تکـــــرار فاطمــهدر مـــادریهـــا
ٔ
محـور تبلیـغی فاطمیه  ،۱۴۴۳آذر۱۴۰۰
ّ
ٔ
شمـع ،شبکه مبلغان و عملیاتهای تبلیغـی
اداره کل امور مبلغین سازمان تبلیغات
محمدمهدی باقری ،حسین یوسفیان

نام اثر :آغـــوش جـاودانه

نویســندگان :محمدمهدی باقری و حســین یوســفیان

ویراستار« :ویراستاران»

گرافیــک و صفحهآرا :عباس ترخان

ناشر :ویراستاران

نوبــت چاپ :اول ،پاییز ۱۴۰۰

شمارگان ۲۰۰۰ :جلــد
قیمت ۲۹۰۰۰ :تومان

ٔ
نشانی :تهران،خیابانولیعصر،تقاطعزرتشت،ساختماننواب،طبقهسوم.

آغازه

ٔ
همه آفرینش را فشرده کردند :شد فاطمه.

ٔ
و فاطمه همه زندگیاش را عصاره کرد :شد مادری.

ٔ
سرسبد همه آفریدهها.
علی شاهکار بیبدیل آفرینش بود .محمد نیز گل
ِ
ّ
ّ
ـر محمــــد  منـت گــــذاشت ،خلقـــت علـــی را
امـــا خــــدای منان بر ســ ِ
ّ
و بر سر علی نیز منت نهاد ،آوردن فاطمه را.
معصومــان نماینــدگان ممتــاز خداینــد در زمین
ـی دنیا و آخرتمان.
و ســفره گســترد هاند برای مــن و تو و برای خوشـ ِ
گردان این مهمانی کســی نیســت جز زهرای اطهر.
ســفره
ِ

ٔ
ایــن تکبانوی حلقه معصومان ،از خدای احد و واحد ،فضلیتهای نابی گرفته اســت:

ٔ
َمهر او همه ذخایر آسمان و زمین است و ِمهر او شعلهور در ضمیر بندگان خالص.

نام او را آسمانیان بههلهله میبــرند و یاد او را شیعیان بهافتخــار.
ُ
صبـــــر او کـــــوه را آب میکنــــد و خــــلق او آتـــش را ســرد.
عفت او حیا را معنی میکند و کالم او دسیسهها را بیمعنی.
والیت را تا پای جان پاسدار است و شهادت را تا عمق جان خواستار.
اینها ،همه ،فاطمه است و فاطمه ،همه ،این نیست.

ٔ
ٔ
امتیاز دیگر هم دارد.
پیــش از همــه این فضایل و بیش از همه این مناقب ،او یک
ِ
فاطــــمه را فاطــــمه مـیداننــد ،اول بــه آن صفــت و آخر بــه آن جـــهت.
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ویژگی ویژهای که بر پیشانی بلندش میدرخشد
و ُ
نورعلینوری که از او در سرسرای تاریخ پیچیده است ،اینها نیست.
چیز دیــــگری است که محــــور وجود اوست

ٔ
گرداگرد آن محور میچرخند
و همه وصفهای دیگرش
ِ

ٔ
و پیکره این شاهکار خلقت را آذین میبندند.

فاطـمه ،فاطـمه است به آن،
و آن چیـست؟
«مادری!»

ٔ
زندگی ارزنده زن

ٔ
و مــن ،زنــی در میانــه قــرن جلوههــای توخالــی ،میخواهــم اصیــل باشــم و آزاده .مــن ســهم
ٔ
کمــی از زندگــی نمیخواهــم! دیــدم بلنــد اســت و کاســه خواســتنم وســیع .دلــم خــوش

نمیشــود بــه خوش ـیهای فــوری و فوتــی .میخواهــم کمــر بندگــی ببنــدم و تــاج ســروری
بــر ســر بگــذارم .یعنــی میشــود مــن هــم ،آنقــدر رشــد کنــم و پیــش بــروم تــا بــه آنجاهایــی
برســم کــه زنــان ســرور تاریــخ رســیدهاند؟ شــنیدهام کــه میشــود .چــه کنــم؟ یکــی بگویــد.
جملـهای هســت کــه میگویــد« :ببینیــد انســانهای موفــق چــه کارهایــی کردهانــد کــه موفــق شــدهاند.
شــما هــم همــان کارهــا را بکنیــد تــا بــه همــان نتایــج برســید ».ایــن جملــه همانقــدر کــه ســاده اســت،
7

ـرآمد تاریــخ نیــز بایــد همــان کارهایــی را کــرد کــه آنــان میکردنــد،
درســت اســت .بــرای شبیهشــدن بــه بانــوان سـ ِ
همــان لذتهایــی را بــرد کــه آنــان میبردنــد ،همــان ســختیهایی را چشــید کــه آنــان میچشــیدند و همــان
افقهایــی را دیــد کــه آنــان میدیدنــد .بــرای رســیدن بــه جایــگاه و پایــگاه آنــان« ،راه اگــر نزدیکتــر داری بگــو».
خــب ،آن زنــان ممتــاز چــه کــرده بودنــد و چــه ویژگیهایــی در خــود پــرورده بودنــد؟ بهراحتــی میتــوان
ـب آن بانــوان
فهرســتی بلنــد فراهــم آورد و از آنــان الگویــی ترســیم کــرد .امــا بیاییــم بــر یــک ویژگــی غالـ ِ
متمرکــز شــویم و در میــان آنــان نیــز بــر گل سرسبدشــان ،فاطمهبنتمحمــد ،نظــر ویــژه
بیندازیــم :آن ویژگــی «مــادری» اســت .فاطمــه ،اول و آخــر ،مــادر اســت:

فاطمه مـــادر اهــلبیت است،
ٔ
فاطمه مادر امام زمانه 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 خوبیهـاست،
فاطمه مادر بهشتیان است،
فاطمه مــــادر مادران است.
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ٔ
کارگزار خدا و سرچشمه نسلها
مــادر کارگــزار خداســت در خلقــت! و آنقــدر اعتبــار دارد کــه خالــق در بــاغ وجــود او دســتبهکار
میشــود بــه :کاشــت و داشــت و برداشــت .مرحبــا بــه مــادران کــه آغــاز مادریشــان بــا ایــن طریقیــت
اســت و هزارآفریــن بــه آنــان کــه پایــان مادریشــان طریقــی اســت بیپایــان :داریــم از «نســل» ســخن

ٔ
میگوییــم! نســل از مــادر سرچشــمه میگیــرد و رودی میشــود جــاری و جویــا در پهنــه تاریــخ.
نســل پیامبــران و نســل امامــان و نســل امــامزادگان و علمــا و شــهدا ،همــه از زمینهــای پاکیــزه سرچشــمه
گرفتهانــد و از قلههــای رفیــع انســانیت بــه دامنههــای جامعــه ســرازیر شــدهاند.
ُ
ُ
ّ
ٔ
ٔ
ـوره حمــد) و ُا ّمالقـ ٰ
ـری (مکــه) .شــاید
ـادر هــر چیــزی اصــل و ریشــه آن اســت ،ماننــد ا ّمالکتــاب (سـ
مـ ِ
ُ
ٔ
ُ ٔ
مــراد از کنیــه «ا ّم أبیهــا» بــرای صدیقــه طاهــره ایــن اســت کــه او اصــل و اســاس درخــت نبــوت اســت،
فرزندانــش شــاخههای آن درختانــد و شــیعیان میوههایــش.

بهترین کار در عمر کوتاه

ٔ
«مــادری» خــود میبالیــد .فاطمــه داســتان
زنــان تاریــخ هــم بــه
ســرور تاریــخ کــه بهکنــار ،ســرور
زنــان
ِ
ِ
ِ

ـی هجــده ســال و نگاهــی داشــت بهبلنــدای تاریــخ؛ پــس بــه کیفیــت و عمــق
مــا عمــری داشــت بــه کوتاهـ ِ
ٔ
زندگــیاش پرداخــت .وقتــی نداشــت بــرای هــدردادن! بــرای لحظههایــش ارزش قائــل بــود .از مزرعــه

دنیــا بهتریــن محصــول را میخواســت .بــرای همیــن ،در همیــن فرصــت کوتــاه ،خواســت کــه
مشــغول «بهتریــن» کار باشــد و مشــغول مــادری شــد.
ِ
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آری ،او آغوش گشــوده بود برای آوردن و پروردن چند فرزند؛
زیرا میدانســت «کارگزار خالق»بودن چه افتخاری است،
زیر پای مادران را،
زیرا میشــنید از پدرش عظمت مادری و بهشــت ِ
زیرا میاندیشــید به نعمت ارزشــمندی که برای مادرشدن به او دادهاند،
زیرا میپذیرفت که عبادت خدا در همین ســروکلهزدنها با بچههاســت،
ریزودرشت فرزندآوری را،
زیرا میچشــید لذتهای
ِ
ٔ
زیرا میفهمید فلســفه سختیهای فرزندپروری را،

زیــرا درک میکرد که آدمی در فرزندانش ادامه مییابد،
تنهایی تکفرزندی و نداشــتن خواهر و برادر را،
زیرا لمس میکرد
ِ

1

َ
َ
زیرا میخواست َحسنش حســین داشته باشد و ُحسینش زینب،
ابدی حســین در قلب مؤمنان را
زیرا حس میکرد حرارت
ِ
و زیرا میدید که این نســل در تاریخ چه جریانی به راه میاندازد.

ٔ
فاطمه آغوش گشــوده بود برای رویش و پرورش همه خوبیها.
آغــوش فاطمه آغوشی جاودانه بود.

