر و مــادر بزرگــوارش بــه حســاب نمی آیــد و گــردی بــه دامــن آنــان نمی نشــاند. اتفاقــًا 

پیامبرخــدا و حضــرت خدیجــه چنــد فرزنــد آوردنــد؛ امــا حکمــت پــروردگار ایــن بــود کــه باقــی نماننــد و از دنیــا برونــد. زنــاِن غیــر از 

خدیجــه بــرای او فرزنــدی نیاوردنــد. ســه دختــر نیــز، به نقلــی، دخترخوانــدٔه پیامبــر بودنــد. نســل محمدبن عبــدهللا از فاطمــه اش 
ادامــه یافــت.



این متن چه 
می گــــوید؟ 
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»مادری کــردن  اســت:  بــوده  ایــن  پیوســت،  کتــاب  و  حاضــر  کتابچــٔه  فراهــم آورِی  در  مــا  دغدغــٔه 

خاطره هــا  و  عبادت هــا  و  لذت هــا  عمیق تریــن  و  زنــان،  بــرای  اســت  ُپرافتخــاری  جایــگاه 

را مــادران می چشــند؛ امــا ایــن دارد کمرنــگ می شــود، بــا ازدواج نکــردن و فرزندنیــاوری و 

       » . ی نــد ز تک فر

ــد  ــه آوردن چن ــویق ب ــی تش ــت، یعن ــرم ۱۴۴۳ اس ــری مح ــط فک ــان خ ــیِر هم ــنهاد در مس ــن پیش           ای

ــول  ــال ح ــرم امس ــری، در مح ــط فک ــن خ ــتر ای ــر بس ــت. ب ــش جمعی ــئلٔه کالن کاه ــل مس ــرای ح ــد ب فرزن

»برکــت فرزنــد« چرخیدیــم1  و در فاطمیــه بــر »افتخــار مــادری« تمرکــز می کنیــم. 

بــا  تــا  می کنیــم  دعــوت  نویســندگان  و  ســخنرانان  و  آیینــی  شــاعران  و  مداحــان  و  غــان 
ّ

مبل از            

هم فکــری در نظــر و هم دلــی در عمــل، هم صــدا و هــم گام شــوند و تشــویق بــه فرزنــدآوری را ایــن 

ــت،  ــنهاِد ماس ــن پیش ــد. ای ــی بگیرن ــواده« پ ــادری در خان ــگاه م ــف جای ــرای »بازتعری ــر و مج ــار از منظ ب

اجتماعــی.  مســئولیت پذیری  گســترش  مســیر  در  جمعــی  اثرگــذارِی  به امیــد 

آغــازه،  دیده ایــم:  تــدارک  بخش هــا  ایــن  بــا  را  راهبــردی  حــدی  تــا  و  ترویجــی  بیانیــٔه  ایــن            

بن مایه هــا.  ممنوع هــا،  راه،  نقشــٔه  مادرانــه،  روضه هــای  خطــر،  زنــگ  دغدغه هــا،  مسئله ســازی، 

آغــازٔه بحــث از نظرتــان گذشــت و حــرف محــوری در آن آمــد: »فاطمــه مــادر بــود. مــِن زن نیــز 

ــم.«  ــان آن ــز خواه ــِن زن نی ــمندی دارد و م ــگاه ارزش ــادری جای ــم. م ــد او باش ــم مانن می خواه

ــد، آن  ــئله موافقی ــن مس ــا ای ــر ب ــه اگ ــم ک ــما خواهانی ــم و از ش ــوری را می گویی ــئلٔه مح ــد، مس ــس از درآم پ

کنیــد. مسئله ســازی  مخاطبانتــان  بــرای  را 

1.  نگاه کنید به آثار منتشرشدٔه »شمع«: ۱. کتابچٔه بیانیه: سِر سفرٔه بچه هام؛ ۲. کتاب منبر: با بچه هایم سِر یک سفره.
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ــروری.  ــدآوری و فرزندپ ــارٔه فرزن ــردم درب ــوم م ــِی عم ــای نوع ــت: دغدغه ه ــائل اس ــت ریزمس ــال نوب ح

ــد در  ــی باش ــان طبیع ــد زب ــه مانن ــدف ک ــن ه ــا ای ــه، ب ــان عامیان ــم به  زب ــم، آن ه ــه را آورده ای ــدا دغدغ ابت

ــب  ــوس مخاط ــاز ملم ــم نی ــالش کرده ای ــم و ت ــخ داده ای ــه را پاس ــگاه آن دغدغ ــدنش. آن ــگام مطرح ش هن

ــد.  ــتر باش ــخ بیش ــرِی پاس ــا باورپذی ــم ت ــرار دهی ــه ق ــون توج را در کان

          گام بعــدی در ایــن کتابچــه ذکرکــردن آمارهایــی درنــگ آور اســت کــه اوضــاع مــا در کاهــش و 

ــی  ــدی گریزهای ــمت بع ــی آورد. قس ــدا درم ــه ص ــری را ب ــگ خط ــد و زن ــی می کن ــت را آیِنگ ــش جمعی افزای

ــم  ــِش رو می آوری ــاه از راه پی ــه ای کوت ــز نقش ــان نی ــادری. در پای ــور م ــا مح ــی، ب ــرای روضه خوان ــت ب اس

بیشــتر،  مطالعــٔه  بــرای  منابعــی  می کنیــم.  اشــاره  محتــوا  ارائــٔه  در  ممنــوع  نکتــه ای  بــه  ســپس  و 

اســت. نوشــتار  ایــن  پایان بخــش 



مسئله سازی:
  ربط جمعیت با مادری 
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ــرد و  ــکل می گی ــیر ش ــاز در آن مس ــرد گفتمان س ــن راهب ــٔه ای ــت. هم ــت« اس ــران جمعی ــی »بح ــئلٔه اصل مس

ــِن  ــاد بنیادی ــرای نه ــم ب ــت، ه ــه اس ــی اش فاجع ــاد مل ــم در ابع ــت، ه ــران جمعی ــی رود. بح ــش م پی

ــی و  ــاد مل ــس ابع ــت. پ ــراد مصیبت زاس ــک اف ــرای تک ت ــم ب ــد و ه ــاب می آی ــه حس ــر ب ــواده خط خان
ــت. ــی اس ــت، منف ــه جه ــردی اش، از هم ــی و ف خانوادگ

البتــه ایــن مســئله، زیرســاخِت ســخن اســت و لزومــًا قــرار نیســت بــه روســاخت بیایــد و مســتقیم در کالم و بــر 

منبــر مطــرح شــود. نگفتــِن آن هــم، پنهــان کاری بــه حســاب نمی آیــد؛ زیــرا شــیؤه غیرمســتقیم گویی، روشــی 

اســت رایــج و پذیرفته شــده در رســانه های دیــروز و امــروز جهــان و کاًل در ارتباط هــای بشــری. 

ــوده  ــرا رخ نم ــدی، چ ــک فرزن ــدٔه ت ــا پدی ــد ی ــش زادوول ــی کاه ــران، یعن ــن بح ــه ای ــه اینک ــم ب ــاال بپردازی ح

از  امــا یکــی  ازدواج ســراغ گرفــت؛  نابــاروری و ســقط جنین و تأخیــر در  را می تــوان در  اســت؟ پاســخش 

پاســخ های کالن و کلیــدی بــه ایــن پرســش از ایــن قــرار اســت: خانواده هــا دوری می کننــد از مادرشــدن، 

ــد بــه تک فرزنــدی.  ــا می کنن ــا اکتف ــدآوری ی ــد از فرزن ــگیری می کنن ــدن، پیش ــد از پدرش می گریزن
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ــت،  ــن اس ــرفِت م ــع پیش ــد: مان ــی دارن ــِی فراوان ــری و عمل ــای فک ــرا نگرانی ه ــد؟ زی ــن می کنن ــرا چنی ــال، چ ح

از پــِس هزینه هایــش برنمی آییــم، تربیتــش ســخت اســت، آرامشــم بــه هــم می خــورد، مــردم بــد می گوینــد، 

ــدر  ــم و به ق ــرح می کنی ــته مط ــن نوش ــای ای ــش دغدغه ه ــا را در بخ ــن نگرانی ه ــا ای ــاد دارد و... . م ــختی زی س

ــم.  ــخ می دهی ــعمان پاس ُوس

در جست وجوی ریشه 
در بیــن ایــن نگرانی هــا، کــدام دغدغــٔه مــردم از همــه مهم تــر اســت؟ واقعــًا کــدام نگرانــی را می تــوان 

اساســی تر از بقیــه دانســت در پیشــگیری از فرزنــدآوری؟ ابتــدا ببینیــم فایــدٔه یافتــن آن نگرانــِی محــوری 

ــویم  ــز می ش ــان متمرک ــر هم ــط ب ــود، فق ــاِز خ ــغ گفتمان س ــیر تبلی ــه در مس ــت ک ــن اس ــودش ای ــت. س چیس

و آن را هــدِف بررســی ها و برنامه ریزی هــا و ســرمایه گذاری ها قــرار می دهیــم. البتــه کــه از بقیــٔه موانــِع 

ــر  ــم به صرفه ت ــکالت، ه ــِل مش ــردن علت العل ــرای حل ک ــالش ب ــا ت ــیم؛ ام ــل باش ــد غاف ــز نبای ــدآوری نی فرزن

ــگ  ــن دوران جن ــاًل در همی ــا، مث ــخ م ــی در تاری ــه در زمان های ــد ک ــم دی ــر. خواهی ــم نتیجه بخش ت ــت و ه اس

ــع  ــون آن مان ــا چ ــت؛ ام ــته اس ــود داش ــه وج ــی و آینده َمداران ــادی و تربیت ــِع اقتص ــٔه آن موان ــی، هم تحمیل

ــدی و  ــان ج ــرای ایرانی ــد ب ــن فرزن ــد و آوردن چندی ــگ باخته ان ــر رن ــع دیگ ــٔه موان ــوده، هم ــی در کار نب اصل

ــت. ــوده اس ــاری ب ج

          دربــارٔه اینکــه اهمیــت جنبــٔه فرهنگــِی ماجــرا همــواره می چربــد بــه جنبــٔه اقتصــادی اش، بــد نیســت در 

ایــن ســخنان رهبــر فرزانــٔه انقــالب درنــگ کنیــم: 
ــت  ــی اس ــای هوای ــگ به معن ــون فرهن ــرا؟ چ ــت. چ ــر اس ــم مهم ت ــاد ه ــگ از اقتص فرهن
کــه مــا تنفــس می کنیــم. شــما ناچــار هــوا را تنفــس میکنیــد؛ چــه بخواهیــد، چــه 
ــف  ــوا کثی ــن ه ــر ای ــما. اگ ــدن ش ــاری دارد در ب ــد، آث ــز باش ــوا تمی ــن ه ــر ای ــد. اگ نخواهی
باشــد، آثــار دیگــری دارد. فرهنــگ یــک کشــور مثــل هواســت: اگــر درســت باشــد، آثــاری 
دارد. االن دربــارٔه تولیــد داخلــی حــرف میزدیــم. اگــر بخواهیــم مصــرف تولیــدات 
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ــد  ــرف[ تولی ــگ ]مص ــد فرهن ــد، بای ــدا کن ــق پی ــه تحق ــِی کلم ــای واقع ــی به معن داخل
ــردم،  ــان م ــردم، ایم ــای م ــی باوره ــگ یعن ــد. فرهن ــا بیفت ــردم ج ــن م ــی در ذه داخل
عــادات مــردم: آن چیزهایــی کــه مــردم در زندگــی روزمــره بــا آن ســروکاِر دائمــی 
دارنــد و الهام بخــش مــردم در حــرکات و اعمــال آن هاســت. فرهنــگ ایــن اســت. 
ایــن پــس خیلــی اهمیــت دارد. مثــًا... تشــکیل خانــواده و ازدواج یــک فرهنــگ 
ــردم و  ــش م ــا بین ــن چیزه ــر در ای ــت. اگ ــگ اس ــک فرهن ــدان ی ــداد فرزن ــت ]و[ تع اس
جهت گیــری مــردم جهت گیــرِی درســتی باشــد، زندگــی در جامعــه جــوری خواهــد 
شــد؛ اگــر خدای ناکــرده جهت گیــرِی غلــط باشــد، زندگــی جــوری دیگــری خواهــد 
شــد. خدای ناکــرده بــه همــان بایــی مبتــا خواهیــم شــد کــه امــروز کشــورهایی 
کــه خانــواده را و بنیــان خانــواده را ویــران کردنــد و شــهوات را بــه راه انداختنــد، 

ــدند.1  ــار ش ــت دچ ــه آن سرنوش ــا« ب ّی
َ

ــوَن غ
َ

ــوَف َیلق َس
َ

ــَهواِت ف
َّ

ــُوا الش ِبع
َّ

»َوات
فرهنگ ســازی در مســئلٔه جمعیــت، مثــل خیلــی از مســائل دیگــر اجتماعــی، حــرف اول 
ــت.  ــازی نیس ــن فرهنگ س ــروز ای ــفانه ام ــه متأس ــود ك ــازی بش ــد فرهنگ س ــد. بای را میزن
تعطیــل اســت! بــا اینكــه حــاال گفته شــده، مــا هــم گفته ایــم، دیگــران هــم گفته انــد، در 
مجلــس هــم مطــرح شــده، بعضی هــا هــم كم وبیــش اینجــا و آنجــا بحــث میكننــد؛ لكــن 

كار فرهنگــی به معنــای صحیــح انجــام نگرفتــه. 2
در ایــن میــان، مهم تریــن نقــش را زنــان و مادرانــی دارنــد کــه »مــادری« می کننــد. فرهنــگ از خانــه و خانــواده 

ــر  ــش ب ــن نق ــت«3 و مهم تری ــه اس ــزرگ خان ــادر، ب ــه، »م ــود. بل ــاری می ش ــه ج ــود و در جامع ــروع می ش ش

عهــدٔه اوســت. مــادر اســت کــه »فرهنــگ و معرفــت و تمــدن و ویژگی هــای اخالقــِى یــک قــوم و جامعــه را بــا 
1.  سخنرانی نوروزی، حرم مطهر رضوی، ۱فروردین۱۳۹۳.

2.  دیدار اعضای همایش ملِی »تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه«، ۶آذر۱۳۹۲.
َدِة َبْيِتَها؛ هر يک از فرزندان آدم فرمانروائی   َسيِّ

ُ
ة

َ
َمْرأ

ْ
ْهِلِه، َو ال

َ
ُد أ ُجُل َسيِّ الرَّ

َ
ُد ف ٍس ِمْن َبِني آَدَم َسيِّ

ْ
ف

َ
لُّ ن

ُ
3.  . پیامبرخدا می فرماید: »ك

است؛ مرد فرمان رواى كسان خويش است و زن فرمان رواى خانٔه خويش. « )ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحة، ص614(.
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لــق خــود و بــا رفتــاِر خــود، دانســته و ندانســته بــه فرزنــد منتقــل می کنــد.«1
ُ

جســم خــود، بــا روح خــود، بــا خ

این جملٔه رهبر معظم انقالب را ببینید: 

ــی  ــد، آن نقش ــاء کن ــد ایف ــطحی... می توان ــر س ــک زن در ه ــه ی ــی ک ــن نقش مهم تری
اســت کــه به عنــوان یــک مــادر و به عنــوان یــک همســر می توانــد ایفــاء کنــد... 
ــته  ــن وابس ــه ای ــان ب ــی انس ــتعدادهای درون ــی اس ــد و بالندگ ــر و رش ــوع بش ــای ن بق
ــش و  ــکن و آرام ــت؛ َس ــته اس ــن وابس ــه ای ــه ب ــی جامع ــامت روح ــظ س ــت؛ حف اس
وابســته  ایــن  بــه  تاطم هــا  و  بی تابی هــا  و  بی قراری هــا  مقابــل  در  طمأنینــه 

ــم.2 ــوش کنی ــد فرام ــن را نبای ــت؛ ای اس
کوشــیده اند  »شــمع«  مجموعــٔه  در  شــما  خادمــان  فرهنگ ســازی،  صدرنشــینِی  بــه  راســخ  اعتقــاد  بــا 

جنبه هــای فرهنگــی ایــن پدیــدٔه شــوم را واکاوی کننــد. بــا بررســی های چندجانبــه و بحث هــای کارشناســی، 

رســیده ایم بــه اینکــه یکــی از موانــع اصلــی بــرای نیــاوردن فرزنــد یــا بســنده کردن بــه یــک فرزنــد را می تــوان 

در گــزارٔه کوتاهــی خالصــه کــرد. آن گــزاره چیســت؟ »ارزش  ندانســتن مــادری و مادر ی هایــش.« نگرانــی 

ــن  ــه ای ــز ب ــختی ها نی ــه س ــادن ب ــش و افت ــت دادن آرام ــردی و ازدس ــد ف ــدن از رش ــرای عقب مان ــروز ب ــان ام زن

ــوند.  ــدآوری می ش ــه فرزن ــی ب ــرای بی میل ــببی ب ــد و س ــن می زنن ــم دام ــل مه عام

          صدالبتــه کــه بــرای مــردان نیــز چنیــن اســت کــه ارزش پدرشــدن و پــدری کــردن برایشــان کم نــگ شــده 

اســت. همچنیــن دغدغه  هایــی از جنــس اقتصــاد و رشــد فــردی و آرامش خواهــی نیــز دارنــد؛ امــا دورشــدن 

مــادر از جامعــه در زمــان بــارداری و نیــز درگیری هــای ســال های آغازیــن زندگــی فرزنــدان، مســئله ای جدی تــر 

اســت و ازاین روســت کــه زنــان مقاومــت طبیعــِی بیشــتری در برابــر فرزنــدآوردن و فرزندپــروردن دارنــد. 

ــت دارد  ــزاد دوس ــرد. آدمی ــورد ک ــه برخ ــا آن محترمان ــد ب ــت و بای ــمند اس ــود ارزش ــا به خودی خ ــن نگرانی ه ای

1.  بیانات در دیدار جمعی از مداحان، 5 مرداد 1384.

2.  بیانات در دیدار بانوان نخبه  در آستانه سالروز میالد حضرت زهرا، 13 تیر 1386.
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پیشــرفت کنــد و اثرگــذار باشــد و ایــن خواســته ای اســت اصیــل. نکتــه اینجاســت کــه ایــن پیشــرفِت فــردی 

ــود  ــادر ب ــوان م ــت. می ت ــرده اس ــف ک ــرای زن تعری ــد ب ــه خداون ــد ک ــی باش ــش مهم ــرای نق ــع از اج ــد مان نبای

ــد.  ــن کرده ان ــر، چنی ــرزمین های دیگ ــران و س ــخ، در ای ــول تاری ــادر در ط ــا م ــرد. میلیون ه ــز ک ــرفت نی و پیش

ــالب: ــم انق ــر معظ ــودٔه رهب به فرم

علــت اینکــه اســالم ایــن قــدر بــه نقــش زن در داخــل خانــواده اهمیــت میدهــد، همیــن اســت کــه 

زن اگــر بــه خانــواده پایبنــد شــد، عالقــه نشــان داد، بــه تربیــت فرزنــد اهمیــت داد، بــه بچه هــای 

ــای  ــا آذوقه ه ــرای آن ه ــرد، ب ــزرگ ک ــود ب ــوش خ ــا را در آغ ــیر داد، آن ه ــا را ش ــید، آن ه ــود رس خ

فرهنگــی، قصــص، احــکام، حکایتهــای قرآنــی، ماجراهــای آموزنــده، فراهــم کــرد و در هــر فرصتــی 

بــه فرزنــدان خــود مثــل غــذای جســمانی چشــانید، نســل ها در آن جامعــه، بالنــده و رشــید 

ــن و کار  ــدن و درس گفت ــا درس خوان ــم ب ــی ه ــت و منافات ــر زن اس ــن، هن ــد. ای ــد ش خواهن
ــدارد.1 ــا ن ــال اینه ــت و امث ــردن و ورود در سیاس ک

نگراِن »نگرانِی رشد فردی« هستیم 
ــن  ــیده ایم و مهم تری ــه بررس ــد جنب ــل را از چن ــم. راه ح ــش می افتی ــی درمان ــی، در پ ــکل اصل ــن مش ــس از یافت پ

ــاب  ــه حس ــودن »ارزش« ب ــر مادرب ــان، دیگ ــی از زن ــرای خیل ــه: ب ــم ک ــئله یافته ای ــن مس ــه اش را در ای ریش

نمی آیــد. در واقــع، ارزش هــای دیگــری جایــش را گرفته انــد و بــرای زنــان مهــم و حتــی مهم تــر از آوردن و پــروردن 
رزش هــا بلنــد اســت: درس خوانــدن، مــدارک عالــی گرفتــن، مهارت آموختــن، 

َ
فرزنــد شــده اند. فهرســت ایــن نوا

ــای  ــازی )فض ــتن در فج ــره، صفحه داش ــی چه ــدام، زیبای ــب ان ــون، تناس ــای گوناگ ــدن کارگاه ه ــردن، گذران کارک

ــح و... .  ــد، تفری ــز خری ــه زنی در مراک ــردی، پرس ــفر، رفاقت گ ــی، ورزش، س ــبکٔه ارتباط ــاختن ش ــازی(، س مج

آری،  دســتاورد،  ایــن  بــه  رســیدن  راهــکار  خانواده ایــم.  در  مــادری  نقــش  بازتعریــف  نیازمنــد  مــا 

ارزش بخشــی بــه پدیــدٔه مادرشــدن و مفهــوم مادری کــردن اســت کــه در دو ُبعد معنوی و مــادی تعریــف می پذیرد. 

1.  بیانات در اجتماع زنان خوزستان، ۲۰اسفند۱۳۷۵.
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هم مادرشدن، هم مادری کردن
ــدآوری  ــا. فرزن ــردن آن ه ــم بزرگ ک ــت و ه ــر اس ــد مدنظ ــد فرزن ــاآوردن چن ــم به دنی ــه ه ــم ک ــت کنی دق

اســت.  نیــاز  بــال  دو  هــر  بــه  او.  »فطــرت«  بــه  فرزندپــروری  و  برمی گــردد  زن  »غریــزٔه«  بــه 

ابتــدای  بــود،  حاکــم  غربی هــا  ذهن وضمیــر  بــر  ســال ها  کــه  ضدخانــواده  فردگــرای  جریان هــای 

ــه  ــد و ن ــه بیاورن ــه بچ ــر ن ــان دیگ ــرد: زن ــت می ک ــداداد مخالف ــای خ ــن نعمت ه ــر دوی ای ــا ه ــر ب ام

ــال  ــد و دنب ــر کنن ــان فک ــداف شخصی ش ــه اه ــند و ب ــان برس ــه خودش ــد ب ــان بای ــد. آن ــت کنن ــه تربی بچ

رشــِد فــردی باشــند. اگــر هــم خانــواده ای فرزنــدی مــی آورد، بــه همــان یــک فرزنــد رضایــت مــی داد.

          ســپس تر، وقتــی غــرب متوجــه بحــران جمعیــت و پیرشــدِن جوامــع خــود شــد، ایــن جریــان 

ــروری(.  ــٔه دوم )فرزندپ ــه نکت ــی ب ــدآوری( و بی میل ــت )فرزن ــٔه نخس ــرش نکت ــه پذی ــرد ب ــدود ک را مح

ایــن پیــام بــه مــادران می رســید کــه  بــا سیاســت های تشــویقی و مالــی و بیمــه ای و...  در واقــع، 

ــه  ــودک و مدرس ــای ک ــه مهده ــاز، ب ــان آغ ــش را از هم ــوزش و تربیت ــرورش و آم ــا پ ــد؛ ام ــد بیاورن فرزن

ــردِی  ــد ف ــه رش ــان ب ــد و همچن ــی بمانن ــرکت ها باق ــروی کاِر ش ــز نی ــان نی ــپارند. خودش ــت بس و دول

دســتگاه  زن  حالــت،  خوش بینانه تریــن  در  ســرمایه داری،  نظــام  در  بیندیشــند.  خویــش 

ــات و  ــٔه تبلیغ ــیع و ُپروسوس ــای وس ــزار دنی ــه اب ــاد و البت ــد اقتص
ّ

ــروی مول ــت و نی ــه اس ــد بچ
ّ

مول

ــس! ــرای او، پلی ــرد ب ــوزترین ف ــت و دل س ــه اس ــال جامع ــه م ــرف. بچ ــد و مص ُم
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می آورم و می پرورم
ــرِی  ــن ُمج ــه اصلی تری ــت، بلک ــدآوری اس ــرای فرزن ــه َمج ــا یگان ــادر نه تنه ــا، م ــی م ــی و مل ــگاه دین در ن

ــی  ــت های مل ــت سیاس ــم در خدم ــت، آن ه ــی نیس ــتگاه جوجه کش ــِم زن دس ــت. َرح ــم هس ــد ه ــت فرزن تربی

ــازی  ــت و انسان س ــزار خداس ــادر کارگ و نیازهــای جامعــه ای اســیِر ســرمایه داری! نــگاه ایــن اســت کــه »م

ــاد  ــی در ازدی ــر کّم ــه از نظ ــورد، چ ــه می خ ــٔه جامع ــه درد هم ــش ب ــن نق ــِی ای ــج فرع ــت نتای ــد« و آن وق می کن

جمعیــِت کشــور و چــه از نــگاه ِکیفــی در آرامــش و پویایــی جامعــه. ایــن دو ُبعــد را می تــوان در ایــن کالم رهبــر 

معظــم انقــالب ســراغ گرفــت: 

فرزنــدآوری یکــی از مهم تریــن مجاهدت هــای زنــان و وظایــف زنــان اســت؛ چــون 

فرزنــدآوری در حقیقــت هنــر زن اســت. اوســت کــه زحماتــش را تحمــل میکنــد، 

ــد  ــرورش فرزن ــزار پ ــال اب ــدای متع ــه خ ــت ک ــرد، اوس ــش را می ب ــه رنج های ــت ک اوس

ــداده. در  ــا ن ــه مرده ــد را ب ــرورش فرزن ــزار پ ــال اب ــدای متع ــت. خ ــه او داده اس را ب

ــا داده،  ــه آن ه ــه اش را ب ــا داده، عاطف ــه آن ه ــرش را ب ــرار داده: صب ــوان ق ــار بان اختی

در  داده.  آن هــا  بــه  را  جســمانی اش  اندام هــای  داده،  آن هــا  بــه  را  احساســاتش 

واقــع ایــن هنــر زن هاســت. اگــر چنانچــه مــا اینهــا را در جامعــه بــه دســت فراموشــی 

ــرد. 1 ــم ک ــرفت خواهی ــت پیش ــپریم، آن وق نس

1.  دیدار جمعی از مداحان، ۱۱اردیبهشت۱۳۹۲.
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کلیــد ماجــرا اینجاســت کــه نقــش زادوولــد را بــرای زنــان جــدی کنیــم کــه »مــادر بشــوند«. موهبــت تربیــت 

ــالی در کار  ــویق پوش ــی و تش ــب مصنوع ــچ ترغی ــد«. هی ــادری کنن ــه »م ــم ک ــگ کنی ــان ُپررن ــز برایش را نی

ــش  ــن دو نق ــارٔه ای ــن را درب ــخنان دی ــم س ــر دهی ــٔه ۱۴۴۳، بازنش ــرِی فاطمی ــط فک ــت در خ ــرار اس ــت. ق نیس
شــاهکار. قــرار اســت مســتقیم قــرآن و روایــت بخوانیــم تــا ببینیــم کــه دیــِن خــدا چــه اعتبــاری بــه پــای ایــن 

دو نقــش ریختــه اســت. قــرار اســت از قــول بزرگانمــان جملــه و خاطــره بگوییــم تــا ببینیــم آنــان کــه زندگــی 

ــت.  ــِی تربی ــٔه تاریخ ــا وظیف ــد و ب ــِی فرزن ــٔه اله ــا هدی ــد ب ــه کرده ان ــته اند، چ ــی داش ــل و کامیاب اصی