ً
 .1تکفرزندبــودن حضــرت زهــرا  عیبــی بــرای پــدر و مــادر بزرگــوارش بــه حســاب نمیآیــد و گــردی بــه دامــن آنــان نمینشــاند .اتفاقــا
ـان غیــر از
پیامبرخــدا و حضــرت خدیجــه چنــد فرزنــد آوردنــد؛ امــا حکمــت پــروردگار ایــن بــود کــه باقــی نماننــد و از دنیــا برونــد .زنـ ِ

ٔ
خدیجــه بــرای او فرزنــدی نیاوردنــد .ســه دختــر نیــز ،بهنقلــی ،دخترخوانــده پیامبــر بودنــد .نســل محمدبنعبــدهللا از فاطمـهاش
ادامــه یافــت.
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این متن چه
میگــــوید؟

ٔ
ٔ
آوری کتابچــه حاضــر و کتــاب پیوســت ،ایــن بــوده اســت« :مادریکــردن
دغدغــه مــا در فراهــم
ِ

ُ
جایــگاه پرافتخــاری اســت بــرای زنــان ،و عمیقتریــن لذ تهــا و عبادتهــا و خاطرههــا
را مــادران میچشــند؛ امــا ایــن دارد کمرنــگ میشــود ،بــا ازدواجنکــردن و فرزندنیــاوری و
تکفرزنــدی».
مســیر همــان خــط فکــری محــرم  ۱۴۴۳اســت ،یعنــی تشــویق بــه آوردن چنــد
ایــن پیشــنهاد در
ِ

ٔ
فرزنــد بــرای حــل مســئله کالن کاهــش جمعیــت .بــر بســتر ایــن خــط فکــری ،در محــرم امســال حــول
«برکــت فرزنــد» چرخیدیــم  1و در فاطمیــه بــر «افتخــار مــادری» تمرکــز میکنیــم.
ّ
از مبلغــان و مداحــان و شــاعران آیینــی و ســخنرانان و نویســندگان دعــوت میکنیــم تــا بــا
همفکــری در نظــر و همدلــی در عمــل ،همصــدا و هــمگام شــوند و تشــویق بــه فرزنــدآوری را ایــن
پیشــنهاد ماســت،
بــار از منظــر و مجــرای «بازتعریــف جایــگاه مــادری در خانــواده» پــی بگیرنــد .ایــن
ِ
اثرگــذاری جمعــی در مســیر گســترش مســئولیتپذیری اجتماعــی.
بهامیــد
ِ
ٔ
ایــن بیانیــه ترویجــی و تــا حــدی راهبــردی را بــا ایــن بخشهــا تــدارک دیدهایــم :آغــازه،

ٔ
مسئلهســازی ،دغدغههــا ،زنــگ خطــر ،روضههــای مادرانــه ،نقشــه راه ،ممنوعهــا ،بنمایههــا.
ٔ
مــن زن نیــز
آغــازه بحــث از نظرتــان گذشــت و حــرف محــوری در آن آمــد« :فاطمــه مــادر بــود.
ِ
مــن زن نیــز خواهــان آنــم».
میخواهــم ماننــد او باشــم .مــادری جایــگاه ارزشــمندی دارد و
ِ

ٔ
پــس از درآمــد ،مســئله محــوری را میگوییــم و از شــما خواهانیــم کــه اگــر بــا ایــن مســئله موافقیــد ،آن
را بــرای مخاطبانتــان مسئلهســازی کنیــد.
ٔ
ٔ
ٔ
سر یک سفره.
سر سفره بچههام؛  .۲کتاب منبر :با بچههایم ِ
 .1نگاه کنید به آثار منتشرشده «شمع» .۱ :کتابچه بیانیهِ :
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ٔ
نوعــی عمــوم مــردم دربــاره فرزنــدآوری و فرزندپــروری.
حــال نوبــت ریزمســائل اســت :دغدغههــای
ِ
ابتــدا دغدغــه را آوردهایــم ،آ نهــم بهزبــان عامیانــه ،بــا ایــن هــدف کــه ماننــد زبــان طبیعــی باشــد در
هنــگام مطرحشــدنش .آنــگاه آن دغدغــه را پاســخ داد هایــم و تــاش کرد هایــم نیــاز ملمــوس مخاطــب
ـری پاســخ بیشــتر باشــد.
را در کانــون توجــه قــرار دهیــم تــا باورپذیـ ِ
گام بعــدی در ایــن کتابچــه ذکرکــردن آمارهایــی درنــگآور اســت کــه اوضــاع مــا در کاهــش و
آینگــی میکنــد و زنــگ خطــری را بــه صــدا درمــیآورد .قســمت بعــدی گریزهایــی
افزایــش جمعیــت را ِ
پیــش رو میآوریــم
اســت بــرای روضهخوانــی ،بــا محــور مــادری .در پایــان نیــز نقشــهای کوتــاه از راه
ِ
ٔ
ٔ
و ســپس بــه نکتــهای ممنــوع در ارائــه محتــوا اشــاره میکنیــم .منابعــی بــرای مطالعــه بیشــتر،

پایانبخــش ایــن نوشــتار اســت.

13

مسئلهسازی:

ربط جمعیت با مادری

ٔ
ٔ
مســئله اصلــی «بحــران جمعیــت» اســت .همــه ایــن راهبــرد گفتمانســاز در آن مســیر شــکل میگیــرد و
ـن
پیــش م ـیرود .بحــران جمعیــت ،هــم در ابعــاد مل ـیاش فاجعــه اســت ،هــم بــرای نهــاد بنیادیـ ِ
خانــواده خطــر بــه حســاب میآیــد و هــم بــرای تکتــک افــراد مصیبتزاســت .پــس ابعــاد ملــی و

خانوادگــی و فــردیاش ،از همــه جهــت ،منفــی اســت.

ً
ـاخت ســخن اســت و لزومــا قــرار نیســت بــه روســاخت بیایــد و مســتقیم در کالم و بــر
البتــه ایــن مســئله ،زیرسـ ِ
ٔ
ـن آن هــم ،پنهــانکاری بــه حســاب نمیآیــد؛ زیــرا شــیوه غیرمســتقیمگویی ،روشــی
منبــر مطــرح شــود .نگفتـ ِ
ً
اســت رایــج و پذیرفتهشــده در رســانههای دیــروز و امــروز جهــان و کال در ارتباطهــای بشــری.
ٔ
حــاال بپردازیــم بــه اینکــه ایــن بحــران ،یعنــی کاهــش زادوولــد یــا پدیــده تــک فرزنــدی ،چــرا رخ نمــوده
اســت؟ پاســخش را میتــوان در نابــاروری و ســقطجنین و تأخیــر در ازدواج ســراغ گرفــت؛ امــا یکــی از
پاسـخهای کالن و کلیــدی بــه ایــن پرســش از ایــن قــرار اســت :خانوادههــا دوری میکننــد از مادرشــدن،

میگریزنــد از پدرشــدن ،پیشــگیری میکننــد از فرزنــدآوری یــا اکتفــا میکننــد بــه تکفرزنــدی.
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ـرفت مــن اســت،
ـی فراوانــی دارنــد :مانــع پیشـ ِ
حــال ،چــرا چنیــن میکننــد؟ زیــرا نگرانیهــای فکــری و عملـ ِ

ـس هزینههایــش برنمیآییــم ،تربیتــش ســخت اســت ،آرامشــم بــه هــم میخــورد ،مــردم بــد میگوینــد،
از پـ ِ

ســختی زیــاد دارد و . ...مــا ایــن نگرانیهــا را در بخــش دغدغههــای ایــن نوشــته مطــرح میکنیــم و بهقــدر
ُوســعمان پاســخ میدهیــم.

در جستوجوی ریشه

ً
ٔ
در بیــن ایــن نگرانیهــا ،کــدام دغدغــه مــردم از همــه مهمتــر اســت؟ واقعــا کــدام نگرانــی را میتــوان
ٔ
نگرانــی محــوری
اساســیتر از بقیــه دانســت در پیشــگیری از فرزنــدآوری؟ ابتــدا ببینیــم فایــده یافتــن آن
ِ

ســاز خــود ،فقــط بــر همــان متمرکــز میشــویم
چیســت .ســودش ایــن اســت کــه در مســیر تبلیــغ گفتمان
ِ
ٔ
موانــع
هــدف بررســیها و برنامهریزیهــا و ســرمایهگذاریها قــرار میدهیــم .البتــه کــه از بقیــه
و آن را
ِ
ِ
العلــل مشــکالت ،هــم بهصرفهتــر
فرزنــدآوری نیــز نبایــد غافــل باشــیم؛ امــا تــاش بــرای حلکــردن علت
ِ
ً
اســت و هــم نتیجهبخشتــر .خواهیــم دیــد کــه در زمانهایــی در تاریــخ مــا ،مثــا در همیــن دوران جنــگ
ٔ
موانــع اقتصــادی و تربیتــی و آینده َمدارانــه وجــود داشــته اســت؛ امــا چــون آن مانــع
تحمیلــی ،همــه آن
ِ
ٔ
اصلــی در کار نبــوده ،همــه موانــع دیگــر رنــگ باختهانــد و آوردن چندیــن فرزنــد بــرای ایرانیــان جــدی و
جــاری بــوده اســت.

ٔ
ٔ
ٔ
ـی ماجــرا همــواره میچربــد بــه جنبــه اقتصــادیاش ،بــد نیســت در
دربــاره اینکــه اهمیــت جنبــه فرهنگـ ِ
ٔ
ایــن ســخنان رهبــر فرزانــه انقــاب درنــگ کنیــم:
فرهنــگ از اقتصــاد هــم مهمتــر اســت .چــرا؟ چــون فرهنــگ بهمعنــای هوایــی اســت

کــه مــا تنفــس میکنیــم .شــما ناچــار هــوا را تنفــس میکنیــد؛ چــه بخواهیــد ،چــه
نخواهیــد .اگــر ایــن هــوا تمیــز باشــد ،آثــاری دارد در بــدن شــما .اگــر ایــن هــوا کثیــف

باشــد ،آثــار دیگــری دارد .فرهنــگ یــک کشــور مثــل هواســت :اگــر درســت باشــد ،آثــاری
ٔ
دارد .االن دربــاره تولیــد داخلــی حــرف میزدیــم .اگــر بخواهیــم مصــرف تولیــدات
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واقعــی کلمــه تحقــق پیــدا کنــد ،بایــد فرهنــگ [مصــرف] تولیــد
داخلــی بهمعنــای
ِ

داخلــی در ذهــن مــردم جــا بیفتــد .فرهنــگ یعنــی باورهــای مــردم ،ایمــان مــردم،
ســروکار دائمــی
عــادات مــردم :آن چیزهایــی کــه مــردم در زندگــی روزمــره بــا آن
ِ

دارنــد و الهامبخــش مــردم در حــرکات و اعمــال آنهاســت .فرهنــگ ایــن اســت.
ً
ایــن پــس خیلــی اهمیــت دارد .مثــا ...تشــکیل خانــواده و ازدواج یــک فرهنــگ
اســت [و] تعــداد فرزنــدان یــک فرهنــگ اســت .اگــر در ایــن چیزهــا بینــش مــردم و
گیــری درســتی باشــد ،زندگــی در جامعــه جــوری خواهــد
جهتگیــری مــردم جهت
ِ
گیــری غلــط باشــد ،زندگــی جــوری دیگــری خواهــد
شــد؛ اگــر خدایناکــرده جهت
ِ

شــد .خدایناکــرده بــه همــان بالیــی مبتــا خواهیــم شــد کــه امــروز کشــورهایی

کــه خانــواده را و بنیــان خانــواده را ویــران کردنــد و شــهوات را بــه راه انداختنــد،
َ
َ َ َ
َ َ
َ َّ
َّ َ
ُ
1
وات ف َســوف یلقــون غ ّیــا» بــه آن سرنوشــت دچــار شــدند.
«وات ِبعــوا الشــه ِ
ٔ
فرهنگســازی در مســئله جمعیــت ،مثــل خیلــی از مســائل دیگــر اجتماعــی ،حــرف اول
را میزنــد .بایــد فرهنگســازی بشــود كــه متأســفانه امــروز ایــن فرهنگســازی نیســت.

تعطیــل اســت! بــا اینكــه حــاال گفتهشــده ،مــا هــم گفتهایــم ،دیگــران هــم گفتهانــد ،در
مجلــس هــم مطــرح شــده ،بعضیهــا هــم كموبیــش اینجــا و آنجــا بحــث میكننــد؛ لكــن

كار فرهنگــی بهمعنــای صحیــح انجــام نگرفتــه.

2

در ایــن میــان ،مهمتریــن نقــش را زنــان و مادرانــی دارنــد کــه «مــادری» میکننــد .فرهنــگ از خانــه و خانــواده
شــروع میشــود و در جامعــه جــاری میشــود .بلــه« ،مــادر ،بــزرگ خانــه اســت» 3و مهمتریــن نقــش بــر
ٔ
ـى یــک قــوم و جامعــه را بــا
عهــده اوســت .مــادر اســت کــه «فرهنــگ و معرفــت و تمــدن و ویژگیهــای اخالقـ ِ

 .1سخنرانی نوروزی ،حرم مطهر رضوی۱ ،فروردین.۱۳۹۳
جامعه»۶ ،آذر.۱۳۹۲
مختلف
تحوالت
در
آن
نقش
ملی «تغییرات جمعیتی و
 .2دیدار اعضای همایش
ِ ُ ُّ َ ْ
ْ
ْ َ ُ ِّ َ
َ َ َ ِّ ُ َ َّ ُ ُ ِّ ُ َ ْ
ل َسيد أه ِل ِهَ ،و ال َم ْرأة َسيد ِة َب ْي ِت َها؛ هر يک از فرزندان آدم فرمانروائی
س ِمن َب ِني آدم سيد فالرج
 . .3پیامبرخدا میفرماید« :كل نف ٍ
ٔ
است؛ مرد فرمانرواى كسان خويش است و زن فرمانرواى خانه خويش.» (ابوالقاسم پاینده ،نهج الفصاحة ،ص.)614
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ُ
ـار خــود ،دانســته و ندانســته بــه فرزنــد منتقــل میکنــد».
جســم خــود ،بــا روح خــود ،بــا خلــق خــود و بــا رفتـ ِ
ٔ
این جمله رهبر معظم انقالب را ببینید:

1

مهمتریــن نقشــی کــه یــک زن در هــر ســطحی ...میتوانــد ایفــاء کنــد ،آن نقشــی

اســت کــه بهعنــوان یــک مــادر و بهعنــوان یــک همســر میتوانــد ایفــاء کنــد...

بقــای نــوع بشــر و رشــد و بالندگــی اســتعدادهای درونــی انســان بــه ایــن وابســته
اســت؛ حفــظ ســامت روحــی جامعــه بــه ایــن وابســته اســت؛ َســکن و آرامــش و
طمأنینــه در مقابــل بیقرار یهــا و بیتابیهــا و تالطمهــا بــه ایــن وابســته

اســت؛ ایــن را نبایــد فرامــوش کنیــم.
ٔ
صدرنشــینی فرهنگســازی ،خادمــان شــما در مجموعــه «شــمع» کوشــیدهاند
بــا اعتقــاد راســخ بــه
ِ
ٔ
جنبههــای فرهنگــی ایــن پدیــده شــوم را واکاوی کننــد .بــا بررس ـیهای چندجانبــه و بحثهــای کارشناســی،
2

رســیدهایم بــه اینکــه یکــی از موانــع اصلــی بــرای نیــاوردن فرزنــد یــا بســندهکردن بــه یــک فرزنــد را میتــوان
ٔ
ش ندانســتن مــادری و مادریهایــش ».نگرانــی
در گــزاره کوتاهــی خالصــه کــرد .آن گــزاره چیســت؟ «ارز 
زنــان امــروز بــرای عقبمانــدن از رشــد فــردی و ازدس ـتدادن آرامــش و افتــادن بــه ســختیها نیــز بــه ایــن

عامــل مهــم دامــن میزننــد و ســببی بــرای بیمیلــی بــه فرزنــدآوری میشــوند.
صدالبتــه کــه بــرای مــردان نیــز چنیــن اســت کــه ارزش پدرشــدن و پــدری کــردن برایشــان کمنــگ شــده
اســت .همچنیــن دغدغههایــی از جنــس اقتصــاد و رشــد فــردی و آرامشخواهــی نیــز دارنــد؛ امــا دورشــدن
مــادر از جامعــه در زمــان بــارداری و نیــز درگیریهــای ســالهای آغازیــن زندگــی فرزنــدان ،مســئلهای جدیتــر
ـی بیشــتری در برابــر فرزنــدآوردن و فرزندپــروردن دارنــد.
اســت و ازاینروســت کــه زنــان مقاومــت طبیعـ ِ

ایــن نگرانیهــا بهخودیخــود ارزشــمند اســت و بایــد بــا آن محترمانــه برخــورد کــرد .آدمیــزاد دوســت دارد
 .1بیانات در دیدار جمعی از مداحان 5 ،مرداد .1384
 .2بیانات در دیدار بانوان نخبه در آستانه سالروز میالد حضرت زهرا 13 ،تیر .1386
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ـرفت فــردی
پیشــرفت کنــد و اثرگــذار باشــد و ایــن خواســتهای اســت اصیــل .نکتــه اینجاســت کــه ایــن پیشـ ِ
نبایــد مانــع از اجــرای نقــش مهمــی باشــد کــه خداونــد بــرای زن تعریــف کــرده اســت .میتــوان مــادر بــود
و پیشــرفت نیــز کــرد .میلیونهــا مــادر در طــول تاریــخ ،در ایــران و ســرزمینهای دیگــر ،چنیــن کردهانــد.
ٔ
بهفرمــوده رهبــر معظــم انقــاب:
علــت اینکــه اســام 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 بچههــای
خــود رســید ،آنهــا را شــیر داد ،آنهــا را در آغــوش خــود بــزرگ کــرد ،بــرای آنهــا آذوقههــای
فرهنگــی ،قصــص ،احــکام ،حکایتهــای قرآنــی ،ماجراهــای آموزنــده ،فراهــم کــرد و در هــر فرصتــی
بــه فرزنــدان خــود مثــل غــذای جســمانی چشــانید ،نســلها در آن جامعــه ،بالنــده و رشــید
خواهنــد شــد .ایــن ،هنــر زن اســت و منافاتــی هــم بــا درس خوانــدن و درس گفتــن و کار
کــردن و ورود در سیاســت و امثــال اینهــا نــدارد.