مردها هم مخاطب اند
فرامــوش نکنیــم کــه روی ســخن فقــط بــا زنــان جامعــه نیســت. در منبــر ایــام فاطمیــه ۱۴۴۳، قــرار نیســت روی 

ســخن بــا زنــان حاضــر در مجلــس باشــد. مــردان نیــز، دســت کم از دو جنبــه، مخاطــِب ایــن خــط فکری انــد: 

۱. مــرد خانــواده نیــز در پــی رشــد شــخصی خویــش اســت و شــاید گمــان کنــد کــه آمــدن بچــه یــا 

ســربار  هزینــٔه  و  می شــود  تحصیلــی اش  پیشــرفت  و  کاری  درگیری هــای  مانــِع  بیشــتر،  بچه هــای 

می دهــد. افزایــش  را  خانــواده 

۲. در مســیر ســخت و شــیریِن فرزنــدآوری و فرزندپــروری، مردهــا همــراه و همــکار و همــدِل زنان انــد و 

بایــد هــم باشــند. مــردی کــه زمینــٔه آرامــش زن را فراهــم نمی کنــد، مقصــر اســت. مــردی کــه تشــویق های 

ــدش  ــرای فرزن ــه ب ــردی ک ــت.  م ــد اس ــه آوردن فرزن ــش ب ــِی زن ــاز بی میل ــی آورد، زمینه س ــی در کار نم عمل

وقــت نمی گــذارد، فضــای خانــواده را مهّیــای حضــور فرزنــدان بیشــتر نمی کنــد. مــردی کــه در تربیــت 

فرزنــد یــا فرزنــداِن فعلــی اش کمک حــاِل زن خانــواده نیســت، آشــکارا دارد کوتاهــی می کنــد. چنیــن 

مــردی بایــد بینــش و منــش و روشــش را تغییــر دهــد تــا زن خانــواده ترغیــب شــود فرزنــدان بعــدی را بــه 

ــد. ــواب ببرن ــد و ث ــد کنن ــند و رش ــهیم باش ــان س ــرورش آن ــر در پ ــا همدیگ ــر دو ب ــاورد و ه ــا بی دنی



دغدغه های مادرانه 
در فرزندآوری
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برویــم ســراغ نگرانی هــای سرراســت و غصه هــای بازگوشــدٔه مــردم، به ویــژه مــادران. آنــان وقتــی بــه 

ــای  ــس عبارت ه ــد از جن ــان می رس ــن و زبانش ــه ذه ــی ب ــند، دغدغه های ــدی می اندیش ــد و چندفرزن فرزن

ــم: ــخ می دهی ــح و پاس ــه، توضی ــم و در ادام ــر می کنی ــار ذک ــه گفت ــک ب ــاِن نزدی ــا زب ــا را ب ــن تعبیره ــر. ای زی

1. می خواهم رشِد فردی کنم. بچه نمی گذارد. 
2.  وقت کم دارم. بچه وقت می خواهد. 

3.  آرامش الزم دارم. بچه شلوغ است.
۴. تربیت سخت است. من بلد نیستم.

۵. تربیت تمرکز می خواهد. چند تا بچه تربیت نمی شوند.
ت نیستم. بچه داری یعنی بشوروبساب.  

َ
۶. من کلف

۷. یکی دو بچه شیک است. بچٔه زیاد یعنی بی کالسی. 
۸. من حوصلٔه دعواَمعوا ندارم. بچه ها مایٔه جنگ اعصاب اند!   

۹. من پول ندارم. بچه خرج دارد. 
۱۰. من خوش بین نیستم به مملکت. بچه هم بیاورم؟!

۱۱. منطقی باشیم: یک نان خور کمتر، بهتر! 



پاسخ گشایی
و اکنون پاسخ هایی تقدیم می کنیم، برخاسته از منابع دینی و وجدان و 

تجربٔه زیستٔه عموم مردم: 



می خواهم رشِد فردی کنم. بچه نمی گذارد. 

رفیقــم ســه تــا بچــه داره. زن و شــوهر صبــح تــا شــب درگیــِر همین هــان. 

مگــه فرصــت می کنــن بــه خودشــون برســن؟! نــه کالســی  چیــزی مــی رن، 

ــی،  ــه تفریح ــی، ن ــه ورزش ــن، ن ــرکت می کن ــه ای ش ــچ برنام ــوی هی ــه ت ن

نــه هیچــی. خانمــش هــم کارشناسی ارشــد رو تمــوم کــرد و ولــش کــرد. 

خــب ایــن سرنوشــت منــم هســت حتمــًا دیگــه. بــازم بچــه بیــارم کــه نــه 

بتونــم درســم رو تمــوم کنــم، نــه تــوی جمع هــای فرهنگــی بــرم، نــه رشــد 

کنــم؟

غان
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انســان هدفمنــد می دانــد بــه کجــا مــی رود، راه و هدفــش را می شناســد و بــرای ردشــدن از موانــع نیــز 

ــاره  ــه دوب ــاف دارد ک ــدر انعط ــم، آن ق ــی ه ــوادث احتمال ــا ح ــورد ب ــی در برخ ــد. حت ــری می کن ــش فک پیش پی

ــردد. ــیر برگ ــه مس ب

          فرزندداشــتن مســئولیت آور اســت و زمــان و انــرژی می طلبــد. ایــن قبــول. امــا فرزنــد و نســل در 

ــد؟  ــه آن داده ای ــئولیت را ب ــن مس ــا ای ــب ب ــا وزن متناس ــی دارد؟ آی ــه وزن ــان چ ــرازوی اهدافت ــۀ ت کف

ــان  ــِد کل اهدافم ــروری ۲۰درص ــم وزن فرزندپ ــرض کنی ــه؟ ف ــی چ ــای فرهنگ ــا فعالیت ه ــل ی ادامه تحصی

باشــد و وزن ادامه تحصیــل یــا فعالیــت فرهنگی مــان هــم ۲۰درصــد. اگــر این طــور باشــد، هــر مقــدار 

فعالیــت  یــا  ادامه تحصیــل  بــرای  پابه پایــش  بگذاریــم،  اختصاصــی  وقــت  فرزندپــروری  بــرای  کــه 

فرهنگی مــان وقــت خواهیــم گذاشــت. حــرف ایــن اســت کــه بایــد در هدف گذاری مــان متناســب بــا 

ــم. ــاص دهی ــت اختص ــر کار، وق ارزش ه

          نکتــۀ دیگــر ایــن اســت کــه بــا به کارگیــری ابزارهــا و فنــون مختلــف می توانیــم وقتمــان را بهینه تــر 

ــا  ــم ی ــام دهی ــازی انج ــوری و مج ــی را غیرحض ــای فرهنگ ــی فعالیت ه ــم برخ ــاًل می توانی ــم. مث ــتفاده کنی اس

فرزندانمــان را در برخــی فعالیت هــا همــراه کنیــم.

نکتــۀ ســوم هــم ایــن اســت کــه در نــگاه بلندمــدت، فرزنــدان بزرگ تــر مــا می تواننــد کمک کارمــان 

باشــند در کارهــای زندگــی و نیــز نگهــداری فرزنــدان کوچک تــر. ایــن البتــه بــه نــوع تربیــت مــا و 
دارد. بســتگی  خانوادگی مــان  محیــط  شــکل دهی 

          در نهایــت بایــد گفــت فرزنــد بیشــتر مســئولیت بیشــتری دارد؛ امــا ایــن به معنــای اختصــاص زمــان چنــد 

ــتر  ــی بیش ــِی مدیریت ــه توانای ــت؛ بلک ــی نیس ــۀ زندگ ــدن بقی ــتر و تعطیل ش ــیار بیش ــت بس ــا فعالی ــر ی براب

ــود را  ــی خ ــیر علم ــی، س ــتن فرزندان ــا داش ــته اند ب ــراد توانس ــیاری اف ــر. بس ــز بهت ــت و تمرک الزم دارد و دق
ادامــه دهنــد و بــه افتخــارات و مراتــب علمــی عالی تــری دســت یابنــد.

ــرفت  ــد و پیش ــاس رش ــی احس ــای علم ــدن و رتبه ه ــوب درس خوان ــگاه و خ ــه دانش ــن ب ــا رفت ــی آدم ب گاه
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می کنــد. گاهــی هــم بــا داشــتن یــک شــغل خــوب و اعتبــار اجتماعــی و داشــتن حقوقــی کــه بتوانــد چیزهایــی 

ــن  ــا ای ــد ام ــا می دهن ــه م ــرفت ب ــد و پیش ــاس رش ــا احس ــه این ه ــت ک ــت اس ــرد. درس ــد بخ ــه می خواه را ک

ــد.  ــه کنی ــا خالص ــرفت را در این ه ــه پیش ــود ک ــل نمی ش دلی

          خیلــی از زنــان و مــردان دنبــال پیشــرفت می رونــد و ســختی های ایــن مســیر را هــم بــه جــان می خرنــد، 

بــرای اینکــه پیشــرفت را در جایــی دیگــر جســت وجو می کننــد. اساســًا مــا همیشــه بــرای رســیدن بــه موفقیــت 

و پیشــرفت تــالش می کنیــم و بــا ســختی آن را به دســت می آوریــم؛ امــا یادمــان نــرود کــه بــه موفقیتــی 

می تــوان دل خــوش کــرد کــه مانــدگار باشــد و پــس از ســختی آرامشــی را برایمــان بــه ارمغــان بیــاورد. 

بیاییــد کمــی بــا خودمــان روراســت باشــیم. کمــی بــه اطرافتــان نــگاه کنیــد. پــدر و مادرهایــی کــه فرزندانــی 

ــی  ــا افتادگ ــی در دوران از پ ــام و منزلت ــد و مق ــی دارن ــه جایگاه ــان در جامع ــر کدامش ــه ه ــد ک ــت کرده ان تربی

ــد.  ــت می کنن ــاس موفقی احس

          متاســفانه هیاهــوی تبلیغــات غربــی کاری کــرده کــه موفقیــت را تنهــا در مــدرک و شــغل و پــول می بینیــم 

ــم  ــت عال ــن موفقی ــد بزرگ تری ــه می توان ــی ک ــم. زن ــدا می کنی ــان را ف ــا آرام و قرارم ــه این ه ــیدن ب ــرای رس و ب

ــا  ــادری ب ــد م ــر می کن ــرده و فک ــا ک ــا را ره ــج گران به ــن گن ــدک ای ــی ان ــه بهای ــد ب ــود کن ــادری را از آن خ ــی م یعن

آن پیشــرفت ها نمی ســازد. در حالــی کــه زیادنــد مادرانــی کــه هــم مشــغول بــه درس و کارنــد و هــم مــادری 

می کننــد. بلــه، بــدون ســختی کــه نمی شــود. ســختی هــم دارد امــا شــدنی اســت. ایــن راز رســیدن بــه 

موفقیــت اســت کــه بایــد تــالش کنــی و ســختی بکشــی تــا بــه رشــدی برســی و موفقیتــی را از آِن خــود کنــی.

ــم  ــاد می بینی ــم زی ــگاه کنی ــه ن ــان را ک ــان. دوروبرم ــم و انتخاب هایم ــی مایی ــم،  در زندگ ــه بگذری ــا ک از این ه

کســانی کــه بــه بهانــٔه درس و دانشــگاه ازدواج نکردنــد و سنشــان کــه باالرفــت دیگــر موقعیت هــای ازدواج را 

از دســت دادنــد. یــا خانواده هایــی را کــه بــا همیــن بهانــه فرزنــدآوری را بــرای بعــد گذاشــتند و حــاال مشــکالت 

جســمی نمی گــذارد فرزنــددار شــوند. یــا آن هــا کــه دیــر بچــه دار شــدند و دیگــر حا ل و حوصلــٔه بچــه و 

تربیتــش را ندارنــد. 
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وقت کم دارم. بچه وقت می خواهد. 

هــر بچــه ای یــه ســهمی از وقــت پــدر و مــادرش رو می گیــره. شــما 

همیــن وقــت رو ضــرب کــن بــه تعــداد بچه هــا: اگــه یــه بچــه ســه 

ســاعت تــوی روز رســیدگی بخــواد، دو تــا بچــه می شــه شــیش 

ــه ســاعت و چهــار تــا دوازده ســاعت! یعنــی دیگه 
ُ

ســاعت و ســه تــا ن

خــواب و اســتراحت و... تعطیــل! جــون می مونــه بــرای آدم؟! 

ــه؟ ــا ن ــه ی ــم برس ــودش ه ــه خ ــد ب ــده بای ــره آدِم زن باالخ

غان
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قطعــًا هــر فرزنــد ســهمی از زندگــی مــا را می گیــرد؛ امــا اینکــه ســهمش چقــدر بایــد باشــد، جــای بررســی دارد. 

مــا زمانمــان را جداجــدا در اختیــار فرزندانمــان قــرار نمی دهیــم؛ بلکــه در کنــار کارهــای روزمــره، بــا فرزنــدان 

ــم و...  ــق می کنی ــزل را رتق وفت ــور من ــم و ام ــنویم و می خوانی ــم و می ش ــم، می گویی ــاط داری ــم ارتب ــران ه و دیگ

زمــان رســیدگی بــه فرزنــدان بــا دیگــر فعالیت هــای روزمــره هم پوشــانی دارد. کالس خصوصــی کــه 
نیســت! زمــان الزم بــرای رســیدن بــه دو فرزنــد، دو برابــِر زمانــی نیســت کــه بایــد بــرای یــک فرزنــد صــرف کنیم. 

ــرد  ــر ف ــه ه ــبت ب ــر نس ــان کمت ــرف زم ــور و ص ــهیل ام ــٔه تس ــتر مای ــداِن بیش ــور فرزن ــه حض ــد اینک ــۀ بع نکت

ــدان  ــود و فرزن ــد ب ــزل خواهن ــور من ــه ام ــیدگی ب ــا در رس ــاِل م ــان کمک ح ــدان خودش ــون فرزن ــود؛ چ می ش

بزرگ تــر بــه فرزنــدان کوچک تــر کمــک می کننــد.