1

«نگرانی رشد فردی» هستیم
نگران
ِ
ِ

پــس از یافتــن مشــکل اصلــی ،در پــی درمانــش میافتیــم .راهحــل را از چنــد جنبــه بررســیدهایم و مهمتریــن
ریش ـهاش را در ایــن مســئله یافتهایــم کــه :بــرای خیلــی از زنــان ،دیگــر مادربــودن «ارزش» بــه حســاب

نمیآیــد .در واقــع ،ارزشهــای دیگــری جایــش را گرفتهانــد و بــرای زنــان مهــم و حتــی مهمتــر از آوردن و پــروردن
َ
فرزنــد شــدهاند .فهرســت ایــن نوارزشهــا بلنــد اســت :درسخوانــدن ،مــدارک عالــی گرفتــن ،مهارتآموختــن،
کارکــردن ،گذرانــدن کارگاههــای گوناگــون ،تناســب انــدام ،زیبایــی چهــره ،صفحهداشــتن در فجــازی (فضــای
ٔ
مجــازی) ،ســاختن شــبکه ارتباطــی ،ورزش ،ســفر ،رفاقتگــردی ،پرس ـهزنی در مراکــز خریــد ،تفریــح و. ...
مــا نیازمنــد بازتعریــف نقــش مــادری در خانوادهایــم .راهــکار رســیدن بــه ایــن دســتاورد ،آری،
ٔ
ارزشبخشــی بــه پدیــده مادرشــدن و مفهــوم مادریکــردن اســت کــه در دو ُبعد معنوی و مــادی تعریــف میپذیرد.
 .1بیانات در اجتماع زنان خوزستان۲۰ ،اسفند.۱۳۷۵
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هم مادرشدن ،هم مادریکردن
دقــت کنیــم کــه هــم بهدنیــاآوردن چنــد فرزنــد مدنظــر اســت و هــم بزر گکــردن آ نهــا .فرزنــدآوری
ٔ
بــه «غریــزه » زن برمیگــردد و فرزندپــروری بــه «فطــرت» او .بــه هــر دو بــال نیــاز اســت.
جریا نهــای فردگــرای ضدخانــواده کــه ســا لها بــر ذهنوضمیــر غربیهــا حاکــم بــود ،ابتــدای
امــر بــا هــر دوی ایــن نعمتهــای خــداداد مخالفــت میکــرد :زنــان دیگــر نــه بچــه بیاورنــد و نــه
بچــه تربیــت کننــد .آنــان بایــد بــه خودشــان برســند و بــه اهــداف شخصیشــان فکــر کننــد و دنبــال
ـد فــردی باشــند .اگــر هــم خانــواد های فرزنــدی م ـیآورد ،بــه همــان یــک فرزنــد رضایــت م ـیداد.
رشـ ِ
پیرشــدن جوامــع خــود شــد ،ایــن جریــان
ســپستر ،وقتــی غــرب متوجــه بحــران جمعیــت و
ِ

ٔ
ٔ
را محــدود کــرد بــه پذیــرش نکتــه نخســت (فرزنــدآوری) و بیمیلــی بــه نکتــه دوم (فرزندپــروری).
در واقــع ،بــا سیاســتهای تشــویقی و مالــی و بیمــهای و ...ایــن پیــام بــه مــادران میرســید کــه
فرزنــد بیاورنــد؛ امــا پــرورش و آمــوزش و تربیتــش را از همــان آغــاز ،بــه مهدهــای کــودک و مدرســه
فــردی
کار شــرکتها باقــی بماننــد و همچنــان بــه رشــد
ِ
و دولــت بســپارند .خودشــان نیــز نیــروی ِ
خویــش بیندیشــند .در نظــام ســرمایهداری ،در خو شبینانهتریــن حالــت ،زن دســتگاه
ّ
ّ
ٔ
مولــد بچــه اســت و نیــروی مولــد اقتصــاد و البتــه ابــزار دنیــای وســیع و ُپروسوســه تبلیغــات و
ُمــد و مصــرف .بچــه مــال جامعــه اســت و د لســوزترین فــرد بــرای او ،پلیــس!
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میآورم و میپرورم

جــری
در نــگاه دینــی و ملــی مــا ،مــادر نهتنهــا یگانــه َمجــرای فرزنــدآوری اســت ،بلکــه اصلیتریــن ُم
ِ
َ
ـم زن دســتگاه جوجهکشــی نیســت ،آنهــم در خدمــت سیاس ـتهای ملــی
تربیــت فرزنــد هــم هســت .رحـ ِ
ـیر ســرمایهداری! نــگاه ایــن اســت کــه «مــادر کارگــزار خداســت و انسانســازی
و نیازهــای جامع ـهای اسـ ِ
میکنــد» و آنوقــت نتایــج فرعــی ایــن نقــش بــه درد همـ ٔـه جامعــه میخــورد ،چــه از نظــر ّ
کمــی در ازدیــاد
ِ

ـت کشــور و چــه از نــگاه ِکیفــی در آرامــش و پویایــی جامعــه .ایــن دو ُبعــد را میتــوان در ایــن کالم رهبــر
جمعیـ ِ
معظــم انقــاب ســراغ گرفــت:
فرزنــدآوری یکــی از مهمتریــن مجاهدتهــای زنــان و وظایــف زنــان اســت؛ چــون
فرزنــدآوری در حقیقــت هنــر زن اســت .اوســت کــه زحماتــش را تحمــل میکنــد،
اوســت کــه رنجهایــش را میبــرد ،اوســت کــه خــدای متعــال ابــزار پــرورش فرزنــد
را بــه او داده اســت .خــدای متعــال ابــزار پــرورش فرزنــد را بــه مردهــا نــداده .در
اختیــار بانــوان قــرار داده :صبــرش را بــه آنهــا داده ،عاطف ـهاش را بــه آنهــا داده،
احساســاتش را بــه آنهــا داده ،اندامهــای جســمانیاش را بــه آنهــا داده .در
واقــع ایــن هنــر زنهاســت .اگــر چنانچــه مــا اینهــا را در جامعــه بــه دســت فراموشــی
نســپریم ،آن وقــت پیشــرفت خواهیــم کــرد.

 .1دیدار جمعی از مداحان۱۱ ،اردیبهشت.۱۳۹۲
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1

کلیــد ماجــرا اینجاســت کــه نقــش زادوولــد را بــرای زنــان جــدی کنیــم کــه «مــادر بشــوند» .موهبــت تربیــت
را نیــز برایشــان ُپررنــگ کنیــم کــه «مــادری کننــد» .هیــچ ترغیــب مصنوعــی و تشــویق پوشــالی در کار
ٔ
ٔ
فکــری فاطمیــه  ،۱۴۴۳بازنشــر دهیــم ســخنان دیــن را دربــاره ایــن دو نقــش
نیســت .قــرار اســت در خــط
ِ

ـن خــدا چــه اعتبــاری بــه پــای ایــن
شــاهکار .قــرار اســت مســتقیم قــرآن و روایــت بخوانیــم تــا ببینیــم کــه دیـ ِ

دو نقــش ریختــه اســت .قــرار اســت از قــول بزرگانمــان جملــه و خاطــره بگوییــم تــا ببینیــم آنــان کــه زندگــی
ٔ
ٔ
تاریخــی تربیــت.
الهــی فرزنــد و بــا وظیفــه
اصیــل و کامیابــی داشــتهاند ،چــه کردهانــد بــا هدیــه
ِ
ِ

مردها هم مخاطباند

فرامــوش نکنیــم کــه روی ســخن فقــط بــا زنــان جامعــه نیســت .در منبــر ایــام فاطمیــه  ،۱۴۴۳قــرار نیســت روی
ـب ایــن خــط فکریانــد:
ســخن بــا زنــان حاضــر در مجلــس باشــد .مــردان نیــز ،دسـتکم از دو جنبــه ،مخاطـ ِ
 .۱مــرد خانــواده نیــز در پــی رشــد شــخصی خویــش اســت و شــاید گمــان کنــد کــه آمــدن بچــه یــا
ٔ
مانــع درگیریهــای کاری و پیشــرفت تحصیلــیاش میشــود و هزینــه ســربار
بچههــای بیشــتر،
ِ
خانــواده را افزایــش میدهــد.

ـدل زنانانــد و
 .۲در مســیر ســخت و شـ
ِ
ـیرین فرزنــدآوری و فرزندپــروری ،مردهــا همــراه و همــکار و همـ ِ
ٔ
بایــد هــم باشــند .مــردی کــه زمینــه آرامــش زن را فراهــم نمیکنــد ،مقصــر اســت .مــردی کــه تشــویقهای
میلــی زنــش بــه آوردن فرزنــد اســت .مــردی کــه بــرای فرزنــدش
عملــی در کار نمــیآورد ،زمینهســاز بی
ِ
وقــت نمیگــذارد ،فضــای خانــواده را ّ
مهیــای حضــور فرزنــدان بیشــتر نمیکنــد .مــردی کــه در تربیــت

حــال زن خانــواده نیســت ،آشــکارا دارد کوتاهــی میکنــد .چنیــن
فرزنــدان فعلــیاش کمک
فرزنــد یــا
ِ
ِ
مــردی بایــد بینــش و منــش و روشــش را تغییــر دهــد تــا زن خانــواده ترغیــب شــود فرزنــدان بعــدی را بــه
دنیــا بیــاورد و هــر دو بــا همدیگــر در پــرورش آنــان ســهیم باشــند و رشــد کننــد و ثــواب ببرنــد.
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دغدغههای مادرانه
در فرزندآوری

ٔ
برویــم ســراغ نگرانیهــای سرراســت و غصههــای بازگوشــده مــردم ،بهویــژه مــادران .آنــان وقتــی بــه
فرزنــد و چندفرزنــدی میاندیشــند ،دغدغههایــی بــه ذهــن و زبانشــان میرســد از جنــس عبارتهــای
زبــان نزدیــک بــه گفتــار ذکــر میکنیــم و در ادامــه ،توضیــح و پاســخ میدهیــم:
زیــر .ایــن تعبیرهــا را بــا
ِ

رشد فردی کنم .بچه نمیگذارد.
 .1میخواهم
ِ

 .2وقت کم دارم .بچه وقت میخواهد.
 .3آرامش الزم دارم .بچه شلوغ است.

 .۴تربیت سخت است .من بلد نیستم.

 .۵تربیت تمرکز میخواهد .چند تا بچه تربیت نمیشوند.
َ
 .۶من کلفت نیستم .بچهداری یعنی بشوروبساب.
ٔ
 .۷یکیدو بچه شیک است .بچه زیاد یعنی بیکالسی.
ٔ
ٔ
َ
 .۸من حوصله دعوامعوا ندارم .بچهها مایه جنگ اعصاباند!
 .۹من پول ندارم .بچه خرج دارد.

 .۱۰من خوشبین نیستم به مملکت .بچه هم بیاورم؟!
 .۱۱منطقی باشیم :یک نانخور کمتر ،بهتر!