          خانواده هــای پرجمعیــِت خودمــان در گذشــته را ببینیــم. بیست ســی ســال قبــل این قــدر امکانــات 

ــرای  ــود؟ ب ــتر نب ــدان بیش ــداد فرزن ــود؟ تع ــخصی و... ب ــودروی ش ــویی و خ ــین لباس ش ــد ماش ــی مانن رفاه

همه چیــز نبایــد در صــف می ایســتادیم و کوپنــی کاالهــای اساســی مان را تهیــه می کردیــم؟ خانواده هــا 

بــرای درآوردن مخــارج خانــه، قالی بافــی نمی کردنــد؟ 

          نســبت بــه آن زمــان، االن بیشــتر در رفاهیــم؛ امــا وقــت کمتــر می آوریــم. خانواده هــا کوچک تــر 

شــده اســت و کارهــای یــدی بــه دســتگاه هایی مثــل جاروبرقــی و غذاســاز ســپرده می شــود. چــرا امــروز 

این قــدر وقــت کــم می آوریــم؟ شــاید ســبک زندگی مــان در گذشــته نســبت بــه االن بهتــر بــود؟ مگــر نــه؟ در 

گذشــته روزی چنــد ســاعت پــای تلفــن بودیــم؟ چقــدر در شــبکه های مجــازی بودیــم؟ چقــدر پــای تلویزیــون 

وقتمــان تلــف می شــد؟ اگــر بــه زندگــی خــود نــگاه از بــاال بیندازیــم و قطعــات پــازل زندگی مــان را ســر جایــش 

ــًا  ــیم، مطمئن ــه باش ــد و بابرنام ــم و هدفمن ــاه کنی ــان کوت ــان را از زندگی م ــارق های زم ــت س ــم و دس بگذاری

ســاعت ها وقــت بــرای رســیدن بــه خودمــان و رشــدمان اضافــه می آوریــم. 
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آرامش الزم دارم. بچه شلوغ است.

ــلوغه،  ــّره، ش ــه ش ــم. بچ ــاز داری ــتراحت نی ــه اس ــا ب ــه؟ م ــه چی بچ

دردســره! تــو خونــه ای کــه ونگ ونــگ بچــه باشــه، نمی شــه دو 

پــر  همین جــوری ش  امــروز  زندگی هــای  گرفــت.  آروم  دقیقــه 

از دوندگــی و اضطرابــه؛ دیگــه ایــن وســط حوصلــٔه هیوالهــای 

نداریــم. رو  دهه دوِصفــری  و  دهه نــودی 

غان
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یــک ســؤال: آرامــش شــما را هــر ســروصدایی بــه هــم می زنــد؟! یــا بیــن این همــه آلودگــی صوتــی، فقــط 

ــان  ــا بچه ت ــان ب ــه میانه ت ــا اینک ــد ی ــاب نداری ــرده کاًل اعص ــد؟! خدای نک ــان را نداری ــدای بچه ت ــل ص تحم

ــَد َو الَتِمســوُه، 
َ

ُبــوا الَول
ُ

طل
ُ
شــکرآب شــده! حــق بدهیــد تعجــب کنیــم. آخــر پیامبــر فرموده انــد: »ا

ــنى  ــۀ روش ــه مای ــد؛ چراک ــم بخواهی ــّدی ه ــد و ج ــد بخواهی ــِب.«1  )فرزن
ْ

ل
َ

 الق
ُ

ــة
َ

ــِن و َرْيحان  الَعْی
ُ

ة ــرَّ
ُ

ــُه ق
َّ

إن
َ

ف

ــذف  ــراغ ح ــم س ــم و بروی ــچ بینگاری ــه هی ــی را ب ــی صوت ــه آلودگ ــه این هم ــت.( اینک ــب اس ــادِى قل ــم و ش چش

نــور چشــم و شــادی قلبمــان، کمــی عجیــب اســت.

          بیاییــد از یــک زاویــۀ دیگــر ماجــرا را ببینیــم. شــما از ســروصدای بچــه کالفــه می شــوید. باشــد؛ 

ــح  ــا صب ــد ت ــرم باش ــم« گ ــا ه ــان »ب ــد سرش ــا بای ــت. بچه ه ــش نیس ــت راه حل ــاد محدودی ــا ایج ام

و شــب بــه پروپــای مــا نپیچنــد. بچــه می خواهــد بــا هم تیــِپ خــودش هم بــازی باشــد. وقتــی 
هم قدوقــواره اش را پیــدا نمی کنــد، بهانــه می گیــرد و سربه ســر پــدر و مــادرش می گــذارد. قدیم هــا 

خودمــان  هم سن وســال های  بــا  بــازی  مشــغول  شــب  تــا  صبــح  می کردیــم؟  چــه  هســت  یادتــان 

بودیــم. یــا تــوی کوچــه بودیــم یــا داخــل خانــۀ یکــی از رفقایمــان بــا بقیــۀ بچه هــا. پــدر و مادرهایمــان 

ــود. ــان ب ــه زندگی ش ــان ب ــم سرش ه

ــوع  ــر رفع ورج ــای بزرگ ت ــور بچه ه ــطۀ حض ــم به واس ــر ه ــای کوچک ت ــروصداهای بچه ه ــی از س           خیل

ــی  ــان را نگاه ــط بچه هایش ــه و رواب ــای ُپربچ ــان خانواده ه ــد دوروبرت ــد، بروی ــاور نداری ــر ب ــود. اگ می ش

بیندازیــد. اگــر کاری بــرای مــا آدم هــا لــذت نداشــته باشــد کــه اصــاًل ســراغش نمی رویــم. مــا هــر کاری 

می کنیــم، مســتقیم یــا غیرمســتقیم دنبــال لذتــی هســتیم از آن. درســت نیســت؟

ــه  ــرار دارد ک ــی ق ــای روان ــو، نیازه ــای مازل ــله مراتب نیازه ــه در سلس ــای اولی ــد از نیازه ــتید بع           می دانس

ــت. ــت اس ــاز محب ــرای نی ــخ ب ــن پاس ــتن بهتری ــای بچه  داش ــت؟ لذت ه ــت اس ــه محب ــاز ب ــش نی اّولین

1.  طبرسی، مکارم االخالق، ج۱، ص۴۸۰، ح۱۶۶۵.
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 تــا حــاال کودکتــان نوازشــتان کــرده اســت؟ تــا حــاال صدایتــان کــرده و گفتــه »بابــا جــون« یــا »مامانــی« کــه 

دلتــان آب شــود برایــش؟ تــا حــاال تــوی بغلتــان خوابــش بــرده کــه دلتــان برایــش پــر بکشــد؟ تــا حــاال بچــٔه 

 ِمــَن 
ٌ

ــة
َ

ــُد ِللواِلــِد َرْيحان
َ

لَول
َ
حمام رفتــه در حولــه تحویــل گرفته ایــد؟ محمدبن عبــدهللا می فرمایــد: »ا

ــد.( ــه آن را می بوی ــت ک ــد اس ــب خداون ــو از جان ــی خوش ب ــدر، گل ــرای پ ــد ب ها.«1  )فرزن ــمُّ
َ

هللاِ َيش

اولین هــای بچه هــا شــیرین اســت: اولیــن کلمــه ای کــه می گویــد، اولیــن غذایــی کــه می خــورد،            

ــا را  ــن لذت ه ــت؟ ای ــه اس ــه رفت ــده ریس ــان از خن ــان برایت ــاال بچه ت ــا ح ــی دارد و... . ت ــه برم ــی ک ــن قدم اولی

بــا  را انســان ها  عمیق تریــن لذت هــای روانــی  بــا فرزنــد خودتــان؟  کجــا می توانیــد بچشــید جــز 

ــی  ــۀ زحمت های ــا هم ــا ب ــه فرزنداولی ه ــت ک ــد اس ــیرینی فرزن ــن ش ــرای همی ــند. ب ــان می چش بچه هایش
کــه بچــۀ اول برایشــان داشــته، دوبــاره تمایــل می یابنــد بــه آوردن فرزنــد جدیــد تــا بــاز هــم ایــن لذت هــا را 

ــزا! ــنگ ع ــی او هم س ــی ب ــت و زندگ ــک غذاس ــه نم ــک ازدواج، بچ ــه در دی ــه ک ــند. خاص بچش

1.  محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج۱۰۴، ص۹۸، ح۶۸.
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تربیت سخت است. من بلد نیستم.

مــن کــه خــودم صــد تــا اشــکال دارم، چطــور می خــوام بچــه تربیــت 

کنــم؟! حتــی »عقــل ســلیم« هــم می گــه: مــن بایــد اول خــودم رو تربیــت 

ــودم رو  ــه خ ــم. الزم ــردن، خاَم ــه بزرگ ک ــوی بچ ــوز ت ــن هن ــه م ــم! آخ کن

ــل  ــر رذای ــروف »ب ــول مع ــم، به ق ــدا کن ــس پی ــم، اعتمادبه نف ــت کن تقوی

اخالقــی م فائــق بیــام«، از ایــن چیزهــای کــه بهشــون می گــن »ســجایای 

اخالقــی« کســب کنــم، اون وقــت اگــه صالحیتــش رو پیــدا کــردم، نوبــت 

ــه؟! ــر از این ــه. غی ــه  می ش ــت بچ تربی

غان
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ــت؟  ــردن ماس ــه گ ــد ب ــدان ۱۰۰درص ــت فرزن ــر تربی ــور«. مگ ــش مخ ــدای را، غم ــت خ ــده ای اس ــد »بن اواًل فرزن

ــا  ــد زد. م ــه خواه ــد و جوان ــودش را می کن ــذر کار خ ــِت ب ــرد. طبیع ــاری ک ــد آبی ــط بای ــدان را فق ــل گل ــذر داخ ب

ــرد.  ــد، می می ــه بزن ــر جوان ــه زودت ــم ک ــار بیاوری ــه فش ــه دان ــر ب ــم! اگ ــبز کنی ــذر را س ــه زور ب ــم ب ــه نمی توانی ک

»تربیــت مســتقیِم« کــودکان هــم در واقــع ضدتربیــت اســت؛ چــون اثــر وارونــه می گــذارد. فرزنــدان 
ــی  ــای خوب ــد الگوه ــم، بای ــم کاری بکنی ــر می خواهی ــتیم. اگ ــا هس ــدر و مادره ــا پ ــه م ــوند ک ــی می ش ــا همان م

بــرای فرزندانمــان باشــیم و البتــه کــه زمینــۀ رشــد آن هــا را فراهــم ســازیم.

          ثانیــًا می خواهیــم الگــوی خوبــی بــرای بچه هایمــان باشــیم؟ بایــد تمرکــز کنیــم بــر اصــالح و رشــد 

خودمــان؛ ولــی مگــر چقــدر می توانیــم شــخصیتمان را تغییــر دهیــم؟ اصــاح شــخصیت کاری اســت 

ــان  ــد توانم ــا در ح ــم از م ــد ه ــود. خداون ــن نمی ش ــی ممک ــن راحت ــه ای ــاز دارد و ب ــوری نی ــه صب ــق و ب دقی
 اهل بیــت فقــط  بی عیب ونقــص  انســان های  و  دارنــد  نقایصــی  انســان ها  همــۀ  اســت.  خواســته 

هســتند. چــه توقــع داریــم؟ نمی شــود چــوب الی چــرخ زندگــی بگذاریــم کــه حرکــت نکنــد تــا مــا شــخصیتمان 

ــویم! ــه دار ش ــدش بچ ــاًل بع ــم و مث ــالح کنی را اص

فرزندداشــتن  خــوِد  شــوند.  مــادر  و  پــدر  وقتــی  تــا  بچه انــد،  شــوهر  و  زن  می گوینــد  ثالثــًا            

بهتریــن فرصــت را بــرای اصــاح شــخصیت و خودســازی مــا فراهــم می کنــد. بــا بچــه داری 
ــور  ــد صب ــک می کن ــودک کم ــا ک ــل ب ــود. تعام ــت می ش ــا تربی ــودی م ــب وج ــت کــه بســیاری از جوان اس

ــیم  ــر باش ــم، آینده نگ ــران بگذری ــرای دیگ ــان ب ــم، از خودم ــت ورزی کنی ــم، محب ــوش دهی ــر گ ــویم، بهت ش

ــه  ــان پنجه درپنج ــا ضعف هایم ــم، ب ــود نروی ــل گ ــا داخ ــت و ت ــود اس ــل گ ــِن داخ ــتن رفت و... . بچه داش

ــم.  ــاک بمالی ــه خ ــا را ب ــت آن ه ــم پش ــویم و نمی توانی نمی ش
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تربیت تمرکز می خواهد. چند تا بچه 
تربیت نمی شوند.

نشــنیدین می گــن هرچــی بچــه کمتــر باشــه، تربیــت بهتــره؟! 

ــا  ــم ت ــت کن ــه م رو تربی ــز بچ ــق و متمرک ــی دقی ــوام خیل ــم می خ من

تربیتــش درســت از آب دربیــاد. آخــه همــه می دونــن کــه تربیــت، 

کار حساســیه و بایــد بــا حوصلــه و دقــت انجــام بشــه و هزارویــک 

ــم!  ــت کن ــم تربی ــه رو نمی رس ــا بچ ــد ت ــه چن ــن ک ــزه کاری داره. م ری

ــون! ــر جّدت ــم، س ــودم رو بکن ــن کار خ بذاری

غان
ّ
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بــاور کنیــد مفهــوم »تربیــت« این قــدر پیچیــده و دســت نیافتنی نیســت! بیاییــد چشــم ها را بشــوییم و 

ــر  ــش را زیرنظ ــه و حرکات ــان بچ ــویم نگهب ــه بش ــت ک ــن نیس ــت ای ــای تربی ــم. معن ــر ببینی ــور دیگ ــت را ج تربی

بگیریــم. تربیــت یعنــی کمــک کنیــم کــودک ســیر طبیعــِی رشــدش را طــی کنــد. یعنــی ســنگ های ســر 

ــد،  ــازی کن ــد ب ــر می خواه ــی اگ ــد. یعن ــاره کن ــودش چ ــنگ ریزه ها را خ ــم س ــم و بگذاری ــدش را برداری راه رش

امــکان بازی کردنــش را فراهــم کنیــم تــا آســیب نبینــد و بــا بــازی، رســم زندگــی بیامــوزد. اتفاقــًا بایــد تســهیلگر 

بــازِی فرزندمــان باشــیم و برویــم مثــاًل چنــد تــا بــازی حرکتــی هــم یــاد بگیریــم و خودمــان بــا او بــازی کنیــم و 

در ضمــِن بــازی، دنبــال رشــد فکــری اش باشــیم. ببینیــد نداشــتن تعریــف دقیــق از تربیــت، ممکــن اســت مــا 

را بــه چــه رفتارهایــی بکشــاند کــه بیشترشــان مانــع رشــد کــودک اســت!

ــم  ــان فراه ــد برایش ــک فرزن ــت آن ی ــرای تربی ــتری ب ــت بیش ــدی فرص ــد تک فرزن ــر می کنن ــا فک           بعضی ه

مــی آورد! چــرا حواسشــان نیســت کــه نــوِر متمرکــز فقــط چشــم را می زنــد؟! نــور بایــد پخــش باشــد، مگــر نــه؟ 

تمرکــز بیــش از حــد، وســواس می ســازد و ســاِز رفتارهــای طبیعــی طفــل را ناکــوک می کنــد. کــودک 
بایــد در ســایۀ نظــارت مــا رشــد کنــد، نــه اینکــه زیــر ذره بیــن مــا آتــش بگیــرد! 

ــن  ــرای همی ــاید ب ــودک. ش ــا ک ــودک ب ــت ک ــت: تربی ــدی اس ــت بین فرزن ــت، تربی ــن روش تربی           بهتری

ــای  ــه!« در فض ــاش خاطرجمع ــه ت ــه، س ــاش غم ــه، دو ت ــی ش کم ــه یک ــت: »بچ ــر زبان هاس ــر س ــه ب ــت ک اس

چندفرزنــدی، توجــه مــا معطــوِف نظــارت کلــی بــر تعامــالت فرزنــدان اســت و بازی هــا و کودکی هــا و 

درگیری هــا و دعواهــا و صلح هــای بچه هــا بــا هــم، آن هــا را رشــد می دهــد. در واقــع مــا بایــد محیــط 
ــدان را. 1 ــک فرزن ــه تک ت ــم و ن ــت کنی ــواده را تربی خان

ــه[  ــد ]ک ــا را بخواه ــک بچه ه ــر یک ی ــان ه ــه انس ــت ک ــور نیس ــدان این ج ــت فرزن ــه تربی ــد ک ــه داری ــید و توج ــته باش ــه داش ــه توج 1.  البت
مثــل یــک شــاگرد معّینــی جلــو ]بیاینــد[، دعوتشــان کنــد، بهشــان حــرف بزنــد ]و[ تربیتشــان کنــد، نــه! بعضیهــا می گوینــد کــه: »شــما 
ــت.  ــط اس ــرف غل ــن ح ــم.« ای ــم بکنی ــان نمی توانی ــه، تربیتش ــدند در خان ــاد ش ــر زی ــب اگ ــید[! خ ــته باش ــاد ]داش ــد زی ــد فرزن می گویی
ــی  ــه یک ــه بچ ــود، چ ــوب ب ــه خ ــواده ک ــط خان ــت. محی ــواده اس ــط خان ــت محی ــت، تربی ــدان نیس ــک فرزن ــت تک ت ــدان تربی ــت فرزن تربی
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اصــاًل یــک نکتــۀ مهم تــر! می دانســتید بیشــترین اثــر تربیتــی بــر بچه هــا را خــود بچه هــا دارنــد؟ ایــن 

ــا.  ــدر و مادره ــه پ ــد، ن ــکل می دهن ــر ش ــای بزرگ ت ــر را بچه ه ــای کوچک ت ــخصیت بچه ه ــه ش ــده ک ــت ش ثاب

ایــن یعنــی فرزنــد بزرگ تــر هرطــور بــار آمــده باشــد، بچــۀ بعــد هــم تــا حــد زیــادی همــان طــور بــار می آیــد. 

منظورمــان ایــن اســت کــه اگــر شــما بچــۀ اول را درســت و متعــادل تربیــت کــرده باشــید، نبایــد نگــران 

بچه هــای بعــد باشــید؛ چــون به صــورت خــودکار و در فراینــدی طبیعــی، بــار تربیــت بچه هــای بعــدی گــردن 

ــند. ــی برس ــای زندگ ــی دغدغه ه ــه باق ــر ب ــد راحت ت ــادر می توانن ــدر و م ــت و پ ــی اس ــای قبل بچه ه

ــتقیم،  ــت مس ــا روش تربی ــت. ب ــوده اس ــتقیم ب ــت مس ــه تربی ــم همیش ــت ه ــوع تربی ــن ن           بدتری

کــودک ســرخورده می شــود و باالخــره خــودش را در »مدرســۀ نامرئــی« نام نویســی می کنــد تــا در جمع هــای 

دوســتانه، آنچــه را در تربیــت مســتقیم از آن نهــی شــده، بیامــوزد و تجربــه کنــد و از اوامــر همیشــگی والدیــن 

ســرپیچی کنــد! مراقــب باشــیم بــا ســوءتفاهم دربــارۀ »تربیــت بهتــر« و »مزیــت تربیــت مســتقیم« و »تمرکــز 

بــر تربیــت«، ابرهــای بــاران زای وجــود فرزندمــان را از ســرزمین وجــودش نرانیــم و آینــدۀ فرزندمــان را گرفتــار 

خشک ســالی نکنیــم! از مــا گفتــن بــود.

ــر  ــوند )رهب ــت می ش ــوب تربی ــب خ ــور غال ــی، به ط ــور طبیع ــوند. به ط ــت می ش ــوب تربی ــد. خ ــی نمی کن ــد، فرق ــا باش ــج ت ــه پن ــد چ باش
.)35267=farsi.khamenei.ir/video-content?id :ــالق، ۱۵آذر۱۳۹۵، در ــث اخ ــرح حدی ــالب، ش ــم انق معظ
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ــت کــه نیســتم! قبــول کــه مــادری جــزو طبیعــت 
َ

مــن زنــم؛ امــا کلف

ــم.  ــاب کن ــب، بشوروبس ــا ش ــح ت ــوام صب ــا نمی خ ــه؛ ام و فطرتم

بیشــتر از ایــن یــک بچــه اگــه بیــارم، زندگــی م قفــل قفــل می شــه. 

ــه داری! ــه بچ ــم ب ــدود کنی ــه زن رو مح ــت نباش ــرم درس به نظ

غان
ّ
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6
ت نیستم. 

َ
من کلف

بچه داری یعنی بشوروبساب.  



43

ــا و  ــه باوره ــتگی دارد ب ــر آن، بس ــئول در براب ــا مس ــم ی ــان ببینی ــت فعلی م ــه موقعی ــدود ب ــود را مح ــه خ اینک

جهان بینی مــان. مــا انتخــاب می کنیــم چــه مقــدار و چــه مســئولیت هایی داشــته باشــیم. مــادری هــم مثــل 

ــای  ــئولیت مزای ــن مس ــان آورده. ای ــئولیت هایی برایم ــوده و مس ــا ب ــاب م ــی از انتخ ــه ناش ــت ک ــری اس همس

ــت. ــته اس ــاز داش ــم نی ــی ه ــا و تالش های ــه زحمت ه ــته و ب ــا داش ــرای م ــراوان ب ف

          بلــه، خانــه داری یکــی از زحمت هایــی اســت کــه بیشــتر بــارش را خانم هــا در زندگــی مشــترک بــه 

ــد؟ در  ــارکت کن ــد مش ــواده نبای ــرد خان ــًا م ــه مث ــت ک ــای آن اس ــن به معن ــا ای ــا آی ــند. ام دوش می کش

ــیم  ــم. تقس ــش ببری ــم و پی ــت کنی ــری را مدیری ــارکت همس ــای مش ــو، فض ــا گفت وگ ــد ب ــترک بای ــی مش زندگ

ــم  ــه می توانی ــر اینک ــود. دیگ ــزل نش ــور من ــر ام ــم درگی ــت خان ــام وق ــه تم ــت ک ــی اس ــی از راه حل های ــا یک کاره

ــم  ــروف می توانی ــتفاده از ظ ــت در اس ــداری دق ــا مق ــاًل ب ــم. مث ــام دهی ــر انج ــا را بهینه ت ــی، کاره ــا راهکارهای ب

تعــداد ظــروف مصرف شــده در هــر وعــدۀ غذایــی را مقــداری کمتــر کنیــم؛ بــا شســتن آن هــا بالفاصلــه پــس از 

صــرف غــذا، زمــان شست وشــو را کاهــش دهیــم؛ بــا نوبتی کــردن شســتن ظرف هــا بیــن والدیــن و فرزنــدان 

ــم و... . ــذار کنی ــبک را واگ ــای س ــی وعده ه ــال، بعض ــت س ــاالی هف ب

ــزی و  ــر و برنامه ری ــوزش و فک ــداری آم ــا مق ــه ب ــت ک ــارت اس ــک مه ــزل ی ــور من ــت ام ــد. مدیری           ببینی

نظــم، ســبک تر و راحت تــر انجــام می شــود.
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ــدر  ــن چق ــدا! نمی دونی ــه داره بنده خ ــا بچ ــار ت ــایه مون چه همس

یک طــوری  همســایه ها  می ســوزه.  براشــون  آدم  دل  ســخته! 

فرهنــگ  بــا  کجــا  جمعیــت  این همــه  می کنــن.  نگاهشــون 

اصــًا. بی کالســیه  آخــه!  می ســازه  شهرنشــینی 

غان
ّ
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یکی دو بچه شیک است.

 بچٔه زیاد یعنی بی کالسی. 
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در ســال های اخیــر ذهنیــت مــا ایرانی هــا ایــن شــده کــه »خانــوادۀ آرمانــی« خانــواده ای اســت کــه دو تــا بچــه 

دارد، یــک دختــر و یــک پســر کــه قشــنگ جنســمان هــم جــور باشــد. خانــواده ای کــه بــه ایــن نقطــه می رســد، 

در نــگاه مــردم بــه پایــان راه فرزنــدآوری رســیده اســت. 

ــی  ــوادۀ ایران ــر از آن، خان ــش و قبل ت ــال پی ــت س ــم؟ بیس ــر می کرده ای ــور فک ــه این ط ــا همیش ــا م ــا آی           ام

هرچــه پرتعدادتــر بــود، احســنت و ماشــاءهللاِ بیشــتری داشــت. خیلــی وقــت از زمانــی نمی گــذرد کــه 

ــره.« مــا بــاور داشــتیه و داریــم  ــفره بابرکت ت ــه، س ــتر باش ــفره بیش ــوی س ــت ت ــی دس می گفتیــم »هرچ

ــت.«  ــر اس ــودکان ُپ ــه از ک ــت ک ــت در آن َسراس ــه »دول ک

          جالــب اســت کــه خانواده هــای پرجمعیــت، در بســیاری جوامــع، همیــن االنــش مایــۀ فخــر و مباهات انــد؛ 

مثــل بســیاری از کشــورهای غربــی، چیــن، هنــد، جوامــع عربــی و مخصوصــًا خانواده هــای یهــودی در 

سرتاســر دنیــا! اصــاًل همیــن االن در عشــایر خودمــان خانواده هــای پرجمعیــت شــأن اجتماعــی بهتــری 

ــندیده  ــواده پس ــودن خان ــم پرجمعیت ب ــوچ ه ــای بل ــری. در خانواده ه ــادِی بهت ــای اقتص ــد و کارکرده دارن

ــم. ــراه نگفته ای ــدارد، بی ــت ن ــواده اصال ــدن خان ــم کوچک ش ــر بگویی ــس اگ ــت. پ اس

ــع  ــد و در مقاط ــته باش ــت نداش ــی اصال ــت های فرهنگ ــی برداش ــت برخ ــن اس ــم ممک ــه بگیری ــد نتیج بیایی

مختلــف عــوض شــود. بمانــد کــه در ایــن روزگار، صاحبــان ســرمایه و قــدرت،  بنــا بــه اهــداف خــود، 

گفتمان هــای فرهنگــی را مدیریــت می کننــد یــا ســلیقۀ عمومــی جامعــه را تغییــر می دهنــد و از کجــا معلــوم 

ــد؟! ــی نباش ــاختگی و مصنوع ــی س ــی، احساس ــِس باکالس ــن ح ــه ای ک

اســت؟  نعمــت  بــزرگ  خانــوادۀ  کــه  بــوده  ایــن  دنیــا  مــردم  همــۀ  کهن الگــوی  می دانســتید            

تعریــف  بــه  بنــا  می دانســتید  یــا    1 باشــند؟ آن  در  کــودکان  اســت  خانــه ای  در  برکــت  می دانســتید 

ــی را  ــط خانوادگ ــۀ رواب ــه هم ــت ک ــواده ای اس ــل خان ــوادۀ کام 2،خان ــی جمعیت ــازمان جهان س

تجربــه کنــد: خواهــری، بــرادری، پــدری، مــادری، فرزنــدی. ایــن خانــواده بایــد دســت کم چهــار 

 فیِه.« )متقی هندی، کنز العمال، ح۴۴۴۲۵(.
َ

ة
َ

1.  پیامبر اکرم: »َبْيٌت ال ِصْبیاَن فیِه ال َبَرك
iran.unfpa.org/fa  .2
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ــه و  ــه و عم ــو و خال ــد عم ــد می توانن ــار فرزن ــن چه ــدان ای ــم، فرزن ــده ه ــد. در آین ــته باش ــد داش فرزن

دایــی داشــته باشــند. 