24

پاسخگشایی
و اکنون پاسخهایی تقدیم میکنیم ،برخاسته از منابع دینی و وجدان و
ٔ
ٔ
تجربه زیسته عموم مردم:

1

رشد فردی کنم .بچه نمیگذارد.
میخواهم
ِ

ـر همینهــان.
رفیقــم ســه تــا بچــه داره .زن و شــوهر صبــح تــا شــب درگیـ ِ
مگــه فرصــت میکنــن بــه خودشــون برســن؟! نــه کالسـی چیــزی مـیرن،
نــه تــوی هیــچ برنامــهای شــرکت میکنــن ،نــه ورزشــی ،نــه تفریحــی،
نــه هیچــی .خانمــش هــم کارشناسیارشــد رو تمــوم کــرد و ولــش کــرد.
ً
خــب ایــن سرنوشــت منــم هســت حتمــا دیگــه .بــازم بچــه بیــارم کــه نــه
بتونــم درســم رو تمــوم کنــم ،نــه تــوی جمعهــای فرهنگــی بــرم ،نــه رشــد
کنــم؟

ّ
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انســان هدفمنــد میدانــد بــه کجــا مــیرود ،راه و هدفــش را میشناســد و بــرای ردشــدن از موانــع نیــز
پیشپیــش فکــری میکنــد .حتــی در برخــورد بــا حــوادث احتمالــی هــم ،آنقــدر انعطــاف دارد کــه دوبــاره
بــه مســیر برگــردد.
فرزندداشــتن مســئولیتآور اســت و زمــان و انــرژی میطلبــد .ایــن قبــول .امــا فرزنــد و نســل در
کفــۀ تــرازوی اهدافتــان چــه وزنــی دارد؟ آیــا وزن متناســب بــا ایــن مســئولیت را بــه آن دادهایــد؟
۲۰درصــد کل اهدافمــان
ادامهتحصیــل یــا فعالیتهــای فرهنگــی چــه؟ فــرض کنیــم وزن فرزندپــروری
ِ

باشــد و وزن ادامهتحصیــل یــا فعالیــت فرهنگیمــان هــم ۲۰درصــد .اگــر اینطــور باشــد ،هــر مقــدار
کــه بــرای فرزندپــروری وقــت اختصاصــی بگذاریــم ،پابهپایــش بــرای ادامهتحصیــل یــا فعالیــت
فرهنگیمــان وقــت خواهیــم گذاشــت .حــرف ایــن اســت کــه بایــد در هدفگذاریمــان متناســب بــا
ارزش هــر کار ،وقــت اختصــاص دهیــم.
نکتــۀ دیگــر ایــن اســت کــه بــا بهکارگیــری ابزارهــا و فنــون مختلــف میتوانیــم وقتمــان را بهینهتــر
ً
اســتفاده کنیــم .مثــا میتوانیــم برخــی فعالیتهــای فرهنگــی را غیرحضــوری و مجــازی انجــام دهیــم یــا
فرزندانمــان را در برخــی فعالیتهــا همــراه کنیــم.
نکتــۀ ســوم هــم ایــن اســت کــه در نــگاه بلندمــدت ،فرزنــدان بزرگتــر مــا میتواننــد کمککارمــان

باشــند در کارهــای زندگــی و نیــز نگهــداری فرزنــدان کوچکتــر .ایــن البتــه بــه نــوع تربیــت مــا و
شــکلدهی محیــط خانوادگیمــان بســتگی دارد.

در نهایــت بایــد گفــت فرزنــد بیشــتر مســئولیت بیشــتری دارد؛ امــا ایــن بهمعنــای اختصــاص زمــان چنــد
توانایــی مدیریتــی بیشــتر
برابــر یــا فعالیــت بســیار بیشــتر و تعطیلشــدن بقیــۀ زندگــی نیســت؛ بلکــه
ِ

الزم دارد و دقــت و تمرکــز بهتــر .بســیاری افــراد توانســتهاند بــا داشــتن فرزندانــی ،ســیر علمــی خــود را

ادامــه دهنــد و بــه افتخــارات و مراتــب علمــی عالیتــری دســت یابنــد.

گاهــی آدم بــا رفتــن بــه دانشــگاه و خــوب درس خوانــدن و رتبههــای علمــی احســاس رشــد و پیشــرفت
27

میکنــد .گاهــی هــم بــا داشــتن یــک شــغل خــوب و اعتبــار اجتماعــی و داشــتن حقوقــی کــه بتوانــد چیزهایــی
را کــه میخواهــد بخــرد .درســت اســت کــه اینهــا احســاس رشــد و پیشــرفت بــه مــا میدهنــد امــا ایــن
دلیــل نمیشــود کــه پیشــرفت را در اینهــا خالصــه کنیــد.
خیلــی از زنــان و مــردان دنبــال پیشــرفت میرونــد و ســختیهای ایــن مســیر را هــم بــه جــان میخرنــد،
ً
بــرای اینکــه پیشــرفت را در جایــی دیگــر جسـتوجو میکننــد .اساســا مــا همیشــه بــرای رســیدن بــه موفقیــت
و پیشــرفت تــاش میکنیــم و بــا ســختی آن را بهدســت میآوریــم؛ امــا یادمــان نــرود کــه بــه موفقیتــی
میتــوان دلخــوش 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
تربیــت کردهانــد کــه هــر کدامشــان در جامعــه جایگاهــی دارنــد و مقــام و منزلتــی در دوران از پــا افتادگــی
احســاس موفقیــت میکننــد.
متاســفانه هیاهــوی تبلیغــات غربــی کاری کــرده کــه موفقیــت را تنهــا در مــدرک و شــغل و پــول میبینیــم
و بــرای رســیدن بــه اینهــا آرام و قرارمــان را فــدا میکنیــم .زنــی کــه میتوانــد بزرگتریــن موفقیــت عالــم
یعنــی مــادری را از آن خــود کنــد بــه بهایــی انــدک ایــن گنــج گرانبهــا را رهــا کــرده و فکــر میکنــد مــادری بــا
آن پیشــرفتها نمیســازد .در حالــی کــه زیادنــد مادرانــی کــه هــم مشــغول بــه درس و کارنــد و هــم مــادری
میکننــد .بلــه ،بــدون ســختی کــه نمیشــود .ســختی هــم دارد امــا شــدنی اســت .ایــن راز رســیدن بــه
آن خــود کنــی.
موفقیــت اســت کــه بایــد تــاش کنــی و ســختی بکشــی تــا بــه رشــدی برســی و موفقیتــی را از ِ

از اینهــا کــه بگذریــم  ،در زندگــی ماییــم و انتخابهایمــان .دوروبرمــان را کــه نــگاه کنیــم زیــاد میبینیــم
ٔ
کســانی کــه بــه بهانــه درس و دانشــگاه ازدواج نکردنــد و سنشــان کــه باالرفــت دیگــر موقعیتهــای ازدواج را
از دســت دادنــد .یــا خانوادههایــی را کــه بــا همیــن بهانــه فرزنــدآوری را بــرای بعــد گذاشــتند و حــاال مشــکالت
ٔ
جســمی نمیگــذارد فرزنــددار شــوند .یــا آنهــا کــه دیــر بچــهدار شــدند و دیگــر حالوحوصلــه بچــه و
تربیتــش را ندارنــد.
28
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وقت کم دارم .بچه وقت میخواهد.

هــر بچ ـهای یــه ســهمی از وقــت پــدر و مــادرش رو میگیــره .شــما
همیــن وقــت رو ضــرب کــن بــه تعــداد بچههــا :اگــه یــه بچــه ســه
ســاعت تــوی روز رســیدگی بخــواد ،دو تــا بچــه میشــه شــیش
ُ
ســاعت و ســه تــا نــه ســاعت و چهــار تــا دوازده ســاعت! یعنــی دیگه
خــواب و اســتراحت و ...تعطیــل! جــون میمونــه بــرای آدم؟!
آدم زنــده بایــد بــه خــودش هــم برســه یــا نــه؟
باالخــره ِ

ّ
محور محتوایی مبلغان

30

ٔ
دهـــۀ فاطمیه 1 4 4 3

ً
قطعــا هــر فرزنــد ســهمی از زندگــی مــا را میگیــرد؛ امــا اینکــه ســهمش چقــدر بایــد باشــد ،جــای بررســی دارد.
مــا زمانمــان را جداجــدا در اختیــار فرزندانمــان قــرار نمیدهیــم؛ بلکــه در کنــار کارهــای روزمــره ،بــا فرزنــدان
و دیگــران هــم ارتبــاط داریــم ،میگوییــم و میشــنویم و میخوانیــم و امــور منــزل را رتقوفتــق میکنیــم و...
زمــان رســیدگی بــه فرزنــدان بــا دیگــر فعالیتهــای روزمــره همپوشــانی دارد .کالس خصوصــی کــه

ـر زمانــی نیســت کــه بایــد بــرای یــک فرزنــد صــرف کنیم.
نیســت! زمــان الزم بــرای رســیدن بــه دو فرزنــد ،دو برابـ ِ
ٔ
فرزنــدان بیشــتر مایــه تســهیل امــور و صــرف زمــان کمتــر نســبت بــه هــر فــرد
نکتــۀ بعــد اینکــه حضــور
ِ
حــال مــا در رســیدگی بــه امــور منــزل خواهنــد بــود و فرزنــدان
میشــود؛ چــون فرزنــدان خودشــان کمک
ِ
بزرگتــر بــه فرزنــدان کوچکتــر کمــک میکننــد.