          این هــا را گفتیــم کــه نتیجــه بگیریــم حتــی اگــر برچســب بی کالســی بــه کســی خــورد، خیلــی جــای 

نگرانــی نــدارد؛ چــون بــا بــادی کنــده خواهــد شــد! بایــد بــه راهــی برویــم کــه عقــل و شــرع تأییــدش می کنــد 

و سرنوشــت خودمــان را دســت ایــن و آن ندهیــم. مــردم همیشــه حــرف می زننــد. بــا حــرف مــردم کــه 

نمی شــود زندگــی خودمــان را تنظیــم کنیــم. دِر دروازه را می شــود بســت؛ امــا دِر دهــن مــردم را نــه! اگــر بــه راه 

درســت و خداپســند می رویــم، خــوِد خــدا پشــتمان خواهــد بــود و مــا را از شــّر حرف هــای بی اســاِس برخــی 

ــد داد.  ــرو خواه ــا آب ــه م ــد و ب ــد رهان ــه خواه ــراد بی مای اف

          از این هــا کــه بگذریــم، حتمــا خانواده هایــی کــه چنــد فرزنــد دارنــد آینــدٔه آرام تــری دارنــد. اگــر مــا 

االن عصــای دســت پدرهــا و مادرهــای ســال خورده مان هســتیم و بــا نیــروی جوانــی، کارهــای میدانــی و 

ــده  ــم. آین ــر را بکنی ــن فک ــم همی ــان ه ــدۀ خودم ــرای آین ــد ب ــم، بای ــش می بری ــت وچابک پی ــی را ُچس عملیات

ْن 
َ
ــِل أ ــعاَدِة الرُج ــْن َس ــد: »ِم ــجاد می فرماین ــام س ــان! ام ــان رانندگی م ــه زم ــت، ن ــودگی ماس ــت آس وق

ــال  ــی کمک ح ــه فرزندان ــت ک ــن اس ــه ای ــان ب ــبختی انس ــی از خوش ــم.«1  )بخش ــَتعیُن ِبه ــٌد َيس
ْ

ــُه ُول
َ

ــوَن ل َیک

ــتند. ــان هس ــردای زندگی م ــن ف ــان ضام ــم فرزندانم ــوش نکنی ــد.( فرام ــته باش داش

1.  کلینی، کافی، ج۶، ص۲.
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لــه آدم یه جــا جمــع بشــن، هــی نمی زنــن تــوی ســروکلۀ 
ُ
اگــه یــه گ

بیشــتر.  گیس وگیس ِکشــِی  یعنــی  بزرگ تــر  خانــوادۀ  هــم؟ 

اختالف نظــر بیــن دو نفــر بیشــتره یــا بیــن چهــار نفــر؟ بهتــر 

الکــی  و  نبندیــم  دســتمال  نمی کنــه،  درد  کــه  رو  ســری  نیســت 

بــا آوردن بچه هــای بیشــتر بــرای خودمــون آینــدۀ پردردســرتر 

نســازیم؟ مــن کــه می گــم ایــن منطقی تــره.

غان
ّ

1محور محتوایی مبل 4 4 دهـــۀ فاطمیٔه 3

8
من حوصلٔه اختالف ندارم.

 بچه ها منبع دعوایند.   
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ــد،  ــترکی ندارن ــع مش ــه مناف ــم ک ــرد آوری ــم گ ــار دور ه ــم را به اجب ــا ه ــط ب ــان نامرتب ــی انس ــر گروه اگ

نگی و... بــه پروپاچــۀ هــم می پیچنــد و 
َ

بعــد از گذشــت مدتــی،  از ســر بیــکاری و بــر اثــر دســت وپات

ــته  ــترکی داش ــدف مش ــی ه ــداد وقت ــن تع ــر ای ــد براب ــا چن ــداد ی ــن تع ــا همی ــوند؛ ام ــر  ش ــاید درگی ش

ــم در  ــا ه ــد و ب ــت می آورن ــه دس ــم را ب ــد و دِل ه ــم را برمی دارن ــاِر ه ــازند و ب ــم می س ــا ه ــند، ب باش
آن مســیر مشــترک پیــش می رونــد. 

          چــه مثالــی بهتــر از پیــاده روی اربعیــن بــا بزرگ تریــن اجتمــاع دل هــا در تاریــخ بشــر! میلیون هــا انســان 

کــه نســبتی ندارنــد، ده هــا کیلومتــر مســیر را بــا هــم می پیماینــد و بعــد در شــهری کوچــک جمــع می شــوند. 

تعــارض منافــع در کار نیســت؟ جــا تنــگ نیســت؟ نبایــد در صــف بایســتند؟ چــه می شــود کــه ایــن اجتمــاع 

ــود؟ ــا می ش ــکل برپ ــن ش ــه  صلح آمیزتری ــم ب عظی

          خانــواده ازدحــام تن هــا نیســت؛ اجتمــاع دل هاســت. اعضــای خانــواده بــه هــم دل بســته اند و پــای 

در مســیری مشــترک نهاده انــد. منافــع کلــی اعضــای خانــواده مشــترک اســت و اگــر اختالف نظــری باشــد، در 

جزئیــات اســت. ایــن اختالف نظــر ســطحی را نبایــد دردســر دیــد! این هــا کالس درس اســت بــرای تعامــالت 

جدی تــِر انســانی. خواهــری کــه بــا بــرادری بــر ســر عروســکی دعــوا دارد، یــاد می گیــرد چطــور محبــت کنــد، 

ــا درس  ــن اختالف ه ــرد و... . ای ــش را بگی ــور حق ــد، چط ــیفته و رام و آرام کن ــزش را ش ــت عزی ــا محب ــور ب چط

زندگــی و ســازش اســت.

          البتــه پــدر و مــادر بایــد محیــط خانــواده را طــوری پیــش ببرنــد کــه فضــا آرام و منطقــی شــکل بگیــرد و 

ــت  ــا الزم اس ــن مهارت ه ــت ای ــرای تقوی ــد. ب ــی کنن ــداری زندگ ــاری و دل ــا رواداری و بردب ــد ب ــدان بیاموزن فرزن

ــم،  ــا ه ــو ب ــدن و گفت وگ ــورت گرفتن و آموزش دی ــی و مش ــاب  آموزش ــه کت ــۀ دوس ــرای مطالع ــادر ب ــدر و م پ

ــد. ــیم کنن ــی را ترس ــیر زندگ ــد و مس ــان بگذارن زم
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پــول پوشــک از کجــا بیــارم؟ مــن کًا ســه چهار میلیــون تومــان 

مگــه  هیچــی!  دیگــه  کــه  بیــاد  بچــه  اگــه  می گیــرم.  حقــوق 

خرج وَبــرِج بچــه شــوخیه؟! همیــن خــرج دورٔه زایمــان رو حســاب 

کنــی، خیلیــه. دیگــه بعــدش شــروع می شــه: لباســش، خوراکــش، 

دیگــه.  چیزهــای  خیلــی  و  مریض شــدنش  اســباب بازی هاش، 

غان
ّ

1محور محتوایی مبل 4 4 دهـــۀ فاطمیٔه 3

9
من پول ندارم. بچه خرج دارد. 
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»خــدا مســئول روزِی آفریده هایــش اســت.« شــاید ایــن جملــه قاطع تریــن جملــٔه قــرآن باشــد. بــه کســانی 

ــان و  ــه روزِی آن ــم ک ــد: »مایی ــح می گوی ــتند، صری ــان را می کش ــتی، فرزندانش ــداری و تنگ دس ــرِس ن ــه از ت ک

ــم.«  ــما را می دهی ش

          امــروز هــم خیلی هایمــان فکــر می کنیــم اگــر خــدا فرزنــدی بــه مــا بدهــد، زیــر بــاِر هزینه هایــش کمــر خــم 
می کنیــم. اصــاًل ســری را کــه درد نمی کنــد، چــرا دســتمال ببندیــم؟ بلــه، ایــن همــان ترســی اســت کــه یــک 
ــرس  ــه از ت ــود ک ــدا آن روز فرم ــد«! خ ــا را »بی فرزن ــروز م ــود و ام ــرده ب ــش« ک

ُ
ــی را »فرزندک روز مردم

ــوی  ــیک تر، جل ــه ش ــت ک ــه ماس ــاب متوج ــم آن خط ــروز ه ــید. ام ش
ُ

ــان را نک ــداری، بچه هایت ــتی و ن تنگ دس
ــم.  ــا را می گیری ــدن بچه ه آم

روزی، فرزنــِد به دنیاآمــده را بــا بی رْحمــی خــاک می کردنــد و امــروز بــه فرزنــِد در رِحمــی            

ــود وزرات  ــد؟ خ ــی ۱۴۰۰ را دیده ای ــال های حوال ــن س ــقط جنین در همی ــای س ــد. آماره ــم نمی کنن ــم رح ه
ــدود ۲۰،۰۰۰  ــد.1  ح ــران رخ می ده ــقط جنین در ای ــدود ۴۰۰،۰۰۰ س ــال، ح ــر س ــه در ه ــول دارد ک ــت قب بهداش

ــقاط  ــن ِاس ــت ای ــت اس ــمًا جنای ــه! رس ــا ن ــدود ۳۸۰،۰۰۰ ت ــت و ح ــکی اس ــوز پزش ــا مج ــی و ب ــا قانون ــا از آن ه ت

ــان دار.  ــاِن ج انس

          از آنانــی کــه از تــرس بی پولــی، جلــوی فرزنــدآوری را می گیرنــد، ایــن را بپرســید و پاســِخ وجدانــی از آن هــا 
بخواهیــد: شــما و انصافتــان! آیــا ســراغ داریــد خانــواده ای را کــه بــا آمــدن فرزنــد زندگــی اش از قبــل بدتــر 

شــده باشــد؟ یــا دســتش تنگ تــر و ســفره اش کوچک تــر؟ کمــی بــه اطرافتــان نــگاه کنیــد. دوســت و آشــنا و 

ــده؟ ــر ش ــدن، فقیرت ــس از بچه دارش ــی پ ــه کس فامیل هایتــان را از چشــم بگذرانیــد. چ
کمــی انصــاف بدهیــم. بعضــی از مــا خیلــی مصرف گــرا زندگــی می کنیــم: »هــر چیــزی بایــد نــو باشــد. تعمیــر 

ــاش.«  ــت ب ــت. راح ــخره اس ــی مس ــم. صرفه جوی ــش را می ده ــردن. پول ــی وقت تلف ک یعن

1.  منابع مختلف بین ۳۰۰هزار تا ۶۰۰هزار سقط جنین در سال در ایران را گزارش داده اند.
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اوضــاع اقتصــادِی کشــور کــه اینــه، شــما چــه انتظــاری از مــن 

داری؟ شــما بیــا اول درآمــِد مــن رو درســت کــن. مــن چهــار تــا بچــه 

هــم مــی آرم. نوکرشــون هــم هســتم! تِهــش رو بگــم: بچــه دوســت 

هِمــه، درســت نیســت یکــی رو 
ُ

دارم؛ امــا تــا وقتــی کــه هشــتم گــرِو ن

شــنه و فقیــر بــزرگ بشــه. 
ُ
بیــارم کــه گ

غان
ّ
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10
من خوش بین نیستم به مملکت. 

بچه هم بیاورم؟!  
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هنه پیــچ 
ُ

زندگــی را صرفه جویــی الزم اســت. البتــه نمی گوییــم مثــل پــدر و مادرهایمــان برویــم بچه هــا را ک
ــازار  ــه ب ــم ب ــرف ه ــک های چندبارمص ــاًل پوش ــم؛ مث ــی کنی ــر زندگ ــه راحت ت ــم ک ــرفت کرده ای ــی پیش ــم! کل کنی

آمده اســت که هم برای محیط زیســت بهتر اســت، هم برای ســالمت پای فرزند، هم برای جیب خانواده!                  

          »متولد ۱۳۶۳، با ۴ خواهر و ۳ برادر و ۷ عمو و ۴ عمه و ۵ دایی و ۶ خاله.« 

          »زادٔه ۱۳۴۹ با ۵ خواهر و ۸ برادر. تازه، ۳ تا هم سِر زا رفته اند.« 

          این جمله ها برایمان آشناست؛ اما برای نسل بعدی مان نه! 

ــراب  ــان ُپراضط ــرا در زم ــم. چ ــا آمده ای ــه دنی ــدس ب ــاع مق ــا دوران دف ــالب ی ــان انق ــا در زم ــی از م           خیل

ــاِع  ــر اوض ــدند؟ مگ ــرف نمی ش ــتر منص ــای بیش ــتن بچه ه ــان از داش ــا و مادرهایم ــم، پدره ــگ و تحری جن

امــروز از اوضــاِع جنــگ بدتــر اســت؟ چــرا در همــان زمان هــای بحرانــی، بارهــا فرزنــد جدیــد بــه خانــواده 
می افزودنــد؟ چــه در فکرشــان می گذشــت؟ اصــاًل مگــر خیلــی از مادربزرگ هــا و پدربزرگ هــای مــا فرزنــدان 

ــت و  ــی و محدودی ــم و گران ــون، تحری ــای گوناگ ــر در زمان ه ــتند؟ مگ ــی دوم نیس ــگ جهان ــِی جن ــام قطح ای

ــت؟  ــادی هس ــارهای اقتص ــط االن فش ــود و فق ــی نب ــکالت زندگ ــگ و مش جن

          شــاید پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــای مــا روزِی زیــاد را در زیــادِی فرزنــدان می دیدنــد. جــا 

ــدا را  ــادی، راه رزق خ ــگی اقتص ــانات همیش ــۀ نوس ــا دغدغ ــه ب ــم ک ــد کنی ــان تردی ــار خودم ــی در رفت دارد کم

می بندیــم و ســفره هایمان را کوچــک  نگــه می داریــم. راســتی اگــر پدرهــا و مادرهــای مــا می خواســتند از 

تــرس جنــگ و قطحــی و نــداری، فرزنــدی نیاورنــد، االن مــا می بودیــم کــه درگیــر فرازونشــیب زندگــی باشــیم؟ 

ــرادی  ــی انف ــر زندگ ــتند ب ــا را می گذاش ــدند و بن ــارج می ش ــواده خ ــکیل خان ــت تش ــیر درس ــان از مس ــر آن زم اگ

و بی فرزنــد، االن مــا نمی بودیــم کــه دورشــان بگردیــم و از تنهایــی دِرشــان بیاوریــم و همراهشــان در امــوری 

باشــیم کــه بــر اثــر کهولــت ســن از عهــده اش برنمی آینــد. خــب مــا نبایــد همیــن مقــدار، حداقــل بــرای آینــدۀ 

خودمــان، بــه فکــر باشــیم؟ 
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شــما راســت می گــی! امــا هــر کاری می کنــم کــه بــا خــودم کنــار بیام، 

نمی شــه. آخــه منطــق می گــه: اگــه تعــداد نون خورهــا بیشــتر 

بشــه، خــب طبیعیــه کــه هزینه هاشــون هــم بیشــتر می شــه. مگــه 

غیــِر اینــه؟! ضرب المثلــش هــم هســت: یــه نون خــور کمتــر! 