پرجمعیــت خودمــان در گذشــته را ببینیــم .بیستســی ســال قبــل اینقــدر امکانــات
خانوادههــای
ِ
رفاهــی ماننــد ماشــین لباسشــویی و خــودروی شــخصی و ...بــود؟ تعــداد فرزنــدان بیشــتر نبــود؟ بــرای
همهچیــز نبایــد در صــف میایســتادیم و کوپنــی کاالهــای اساســیمان را تهیــه میکردیــم؟ خانوادههــا
بــرای درآوردن مخــارج خانــه ،قالیبافــی نمیکردنــد؟
نســبت بــه آن زمــان ،االن بیشــتر در رفاهیــم؛ امــا وقــت کمتــر میآوریــم .خانوادههــا کوچکتــر

شــده اســت و کارهــای یــدی بــه دســتگاههایی مثــل جاروبرقــی و غذاســاز ســپرده میشــود .چــرا امــروز
اینقــدر وقــت کــم میآوریــم؟ شــاید ســبک زندگیمــان در گذشــته نســبت بــه االن بهتــر بــود؟ مگــر نــه؟ در
گذشــته روزی چنــد ســاعت پــای تلفــن بودیــم؟ چقــدر در شــبکههای مجــازی بودیــم؟ چقــدر پــای تلویزیــون
وقتمــان تلــف میشــد؟ اگــر بــه زندگــی خــود نــگاه از بــاال بیندازیــم و قطعــات پــازل زندگیمــان را ســر جایــش
ً
بگذاریــم و دســت ســارقهای زمــان را از زندگیمــان کوتــاه کنیــم و هدفمنــد و بابرنامــه باشــیم ،مطمئنــا
ســاعتها وقــت بــرای رســیدن بــه خودمــان و رشــدمان اضافــه میآوریــم.
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آرامش الزم دارم .بچه شلوغ است.

بچــه چیــه؟ مــا بــه اســتراحت نیــاز داریــم .بچــه ّ
شــره ،شــلوغه،
دردســره! تــو خونــهای کــه ونگونــگ بچــه باشــه ،نمیشــه دو
دقیقــه آروم گرفــت .زندگیهــای امــروز همینجــوریش پــر

ٔ
از دوندگــی و اضطرابــه؛ دیگــه ایــن وســط حوصلــه هیوالهــای
دوصفــری رو نداریــم.
دههنــودی و دهه ِ

ّ
محور محتوایی مبلغان
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یــک ســؤال :آرامــش شــما را هــر ســروصدایی بــه هــم میزنــد؟! یــا بیــن اینهمــه آلودگــی صوتــی ،فقــط
ً
تحمــل صــدای بچهتــان را نداریــد؟! خداینکــرده کال اعصــاب نداریــد یــا اینکــه میانهتــان بــا بچهتــان
ُ
َ
ُ
َ
َ َ
ُ
الولــد َو الت ِمســوه،
شــکرآب شــده! حــق بدهیــد تعجــب کنیــم .آخــر پیامبــر فرمودهانــد« :اطل ُبــوا
َْ َ ُ َ ْ
ّ
َ َّ ُ ُ َّ ُ َ ْ
ــب( 1 ».فرزنــد بخواهیــد و جــدی هــم بخواهیــد؛ چراکــه مایــۀ روشــنى
فإنــه قــرة العی ِ
ــن و ريحانــة القل ِ
ـادى قلــب اســت ).اینکــه اینهمــه آلودگــی صوتــی را بــه هیــچ بینگاریــم و برویــم ســراغ حــذف
چشــم و شـ ِ

نــور چشــم و شــادی قلبمــان ،کمــی عجیــب اســت.

بیاییــد از یــک زاویــۀ دیگــر ماجــرا را ببینیــم .شــما از ســروصدای بچــه کالفــه میشــوید .باشــد؛
امــا ایجــاد محدودیــت راهحلــش نیســت .بچههــا بایــد سرشــان «بــا هــم» گــرم باشــد تــا صبــح

تیــپ خــودش همبــازی باشــد .وقتــی
و شــب بــه پروپــای مــا نپیچنــد .بچــه میخواهــد بــا هم
ِ

همقدوقــوارهاش را پیــدا نمیکنــد ،بهانــه میگیــرد و سربهســر پــدر و مــادرش میگــذارد .قدیمهــا
یادتــان هســت چــه میکردیــم؟ صبــح تــا شــب مشــغول بــازی بــا همسنوســالهای خودمــان
بودیــم .یــا تــوی کوچــه بودیــم یــا داخــل خانــۀ یکــی از رفقایمــان بــا بقیــۀ بچههــا .پــدر و مادرهایمــان
هــم سرشــان بــه زندگیشــان بــود.
خیلــی از ســروصداهای بچههــای کوچکتــر هــم بهواســطۀ حضــور بچههــای بزرگتــر رفعورجــوع
میشــود .اگــر بــاور نداریــد ،برویــد دوروبرتــان خانواد ههــای ُپربچــه و روابــط بچههایشــان را نگاهــی

ً
بیندازیــد .اگــر کاری بــرای مــا آدمهــا لــذت نداشــته باشــد کــه اصــا ســراغش نمیرویــم .مــا هــر کاری
میکنیــم ،مســتقیم یــا غیرمســتقیم دنبــال لذتــی هســتیم از آن .درســت نیســت؟
میدانســتید بعــد از نیازهــای اولیــه در سلســلهمراتب نیازهــای مازلــو ،نیازهــای روانــی قــرار دارد کــه

ّاولینــش نیــاز بــه محبــت اســت؟ لذتهــای بچهداشــتن بهتریــن پاســخ بــرای نیــاز محبــت اســت.
 .1طبرسی ،مکارم االخالق ،ج ،۱ص ،۴۸۰ح.۱۶۶۵
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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 بچــه
َ ٌ
َ
َ ََ ُ
ــد َر ْيحانــة ِمــن
حمامرفتــه در حولــه تحویــل گرفتهایــد؟ محمدبنعبــدهللا میفرمایــد« :الولــد ِل ِ
لوال ِ
َ ُّ
هللاِ َيشــمها( 1».فرزنــد بــرای پــدر ،گلــی خوشبــو از جانــب خداونــد اســت کــه آن را میبویــد).
اولینهــای بچههــا شــیرین اســت :اولیــن کلمــهای کــه میگویــد ،اولیــن غذایــی کــه میخــورد،
اولیــن قدمــی کــه برمــیدارد و . ...تــا حــاال بچهتــان برایتــان از خنــده ریســه رفتــه اســت؟ ایــن لذتهــا را
کجــا میتوانیــد بچشــید جــز بــا فرزنــد خودتــان؟ عمیقتریــن لذتهــای روانــی را انســانها بــا

بچههایشــان میچشــند .بــرای همیــن شــیرینی فرزنــد اســت کــه فرزنداولیهــا بــا همــۀ زحمتهایــی
کــه بچــۀ اول برایشــان داشــته ،دوبــاره تمایــل مییابنــد بــه آوردن فرزنــد جدیــد تــا بــاز هــم ایــن لذتهــا را

بچشــند .خالصــه کــه در دیــک ازدواج ،بچــه نمــک غذاســت و زندگــی بــی او همســنگ عــزا!

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۱۰۴ص ،۹۸ح.۶۸

34

35

4

تربیت سخت است .من بلد نیستم.

مــن کــه خــودم صــد تــا اشــکال دارم ،چطــور میخــوام بچــه تربیــت
کنــم؟! حتــی «عقــل ســلیم» هــم میگــه :مــن بایــد اول خــودم رو تربیــت
کنــم! آخــه مــن هنــوز تــوی بچــه بزرگکــردنَ ،
خامــم .الزمــه خــودم رو
تقویــت کنــم ،اعتمادبهنفــس پیــدا کنــم ،بهقــول معــروف «بــر رذایــل
اخالقـیم فائــق بیــام» ،از ایــن چیزهــای کــه بهشــون میگــن «ســجایای
اخالقــی» کســب کنــم ،اونوقــت اگــه صالحیتــش رو پیــدا کــردم ،نوبــت
تربیــت بچــه میشــه .غیــر از اینــه؟!

ّ
محور محتوایی مبلغان
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ً
اوال فرزنــد «بنــدهای اســت خــدای را ،غمــش مخــور» .مگــر تربیــت فرزنــدان ۱۰۰درصــد بــه گــردن ماســت؟
ـت بــذر کار خــودش را میکنــد و جوانــه خواهــد زد .مــا
بــذر داخــل گلــدان را فقــط بایــد آبیــاری کــرد .طبیعـ ِ
کــه نمیتوانیــم بــهزور بــذر را ســبز کنیــم! اگــر بــه دانــه فشــار بیاوریــم کــه زودتــر جوانــه بزنــد ،میمیــرد.
ـتقیم» کــودکان هــم در واقــع ضدتربیــت اســت؛ چــون اثــر وارونــه میگــذارد .فرزنــدان
«تربیــت مسـ
ِ
مــا همانــی میشــوند کــه مــا پــدر و مادرهــا هســتیم .اگــر میخواهیــم کاری بکنیــم ،بایــد الگوهــای خوبــی

بــرای فرزندانمــان باشــیم و البتــه کــه زمینــۀ رشــد آنهــا را فراهــم ســازیم.
ً
ثانیــا میخواهیــم الگــوی خوبــی بــرای بچههایمــان باشــیم؟ بایــد تمرکــز کنیــم بــر اصــاح و رشــد
خودمــان؛ ولــی مگــر چقــدر میتوانیــم شــخصیتمان را تغییــر دهیــم؟ اصــاح شــخصیت کاری اســت
دقیــق و بــه صبــوری نیــاز دارد و بــه ایــن راحتــی ممکــن نمیشــود .خداونــد هــم از مــا در حــد توانمــان

خواســته اســت .همــۀ انســانها نقایصــی دارنــد و انســانهای بیعیبونقــص فقــط اهلبیــت
هســتند .چــه توقــع داریــم؟ نمیشــود چــوب الی چــرخ زندگــی بگذاریــم کــه حرکــت نکنــد تــا مــا شــخصیتمان
ً
را اصــاح کنیــم و مثــا بعــدش بچــهدار شــویم!
ً
خــود فرزندداشــتن
ثالثــا میگوینــد زن و شــوهر بچهانــد ،تــا وقتــی پــدر و مــادر شــوند.
ِ

بهتریــن فرصــت را بــرای اصــاح شــخصیت و خودســازی مــا فراهــم میکنــد .بــا بچــهداری

اســت کــه بســیاری از جوانــب وجــودی مــا تربیــت میشــود .تعامــل بــا کــودک کمــک میکنــد صبــور
شــویم ،بهتــر گــوش دهیــم ،محبــتورزی کنیــم ،از خودمــان بــرای دیگــران بگذریــم ،آیندهنگــر باشــیم
رفتــن داخــل گــود اســت و تــا داخــل گــود نرویــم ،بــا ضعفهایمــان پنجهدرپنجــه
و . ...بچهداشــتن
ِ
نمیشــویم و نمیتوانیــم پشــت آنهــا را بــه خــاک بمالیــم.
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تربیت تمرکز میخواهد .چند تا بچه
تربیت نمیشوند.

نشــنیدین میگــن هرچــی بچــه کمتــر باشــه ،تربیــت بهتــره؟!
منــم میخــوام خیلــی دقیــق و متمرکــز بچ ـهم رو تربیــت کنــم تــا
تربیتــش درســت از آب دربیــاد .آخــه همــه میدونــن کــه تربیــت،
کار حساســیه و بایــد بــا حوصلــه و دقــت انجــام بشــه و هزارویــک
ریــزهکاری داره .مــن کــه چنــد تــا بچــه رو نمیرســم تربیــت کنــم!
ّ
بذاریــن کار خــودم رو بکنــم ،ســر جدتــون!

ّ
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بــاور کنیــد مفهــوم «تربیــت» اینقــدر پیچیــده و دســتنیافتنی نیســت! بیاییــد چشــمها را بشــوییم و
تربیــت را جــور دیگــر ببینیــم .معنــای تربیــت ایــن نیســت کــه بشــویم نگهبــان بچــه و حرکاتــش را زیرنظــر
ـی رشــدش را طــی کنــد .یعنــی ســنگهای ســر
بگیریــم .تربیــت یعنــی کمــک کنیــم کــودک ســیر طبیعـ ِ

راه رشــدش را برداریــم و بگذاریــم ســنگریزهها را خــودش چــاره کنــد .یعنــی اگــر میخواهــد بــازی کنــد،
ً
امــکان بازیکردنــش را فراهــم کنیــم تــا آســیب نبینــد و بــا بــازی ،رســم زندگــی بیامــوزد .اتفاقــا بایــد تســهیلگر
ً
ـازی فرزندمــان باشــیم و برویــم مثــا چنــد تــا بــازی حرکتــی هــم یــاد بگیریــم و خودمــان بــا او بــازی کنیــم و
بـ ِ
ـن بــازی ،دنبــال رشــد فکــریاش باشــیم .ببینیــد نداشــتن تعریــف دقیــق از تربیــت ،ممکــن اســت مــا
در ضمـ ِ
را بــه چــه رفتارهایــی بکشــاند کــه بیشترشــان مانــع رشــد کــودک اســت!

بعضیهــا فکــر میکننــد تکفرزنــدی فرصــت بیشــتری بــرای تربیــت آن یــک فرزنــد برایشــان فراهــم
ـور متمرکــز فقــط چشــم را میزنــد؟! نــور بایــد پخــش باشــد ،مگــر نــه؟
مـیآورد! چــرا حواسشــان نیســت کــه نـ ِ

ـاز رفتارهــای طبیعــی طفــل را ناکــوک میکنــد .کــودک
تمرکــز بیــش از حــد ،وســواس میســازد و سـ ِ
بایــد در ســایۀ نظــارت مــا رشــد کنــد ،نــه اینکــه زیــر ذرهبیــن مــا آتــش بگیــرد!

بهتریــن روش تربیــت ،تربیــت بینفرزنــدی اســت :تربیــت کــودک بــا کــودک .شــاید بــرای همیــن

اســت کــه بــر ســر زبانهاســت« :بچــه یک ـیش کمــه ،دو تــاش غمــه ،ســه تــاش خاطرجمعــه!» در فضــای
معطــوف نظــارت کلــی بــر تعامــات فرزنــدان اســت و بازیهــا و کودکیهــا و
چندفرزنــدی ،توجــه مــا
ِ
درگیریهــا و دعواهــا و صلحهــای بچههــا بــا هــم ،آنهــا را رشــد میدهــد .در واقــع مــا بایــد محیــط
خانــواده را تربیــت کنیــم و نــه تکتــک فرزنــدان را.

1

 .1البتــه توجــه داشــته باشــید و توجــه داریــد کــه تربیــت فرزنــدان اینجــور نیســت کــه انســان هــر یکیــک بچههــا را بخواهــد [کــه]
مثــل یــک شــاگرد ّ
معینــی جلــو [بیاینــد] ،دعوتشــان کنــد ،بهشــان حــرف بزنــد [و] تربیتشــان کنــد ،نــه! بعضیهــا میگوینــد کــه« :شــما
میگوییــد فرزنــد زیــاد [داشــته باشــید]! خــب اگــر زیــاد شــدند در خانــه ،تربیتشــان نمیتوانیــم بکنیــم ».ایــن حــرف غلــط اســت.
تربیــت فرزنــدان تربیــت تکتــک فرزنــدان نیســت ،تربیــت محیــط خانــواده اســت .محیــط خانــواده کــه خــوب بــود ،چــه بچــه یکــی
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ً
اصــا یــک نکتــۀ مهمتــر! میدانســتید بیشــترین اثــر تربیتــی بــر بچههــا را خــود بچههــا دارنــد؟ ایــن

ثابــت شــده کــه شــخصیت بچههــای کوچکتــر را بچههــای بزرگتــر شــکل میدهنــد ،نــه پــدر و مادرهــا.
ایــن یعنــی فرزنــد بزرگتــر هرطــور بــار آمــده باشــد ،بچــۀ بعــد هــم تــا حــد زیــادی همــان طــور بــار میآیــد.
منظورمــان ایــن اســت کــه اگــر شــما بچــۀ اول را درســت و متعــادل تربیــت کــرده باشــید ،نبایــد نگــران
بچههــای بعــد باشــید؛ چــون بهصــورت خــودکار و در فراینــدی طبیعــی ،بــار تربیــت بچههــای بعــدی گــردن
بچههــای قبلــی اســت و پــدر و مــادر میتواننــد راحتتــر بــه باقــی دغدغههــای زندگــی برســند.
بدتریــن نــوع تربیــت هــم همیشــه تربیــت مســتقیم بــوده اســت .بــا روش تربیــت مســتقیم،

کــودک ســرخورده میشــود و باالخــره خــودش را در «مدرســۀ نامرئــی» نامنویســی میکنــد تــا در جمعهــای
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 بــارانزای وجــود فرزندمــان را از ســرزمین وجــودش نرانیــم و آینــدۀ فرزندمــان را گرفتــار
خشکســالی نکنیــم! از مــا گفتــن بــود.

باشــد چــه پنــج تــا باشــد ،فرقــی نمیکنــد .خــوب تربیــت میشــوند .بهطــور طبیعــی ،بهطــور غالــب خــوب تربیــت میشــوند (رهبــر
معظــم انقــاب ،شــرح حدیــث اخــاق۱۵ ،آذر ،۱۳۹۵در.)35267=farsi.khamenei.ir/video-content?id :
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َ
من کلفت نیستم.

بچهداری یعنی بشوروبساب.

َ
مــن زنــم؛ امــا کلفــت کــه نیســتم! قبــول کــه مــادری جــزو طبیعــت
و فطرتمــه؛ امــا نمیخــوام صبــح تــا شــب ،بشوروبســاب کنــم.
بیشــتر از ایــن یــک بچــه اگــه بیــارم ،زندگ ـیم قفــل قفــل میشــه.
بهنظــرم درســت نباشــه زن رو محــدود کنیــم بــه بچــهداری!

ّ
محور محتوایی مبلغان
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اینکــه خــود را محــدود بــه موقعیــت فعلیمــان ببینیــم یــا مســئول در برابــر آن ،بســتگی دارد بــه باورهــا و
جهانبینیمــان .مــا انتخــاب میکنیــم چــه مقــدار و چــه مســئولیتهایی داشــته باشــیم .مــادری هــم مثــل
همســری اســت کــه ناشــی از انتخــاب مــا بــوده و مســئولیتهایی برایمــان آورده .ایــن مســئولیت مزایــای
فــراوان بــرای مــا داشــته و بــه زحمتهــا و تالشهایــی هــم نیــاز داشــته اســت.
بلــه ،خانــهداری یکــی از زحمتهایــی اســت کــه بیشــتر بــارش را خانمهــا در زندگــی مشــترک بــه
ً
دوش میکشــند .امــا آیــا ایــن بهمعنــای آن اســت کــه مثــا مــرد خانــواده نبایــد مشــارکت کنــد؟ در

زندگــی مشــترک بایــد بــا گفتوگــو ،فضــای مشــارکت همســری را مدیریــت کنیــم و پیــش ببریــم .تقســیم
کارهــا یکــی از راهحلهایــی اســت کــه تمــام وقــت خانــم درگیــر امــور منــزل نشــود .دیگــر اینکــه میتوانیــم
ً
بــا راهکارهایــی ،کارهــا را بهینهتــر انجــام دهیــم .مثــا بــا مقــداری دقــت در اســتفاده از ظــروف میتوانیــم
تعــداد ظــروف مصرفشــده در هــر وعــدۀ غذایــی را مقــداری کمتــر کنیــم؛ بــا شســتن آنهــا بالفاصلــه پــس از
صــرف غــذا ،زمــان شستوشــو را کاهــش دهیــم؛ بــا نوبتیکــردن شســتن ظرفهــا بیــن والدیــن و فرزنــدان
بــاالی هفــت ســال ،بعضــی وعدههــای ســبک را واگــذار کنیــم و. ...
ببینیــد .مدیریــت امــور منــزل یــک مهــارت اســت کــه بــا مقــداری آمــوزش و فکــر و برنامهریــزی و

نظــم ،ســبکتر و راحتتــر انجــام میشــود.
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7

یکیدو بچه شیک است.
ٔ
بچه زیاد یعنی بیکالسی.