غان
ّ

1محور محتوایی مبل 4 4 دهـــۀ فاطمیٔه 3
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منطقی باشیم: یک نان خور کمتر، بهتر! 
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کاِم  کالمــش،  قنــد  اســت.  بــوده  ایرانیــان  آمــوزگاِر  ســعدی  گذشــته،  قــرن  هفت هشــت  همــٔه  در 

و  زیبایی بینــی  و  اعتــدال  و  مــردم داری  و  قناعــت  و  آرامــش  مــا  بــه  و  کــرده  شــیرین  را  نسل به نســلمان 

عشــق ورزی داده اســت. ایرانیــان، پــس از مکتــب قــرآن، پــای درس بوســتان و گلســتان نشســته اند و در 
آموخته انــد.1 به زیســتی  درس  ســعدی،  مدرســٔه 

          در بوســتان شــعری هســت، گویــای گفت گــوی زن و مــردی، دربــارٔه رزق فرزنــد. مــرِد قصــه نگــراِن 

ل بــه رّزاقیــت پــروردگار اســت. برخــی مصــرع و بیت هــای ایــن شــعر، بــه 
ّ

تنگ دســتی اســت و زِن ماجــرا متــوک

جــان می نشــیند: 

یکی طفل، دندان برآورده بود                        پدر سر به فکَرت فروبرده بود 

که من نان وبرگ از کجا آَرمش؟                       مرّوت نباشد که بگذارمش 

چو بیچاره گفت این سخن، نزد ُجفت2                       نگر تا زن او را چه مردانه گفت

مخور هول ابلیس تا جان دهد3                       همان کس که دندان دهد نان دهد

تواناست آخر خداوند روز                       که روزی رساند، تو چندین مسوز

نگارندٔه کودک اندر شکم                       نویسندٔه عمر و روزی است هم

ســعدی می گویــد: دلهــرٔه نــداری، وقتــی کــه فرزنــد داری، دام شــیطان اســت. ایــن حکمــت را از 

قــَر. اصــاًل کارش وعــدٔه تنگ دســتی اســت. همیشــه می ترســاند و 
َ

ــُم الف
ُ

ــيطاُن َيِعُدك
َّ

قــرآن گرفتــه: الش

ــد  ــه کنی ــاال مقایس ــاَءُه.4  ح ْوِلَي
َ
ُف أ ــوِّ

َ
ــْيَطاُن ُيخ

َّ
ــُم الش

ُ
ِلك

َٰ
ــا ذ َم

َّ
ــد: ِإن ــودش می کن ــراه خ ــتدارانش را هم دوس

. پــس گاهــی شــیطان از راه منطــق وارد می شــود! ولــی 
ً

ضــال
َ

 ِمنــُه َو ف
ً

ــم َمغِفــَرة
ُ

ــُه َيِعُدك
َّ

بــا وعــدٔه خــدا: َو الل

ــت. ــاب کارش جداس ــدا حس خ

1.  محمدعلی اسالمی ندوشن، چهار سخنگوی وجدان ایران، بخش »سعدی؛ آموزگار ضمیر خودآگاه ایرانیان«.
2.  جفت:  همسر

3.  دچار این ترس شیطانی نشو که: »بچه م می میره.«
4.  آل عمران، ۱۷۵.
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زنگ خطر و آمارهای 
درنگ آور
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هــم رهبــر معظــم انقــالب و هــم کارشناســان گوناگــون سال هاســت هشــدار داده انــد و می دهنــد کــه کاهــش 

ــر  ــن تذک ــت. ضم ــاک اس ــه خطرن ــراد جامع ــک اف ــز تک ت ــا و نی ــور و خانواده ه ــرای کل کش ــد ب ــزان زادوول می

ــاص  ــخن را اختص ــای س ــد، اینج ــًا بخوانی ــته را حتم ــن نوش ــان ای ــای پای ــه »ممنوع«ه ــه ک ــن نکت ای

ــری:  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــی از بیان ــه نقل قول های ــم ب می دهی

- در مقولــٔه مســائل اجتماعــی... مســئلٔه فرزنــدآوری و مســئلٔه نســل بســیار مهــم 

ــرده ام  ــه ک ــر تکی ــال اخی ــد س ــن چن ــا در ای ــده باره ــه بن ــت ک ــی اس ــن موضوع ــت. ای اس

ــوم  ــد، معل ــگاه می کن ــج را ن ــان نتای ــه انس ــاال ک ــفانه ح ــی[ متأس ــرده ام، ]ول ــد ک و تأکی
ــته.  1 ــادی نداش ــر زی ــا تأثی ــن تأکیده ــی ای ــه خیل ــود ک می ش

- امروز حفظ جمعیِت جوان کشور یکی از ابزارهای قّوت است.2  

- اگــر ایــن جامعــه محــروم بمانــد از یــک جمعیــت قابــِل جــوان، دشــمن بــر ایــن جامعــه 
ط خواهــد شــد.  3

ّ
مســل

ــود  ــت وج ــد، نعم ــلب کن ــران س ــت ای ــت را از مل ــن نعم ــه ای ــود دارد ک ــتی وج - سیاس

جوانــان انبــوه و فــراوان را. نتیجــٔه ایــن مســئلٔه تحدیــد نســل، ده ســال دیگــر، پانــزده 

ســال دیگــر ایــن خواهــد بــود کــه شــما دیگــر کشــور را متراکــم از نســل جــوان مشــاهده 
ــرد. 4 ــد ک نخواهی

1.  ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دورٔه مجلس شورای اسالمی، ۲۲تیر۱۳۹۹.
2.  سخنرانی نوروزی، ۳فروردین۱۳۹۹.

3.  دیدار مداحان اهل بیت، بهمن۱۳۹۸.
4.  دیدار دانش آموزان و دانشجویان، ۱۲آبان۱۳۹۸.
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- مــا بایــد ایــن را بدانیــم چــه کار داریــم می کنیــم. یعنــی واقعــًا ایــن آســیبها را بفهمیــم. 

ــرزد،  ــن او می ل ــد، ت ــر میکن ــق آن فک ــه عم ــت ب ــان درس ــی انس ــه وقت ــی ک ــی از خطرات یک

ایــن مســئلٔه جمعیــت اســت. مســئلٔه جمعیــت را جــدی بگیریــد. جمعیــت جــوان کشــور 

ــت.  ــاج نیس ــر قابل ع ــه دیگ ــید ک ــم رس ــی خواهی ــک جای ــد. ی ــدا می کن ــش پی دارد کاه

ــر  ــر فک ــال دیگ ــاال ده س ــم ح ــه بگویی ــت ک ــائلی نیس ــت از آن مس ــئلٔه جمعی ــی مس یعن

ــاج  ــر قابل ع ــدند، دیگ ــر ش ــل ها پی ــی نس ــذرد، وقت ــال بگ ــد س ــر چن ــه! اگ ــم. ن می کنی

نیســت.1  

بد نیست دو دیدگاه تکان دهنده نیز بخوانیم از دو کارشناس جبهٔه دشمن: 

- بــه سیاســتمداران کشــورم توصیــه کــرده ام از فکــر حملــٔه پیش دســتانه بــه تأسیســات 

اتمــی ایــران اجتنــاب کننــد و مذاکــره بــا ایــران را آغــاز نماینــد. باالتــر اینکــه بــازی 

طوالنی مدتــی در پیــش بگیرنــد؛ چراکــه گــذر زمــان، آمارهــای جمعیتــی و تغییــر نســل 

ــکی(  ــت. )برژینس ــی نیس ــم کنون ــای رژی ــع بق ــدًا به نف ــران اب در ای

- نیمــٔه قــرن جــاری میــادی، یک ســوم جمعیــت ایــران بیــش از ۶۰ ســال خواهنــد داشــت 

ــت  ــن جمعی ــه داری از ای ــٔه نگ ــت و هزین ــی اس ــِد کنون ــتر از ۷درص ــیار بیش ــن بس ــه ای ک

ــودی(  ــندٔه یه ــن، نویس لدم
ُ
ــد گ ــرد. )دیوی ــد ک ــه خواه ــران را ِل ــاد ای ــال، اقتص کهن س

ــه روز  ــال ۱۹۸۹ ک ــان س ــرد و از هم ــرا ک ــت را اج ــرل جمعی ــت های کنت ــه سیاس ــود ک ــورهایی ب ــن کش ــران از اولی ای

1.  دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، ۱۹آذر۱۳۹۲.
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۱۱جــوالی به عنــوان روز جهانــی جمعیــت نام گــذاری شــد، بــا مداخلــٔه تأمل برانگیــز نهادهــای بین المللــی اولیــن 

اقدامــات ملــِی خــود بــرای کاهــش رشــد جمعیــت را آغــاز کــرد.  پــس از پایــان دفــاع مقــدس، دولت وقت سیاســِت 

»تحدیــد َموالیــد« را اعــالم کــرده و در پــی اش برنامه هــای تنظیــم خانــواده را بــه مرحلــه اجــرا درآورد.در مطالعــٔه 

ــداردهنده  ــای هش ــاوی پیام ه ــه ح ــد ک ــت می آی ــی به دس ــور،  گزاره های ــت کش ــوالت جمعی ــی تح کارشناس

ــور. ــت کش ــرای جمعی ــر ب ــگ خط ــدن زن ــی به صدادرآم ــت و به معن اس

          نــرخ بــاروری از ۶/۵ فرزنــد بــه ازای هــر زن در ســال 1365، تــا پایــان ســال 1399 بــه 1/6 فرزنــد بــه ازای 

هــر زن ســقوط کــرد و ایــن رونــد نزولــی همچنــان تــداوم خواهــد داشــت. ایــن درحالــی اســت کــه حداقــل میــزان 

نــرخ بــاروری بــرای ثابت مانــدن جمعیــت یــا همــان نــرخ جایگزینــی 2/1 تــا 2/۵ فرزنــد بــه ازای هــر زن اســت. همچنین بر 

اســاس آمارهــای موجــود، در حــال حاضــر، ایــران یکی از کشــورهایی اســت که کمترین نــرخ بــاروری دنیــای اســالم را دارد.
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نــرخ رشــد جمعیــت کشــور نیــز از 3/9درصــد در ســال 1365 بــه 1/24درصــد در ســال 1395 تنــزل پیــدا کــرد و در 

وضــع کنونــی تــا پایــان ســال 1399 نــرخ رشــد جمعیــت کشــور بــرای نخســتین بــار در تاریــخ ایــران بــه حــدود 

از 0/6درصــد ســقوط کــرده اســت. بدیهــی اســت بــا تــداوم رونــد کنونــی در حــدود ســال های 1420 نــرخ رشــد 

جمعیــت کل کشــور صفــر خواهــد شــد و پــس از آن بــا منفی شــدن نــرخ رشــد جمعیــت ســاالنه، از جمعیــت 

کل کشــور کاســته خواهــد شــد.

          مطالعــات جمعیتــی اثبــات می کننــد کــه طــی ســالیان آینــده رونــد ســالمندی جمعیــت ایــران بــا ســرعت 

ــالمندی  ــِی »س ــدٔه قطع ــا پدی ــران ب ــک، ای ــدٔه نزدی ــت و در آین ــد داش ــداوم خواه ــتری ت ــدت بیش و ش

جمعیــت« روبــه رو خواهــد شــد. یکــی از نتایــج تأمل برانگیــِز پژوهش هــای تحــوالت ســالمندی ایــن 

اســت کــه هم اینــک نــرخ رشــد جمعیــت ســالمندان کشــور بیــش از ســه برابــِر میانگیــن نــرخ رشــد جمعیــت 

کل کشــور اســت و بایــد بــه زودی منتظــر پدیــده ای تحــت عنــوان ســونامی ســالمندی در ایــران باشــیم. 

همیــن آمارهــا حاکــی از آن هســتند کــه تــا ســه دهــٔه آینــده 10درصــد ســالخوردگی جمعیــت ایــران بــه بیــش از 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــد افزای 30درص

ــصت در  ــٔه ش ــدان ده ــدآورِی متول ــطٔه فرزن ــه به واس ــا ک ــداد تولده ــه تع ــر اینک ــِگ دیگ ــور درن ــه درخ           نکت

حــال افزایــش بــود، پــس از حــدود 20 ســال رونــد کاهشــی پیــدا کــرده اســت و افــزون بــر اینکــه ســیر کاهشــی 

تولدهــا زودتــر از پیش بینی هــا در ایــران آغــاز شــد، کاهــش موالیــد را بــا شــیب  تندتــری آغــاز کرده ایــم و ایــن 

یعنــی ســرعت کاهــش تعــداد تولدهــا فراتــر از الگوهــای آینده نــگاری بــوده اســت. 
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ــوم  ــش از یک س ــاالنه بی ــت: س ــده اس ــر ش ــده ای منتش ــیار نگران کنن ــای بس ــز آماره ــقط جنین نی ــدٔه س در پدی

کل موالیــد کشــور، به واســطه ایــن پدیــدٔه غیرانســانی و نامشــروع، کشــته می شــوند.



روضه های
 مادرانه
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مادر! چه واژٔه مقدسی.
این همه قداست را مدیون فاطمه)س( است.

فاطمه مادر بود، چه مادری! 

مادر...
همان که برای دشمنانش هم دل می سوزاند

همان که شب ها تا سحر 

برای همسایه ها دعا می کرد.

مادر...
همان مادر که مهربانی اش

مهربانی خداست!

هر که مادری بلد است

دست نوازش بزرگ ترین مادر عالم به سرش کشیده شده است.

کسی که دست او به سرش باشد

بهشت زیر پایش است!

مادر...
همان که لباس عروسی اش را فرستاد در راه خدا

و خودش با لباسی وصله دار

پا به حجله گذاشت.
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به حجلٔه مردی که وقتی به او نگاه می انداخت

غم از دلش می رفت.

همان که گفت فاطمه بهترین همسفر است

برای بندگی خدا!

مادر...
همان که فرزندانی تربیت کرده بود که با آب افطار می کردند

تا لقمه ای در دهان فقیری باشد.

همان که خانه از لبخندش روشن بود

و حسن و حسین

روی دامن او قد می کشیدند.

همان مادر که نور بود

و تکه های خودش را به دنیا آورد

تا زمین از نور پر باشد

و برای راه هر مسیرگم کرده ای، چراغی روشن باشد.

مادر...
همان که عطرش را

نابینا هم حس نکرده بود

اما از دریای بخشش و مهربانی اش
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هر چشمه ای پرآب بود

و زمین و آسمان و جهان

به خاطر وجود او برپا شده بود!

مادر...
همان مادر که نان هایش طعم بهشت می داد

و هر فقیری که در خانه شان را می کوفت

تکه ای از بهشت تقدیمش می شد.

همان مادر هجده ای ساله ای که روزی

نان پختنش زینب را به گریه انداخت.

مادر...
همان که مادر پدرش هم بود

زخم های دلش را وصله می زد

و خاکروبه از صورتش برمی داشت.

همان که پیامبر بعد از هر جنگ و سفری

اول به دیدار او می شتافت

آخر، فاطمه دریای آرامش بود

می شد خستگی ها را در کنارش زمین گذاشت.
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همان مادر که پس از رفتن پدرش

چشم هایش خانٔه اشک ها شد.

آنقدر که همسایه ها به جای مرهم گذاشتن

رو ترش کردند که: »یا صبح گریه کن یا شب!«

علی)ع( نیز برایش کلبٔه  احزانی ساخت

تا دور از شهر

از صبح تا غروب

اشک های بی پایانش را بریزد.

از روزی که فهمید پدرش رفتنی است

دیگر کسی لبخند بر لب هایش ندید

تا آن زمان که پدرش آرام در گوشش زمزمه کرد

تو اولین نفر به من خواهی پیوست!

مادر...
همان مادر جوانی که دست به دیوار می گرفت برای برخاستن

که ناله هایش در خانه می پیچید

و زمین و آسمان برای کبودی پهلوهایش ضجه می زد.
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مادر...
همان مادری که تکه ای از نورش را خاموش کردند

بین در و دیوار

و محسنی که قرار بود سه ماه بعد در آغش بگیردش

اما نشد...

شهید کوچکی که در میان آتش مردمان دوزخی

به بهشت رفت

و منتظر مادر ماند!

مادر که هیچ گاه در خانه ای را بلند نکوفت

تا ترس لحظه ای به جان کسی ننشیند

در خانه اش را طوری کوفتند

که محسنش از میان رفت.

کاش هیچ فرزندی
مادرش را در میان بستر نبیند

کاش صدای ناله های هیچ مادری

جگر فرزندش را پاره پاره نکند

کاش هیچ مادری

از ساختن تابوتش لبخند نزند.
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مادر به دعوت پدرش لبخند زده بود

و چشم هایش را بسته بود.

علی صدایش زد:

»ای زهرا!

ای دختر محمد مصطفی)ص(!
ای دختر آن کسی که زکات را در دامن عبای خود برای فقرا می برد! 

ای دختر آن کسی که با مائکه نماز خواند!
ای دختــر بهتریــن کســی کــه مــادرش وی را حمــل کــرد، ای دختــر بهتریــن کســی کــه بــر روی 

ســنگریزه ها پــا نهــاد، ای دختــر آن کســی کــه مقامــش بــه قــاب قوســین او ادنــی رســید...«
جوابی نگرفت. مادر رفته بود...

سینٔه  علی وسیع بود. قامتش کوه بود

اما خم شد.

و وقتی آب را ریخت روی پهلوهای مادر

شانه هایش تکان خورد.

بچه ها تاب نداشتند

و مادر بی جان آرام نداشت.
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آغوش جاودانه اش را گشود

و فرزندان برای آخرین بار خودشان را به آغوش مادر انداختند.

زمین و آسمان در هم پیچید. دریاها خروشیدند. شب رنگ باخت

و فرشته ها به فریاد آمدند که:

»ای ابالحسن! حسنین را از روی سینه فاطمه بردار، 

به خداوند سوگند كه مالئكه آسمانها را گریان كردند...«

مادر را شبانه غسل دادند

مادر را شبانه روی دست ها بردند

شبی که دیگر صبح نشده بود

و غم به آنجا رسید که علی گفت: »طاقتم از دست رفت...«

مادر...
همان که آغوش جاودانه اش همیشه برای فرزندانش باز است.



نقشٔه راه 
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در فرصــت نــاِب تبلیــغ در فاطمیه ۱۴۴۳ بیاییم و متمرکز شــویم بر این محور: 

از زن به مادر

از مادرشدن تا مادری کردن

.فاطمه حضرت  مانند 

بــرای اســتقبال از ایــن محور برکت زا، دالیل عقلی و علمی و شــرعِی کافی وجــود دارد؛ اما میل باطنی و 

تجربه های شــخصِی آدم ها کافی اســت برای تشــویق به فرزندآوری و تکریم مادران و مادری هایشــان. 

بیاییــم در ایــن فرصــت تبلیغی، در منبرها و ســخنرانی ها و نوشــته هایمان، مخاطبانمان را دعوت کنیم 

بــه تفکــر در مفهوم »ارزش مادری« و زمینــه را فراهم بیاوریم برای حل مســائل ذهنی آنان. پس زمینٔه 

پاســخ ها تعالیم اســالم و ســیرٔه معصومان است و ابزار اثرگذارشــدنش زبان صمیمی و امروزِی مردم.

آغاز عمل یا ســخن: نیاز واقعی و محلــی و اکنوِن مخاطبان 

میـــانٔه عمل یا سخن: تبیین چرایِی بروز مشکل و رشـــد آن 

پایان عمل یا ســخن: بیان راه حل با شــاه کلیِد »ارزش بخشــی به مادری ها« 



ممنوع ها 
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ــی را  ــئولیت پذیری اجتماع ــم. مس ــد، بپرهیزی ــی می کن ــی و سیاس ــئله را اجتماع ــه مس ــزی ک ــر چی از ه

غ. 
ّ

محــدود کنیــم بــه خــوِد فــرد و متمرکــز بمانیــم در حــوزٔه ارادٔه مخاطبــان و نیز حــوزٔه اختیــار خــوِد مبل

حاکمیتی، نه!
ــت  ــی دارد، جمعی ــویٔه حاکمیت ــه س ــخ هایی ک ــیم از پاس ــیده ایم دور باش ــی، کوش ــن ترویج ــن مت در ای

ــد دارد و  ــور تأکی ــرای کش ــانی ب ــع انس ــِت مناب ــت و کیفی ــه کمّی ــمارد، ب ــالمی می ش ــدن ایرانی اس ــٔه تم را پای

بــر ضــرورت فرزنــدآوری بــرای دیــن اســالم و آییــن تشــّیع انگشــت می نهــد. 

ــردِی  ــی ف ــر از زندگ ــی فرات ــردن نکته های ــه از طرح ک ــم ک ــنهاد می کنی ــز پیش ــان نی ــما گرامی ــه ش           ب

ــه  ــب ب ــود و مخاط ــیده می ش ــت کش ــه وادِی سیاس ــی زود ب ــا خیل ــه بحث ه ــد؛ وگرن ــب بپرهیزی مخاط

ــی  ــون در موقعیت ــاید اکن ــون، او ش ــات گوناگ ــه مالحظ ــا ب ــه و بن ــای زمان ــا تنگناه ــد! ب ــس می زن ــرعت پ س

ــرد و  ــی بنگ ــه فرزندخواه ــی، ب ــگاه کالِن مملکت ــا ن ــی و ب ــدِت تمدن ــرش بلندم ــا نگ ــد ب ــه بتوان ــد ک نباش

خــود را بازیگــِر ایــن طــرح بــزرگ ببینــد. 

          چنان کــه در بخش هــای پیشــین گفتیــم، مســئلٔه محــوری همــٔه مــا »بحــران جمعیــت« اســت و 

راهبــرد گفتمان ســازمان در مســیر آن شــکل می گیــرد؛ زیــرا بحــران جمعیــت در ســه ُبعــِد ملــی و 

خانوادگــی و فــردی، فاجعــه اســت. ولــی ایــن مســئلٔه زیرســاختی را لزومــًا قــرار نیســت بــه روســاخت 

ــان کاری  ــم پنه ــه داری ــود ک ــرح نمی ش ــز مط ــائبه نی ــن ش ــم. ای ــرح کنی ــر مط ــتقیم در منب ــم و مس بیاوری

ــروز.  ــروز و ام ــانه های دی ــده در رس ــج و پذیرفته ش ــت رای ــده ای اس ــتقیم گفتن پدی ــرا غیرمس ــم؛ زی می کنی
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کدام فرزند؟ 
 انســان در ســیر رشــد وجــودِی خــودش، از »مــن« آغــاز می کنــد و پــس از توســعٔه احــوال و افــکارش 

بــه »خانــواده« می رســد. کم کــم فراتــر مــی رود و هویــت خــودش را در کلّیــت »فامیــل« و خانــدان 

برمی ســازد. کمــی جلوتــر مــی رود و »وطن« اندیــش می شــود و بــرای ملــت و هم وطنانــش حتــی تــا 

ــودش را در  ــتِی خ ــی ورزد و کیس ــق م ــن« عش ــه »دی ــت، ب ــّب مل ــر از ح ــذارد. باالت ــه می گ ــان مای ــای ج پ

بندگــی پــروردگار پیــدا می کنــد و چیســتِی زندگــی اش را در منظومــٔه اســالم معنــا می دهــد. ایــن می شــود 

ــی«.  ــِن عال ــا »م ــافل« ت ــِن س ــد او از »م ــیر رش ِس

ــد؛  ــه کن ــد تجرب ــرش می توان ــی و عم ــون زندگ ــای گوناگ ــان، در جنبه ه ــان انس ــیر را هم ــن مس           همی

ــود، در  ــه دار می ش ــی بچ ــان وقت ــم. انس ــه کنی ــرا اضاف ــه ماج ــد« را ب ــر »فرزن ــد عنص ــه، بیایی ــرای نمون ب

ابتــدا تصــور می کنــد کــه ایــن فقــط »فرزنــد مــن« اســت کــه البتــه همیــن هــم ارزشــمند اســت و خــودش 

بنیــادی قــوی دارد. کمــی پیش تــر کــه بــرود، کودکــش را »فرزنــد خانــواده« در نظــر می گیــرد. آنجاســت 

ــی  ــد. در نگاه ــت می یاب ــش اهمی ــی برای ِوگ
َ

ــادری و ن ــدری و م ــرادری و پ ــری و ب ــای خواه ــه خط وربط ه ک

ــد  ــوان »فرزن ــه، به عن ــه در کل طایف ــت دارد ک ــمارد و دوس ــل می ش ــوی از فامی ــدش را عض ــر، فرزن کالن ت

خانــدان«، بــه آن فرزنــد افتخــار کنــد. در ســطحی باالتــر، او دنبــال ایــن اســت کــه عضــو مفیــدی بــه جامعــه 

تحویــل بدهــد و بچــه اش به عنــوان »فرزنــد کشــور« بــه مملکــت خدمــت کنــد و در موقعیت هــای خطیــر، 

ماننــد جنــگ، در لبــاس ســربازِی وطــن بــه وظیفــه اش عمــل کنــد. قلــٔه نگاهــش آنجاســت کــه بــرای اســالم 

فرزنــد بیــاورد و بــرای یــاری امــام زمانــش تربیتــش کنــد. اینجــا فرزنــدش »فرزنــد اســام« اســت. 
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ــا  ــا دوم ی ــطح اول ی ــی، از س ــِج فرزندخواه ــدآوری و در تروی ــِغ فرزن ــت: در تبلی ــا اینجاس ــخن م ــال، س ح

نهایتــش ســوم فراتــر نرویــم؛ یعنــی فرزنــد را در چهارچــوب »فرزنــد مــن« مهــم کنیــد، یــا کمتــرش »فرزنــد 

ــه نیــز کــه دغدغــٔه افزایــش 
ّ

خانــواده«، یــا از همــه کمتــر »فرزنــد فامیــل«. حتــی در کشــورهای مرف

خانوادگــی  و  فــردی  جنبــٔه  از  را  فرزنــدآوری  تشــویق های  و  تبلیغ هــا  همــٔه  دارنــد،  جمعیــت 

ــدان  ــٔه فرزن ــرای بقی ــز ب ــادر و نی ــدر و م ــوِد پ ــرای خ ــد ب ــتن فرزن ــای داش ــر مزیت ه ــد و ب ــش می برن پی

می کننــد.  تأکیــد 

حرف کم نمی آید؟ 
ــطح  ــه س ــدارد ب ــی ن ــاز و ضرورت ــه نی ــدر ک ــت؛ آن ق ــن هس ــرای گفت ــا ب ــز حرف ه ــطح ها نی ــن س در همی

ــطوح  ــر در س ــط منحص ــرا فق ــِت ماج ــت و اهمی ــه اصال ــم ک ــان نکنی ــه، گم ــیم. بل ــن برس ــور و دی کش

ــادی  ــکالِت اقتص ــوه مش ــه انب ــه ب ــا توج ــفانه ب ــروز متأس ــب ام ــن، مخاط ــت. در ضم ــی اس ــی و دین مل

در  نقش آفرینــی  بــرای  را  الزم  همدلــِی  آن  مســئوالن،  ناکارآمدی هــای  نیــز  و  اجتماعــی  و  سیاســی  و 

ــور  ــرای کش ــان ب ــه کارش ــد ک ــاور نمی کنن ــا ب ــد ی ــروز نمی ده ــود ب ــی از خ ــی و آیین ــای کالن مل طرح ه

ــد.  ــم باش ــه مه ــالم این هم و اس

ــرای  ــی ب ــا، همگ ــترش همدلی ه ــرای گس ــوی ب ــزٔه ق ــردم و روزگار و به انگی ــوِش م ــال خ ــد ح           به امی

ــن! ــان زّری ــاب اقبالت ــید و آفت ــاب باش ــم. کامی ــالش می کنی ــی« ت ــازی در »فرزندخواه فرهنگ س



بن مایه ها 
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