همســایهمون چهــار تــا بچــه داره بندهخــدا! نمیدونیــن چقــدر
ســخته! دل آدم براشــون میســوزه .همســایهها یکطــوری
نگاهشــون میکنــن .اینهمــه جمعیــت کجــا بــا فرهنــگ
ً
شهرنشــینی میســازه آخــه! بیکالســیه اصــا.

ّ
محور محتوایی مبلغان
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در ســالهای اخیــر ذهنیــت مــا ایرانیهــا ایــن شــده کــه «خانــوادۀ آرمانــی» خانــوادهای اســت کــه دو تــا بچــه
دارد ،یــک دختــر و یــک پســر کــه قشــنگ جنســمان هــم جــور باشــد .خانــوادهای کــه بــه ایــن نقطــه میرســد،
در نــگاه مــردم بــه پایــان راه فرزنــدآوری رســیده اســت.
امــا آیــا مــا همیشــه اینطــور فکــر میکردهایــم؟ بیســت ســال پیــش و قبلتــر از آن ،خانــوادۀ ایرانــی
هرچــه پرتعدادتــر بــود ،احســنت و ماشــاءهللاِ بیشــتری داشــت .خیلــی وقــت از زمانــی نمیگــذرد کــه
میگفتیــم «هرچــی دســت تــوی ســفره بیشــتر باشــه ،ســفره بابرکتتــره ».مــا بــاور داشــتیه و داریــم
کــه «دولــت در آن َسراســت کــه از کــودکان ُپــر اســت».
جالــب اســت کــه خانوادههــای پرجمعیــت ،در بســیاری جوامــع ،همیــن االنــش مایــۀ فخــر و مباهاتانــد؛
ً
مثــل بســیاری از کشــورهای غربــی ،چیــن ،هنــد ،جوامــع عربــی و مخصوصــا خانوادههــای یهــودی در
ً
سرتاســر دنیــا! اصــا همیــن االن در عشــایر خودمــان خانوادههــای پرجمعیــت شــأن اجتماعــی بهتــری
اقتصــادی بهتــری .در خانوادههــای بلــوچ هــم پرجمعیتبــودن خانــواده پســندیده
دارنــد و کارکردهــای
ِ
اســت .پــس اگــر بگوییــم کوچکشــدن خانــواده اصالــت نــدارد ،بیــراه نگفتهایــم.

بیاییــد نتیجــه بگیریــم ممکــن اســت برخــی برداشــتهای فرهنگــی اصالــت نداشــته باشــد و در مقاطــع
مختلــف عــوض شــود .بمانــد کــه در ایــن روزگار ،صاحبــان ســرمایه و قــدرت  ،بنــا بــه اهــداف خــود،
گفتمانهــای فرهنگــی را مدیریــت میکننــد یــا ســلیقۀ عمومــی جامعــه را تغییــر میدهنــد و از کجــا معلــوم
حــس باکالســی ،احساســی ســاختگی و مصنوعــی نباشــد؟!
کــه ایــن
ِ
میدانســتید کهنالگــوی همــۀ مــردم دنیــا ایــن بــوده کــه خانــوادۀ بــزرگ نعمــت اســت؟
میدانســتید برکــت در خانــهای اســت کــودکان در آن باشــند؟  1یــا میدانســتید بنــا بــه تعریــف
ســازمان جهانــی جمعیت ،2خانــوادۀ کامــل خانــواد های اســت کــه همــۀ روابــط خانوادگــی را

تجربــه کنــد :خواهــری ،بــرادری ،پــدری ،مــادری ،فرزنــدی .ایــن خانــواده بایــد دســتکم چهــار
َ َََ
ْ َ
َْ ٌ
فیه( ».متقی هندی ،کنز العمال ،ح.)۴۴۴۲۵
فیه ال بركة ِ
 .1پیامبر اکرم« :بيت ال ِصبیان ِ
iran.unfpa.org/fa .2
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فرزنــد داشــته باشــد .در آینــده هــم ،فرزنــدان ایــن چهــار فرزنــد میتواننــد عمــو و خالــه و عمــه و
دایــی داشــته باشــند.
اینهــا را گفتیــم کــه نتیجــه بگیریــم حتــی اگــر برچســب بیکالســی بــه کســی خــورد ،خیلــی جــای
نگرانــی نــدارد؛ چــون بــا بــادی کنــده خواهــد شــد! بایــد بــه راهــی برویــم کــه عقــل و شــرع تأییــدش میکنــد
و سرنوشــت خودمــان را دســت ایــن و آن ندهیــم .مــردم همیشــه حــرف میزننــد .بــا حــرف مــردم کــه
در دهــن مــردم را نــه! اگــر بــه راه
در دروازه را میشــود بســت؛ امــا ِ
نمیشــود زندگــی خودمــان را تنظیــم کنیــمِ .
ّ
ـاس برخــی
درســت و خداپســند میرویــم ،خـ ِ
ـود خــدا پشــتمان خواهــد بــود و مــا را از شــر حرفهــای بیاسـ ِ
افــراد بیمایــه خواهــد رهانــد و بــه مــا آبــرو خواهــد داد.
ٔ
از اینهــا کــه بگذریــم ،حتمــا خانوادههایــی کــه چنــد فرزنــد دارنــد آینــده آرامتــری دارنــد .اگــر مــا

االن عصــای دســت پدرهــا و مادرهــای ســالخوردهمان هســتیم و بــا نیــروی جوانــی ،کارهــای میدانــی و
ُ
عملیاتــی را چســتوچابک پیــش میبریــم ،بایــد بــرای آینــدۀ خودمــان هــم همیــن فکــر را بکنیــم .آینــده
َ ْ
َ
ُ
ْ َ
ــل أن
وقــت آســودگی ماســت ،نــه زمــان رانندگیمــان! امــام ســجاد میفرماینــدِ :
«مــن ســعاد ِة الرج ِ
َ ُ
َ َ ُ ْ ٌ
َیکــون لــه ُولــد َيســتعین ِبهــم( 1».بخشــی از خوشــبختی انســان بــه ایــن اســت کــه فرزندانــی کمکحــال
داشــته باشــد ).فرامــوش نکنیــم فرزندانمــان ضامــن فــردای زندگیمــان هســتند.

 .1کلینی ،کافی ،ج ،۶ص.۲
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ٔ
من حوصله اختالف ندارم.
بچهها منبع دعوایند.

ُ
اگــه یــه گلــه آدم یهجــا جمــع بشــن ،هــی نمیزنــن تــوی ســروکلۀ
شــی بیشــتر.
هــم؟ خانــوادۀ بزرگتــر یعنــی گیسوگیس ِک
ِ
اختالفنظــر بیــن دو نفــر بیشــتره یــا بیــن چهــار نفــر؟ بهتــر
نیســت ســری رو کــه درد نمیکنــه ،دســتمال نبندیــم و الکــی
بــا آوردن بچههــای بیشــتر بــرای خودمــون آینــدۀ پردردســرتر
نســازیم؟ مــن کــه میگــم ایــن منطقیتــره.

ّ
محور محتوایی مبلغان
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اگــر گروهــی انســان نامرتبــط بــا هــم را بهاجبــار دور هــم گــرد آوریــم کــه منافــع مشــترکی ندارنــد،
َ
بعــد از گذشــت مدتــی  ،از ســر بیــکاری و بــر اثــر دســتوپاتنگی و ...بــه پروپاچــۀ هــم میپیچنــد و
شــاید درگیــر شــوند؛ امــا همیــن تعــداد یــا چنــد برابــر ایــن تعــداد وقتــی هــدف مشــترکی داشــته
دل هــم را بــه دســت میآورنــد و بــا هــم در
بــار هــم را برمیدارنــد و ِ
باشــند ،بــا هــم میســازند و ِ

آن مســیر مشــترک پیــش میرونــد.

چــه مثالــی بهتــر از پیــادهروی اربعیــن بــا بزرگتریــن اجتمــاع دلهــا در تاریــخ بشــر! میلیونهــا انســان
کــه نســبتی ندارنــد ،دههــا کیلومتــر مســیر را بــا هــم میپیماینــد و بعــد در شــهری کوچــک جمــع میشــوند.
تعــارض منافــع در کار نیســت؟ جــا تنــگ نیســت؟ نبایــد در صــف بایســتند؟ چــه میشــود کــه ایــن اجتمــاع
عظیــم بــهصلحآمیزتریــن شــکل برپــا میشــود؟
خانــواده ازدحــام تنهــا نیســت؛ اجتمــاع دلهاســت .اعضــای خانــواده بــه هــم دل بســتهاند و پــای

در مســیری مشــترک نهادهانــد .منافــع کلــی اعضــای خانــواده مشــترک اســت و اگــر اختالفنظــری باشــد ،در
جزئیــات اســت .ایــن اختالفنظــر ســطحی را نبایــد دردســر دیــد! اینهــا کالس درس اســت بــرای تعامــات
ـر انســانی .خواهــری کــه بــا بــرادری بــر ســر عروســکی دعــوا دارد ،یــاد میگیــرد چطــور محبــت کنــد،
جدیتـ ِ

چطــور بــا محبــت عزیــزش را شــیفته و رام و آرام کنــد ،چطــور حقــش را بگیــرد و . ...ایــن اختالفهــا درس
زندگــی و ســازش اســت.
البتــه پــدر و مــادر بایــد محیــط خانــواده را طــوری پیــش ببرنــد کــه فضــا آرام و منطقــی شــکل بگیــرد و
فرزنــدان بیاموزنــد بــا رواداری و بردبــاری و دلــداری زندگــی کننــد .بــرای تقویــت ایــن مهارتهــا الزم اســت
ب آموزشــی و مشــورتگرفتن و آموزشدیــدن و گفتوگــو بــا هــم،
پــدر و مــادر بــرای مطالعــۀ دوســه کتــا 
زمــان بگذارنــد و مســیر زندگــی را ترســیم کننــد.

49

9

من پول ندارم .بچه خرج دارد.

ً
پــول پوشــک از کجــا بیــارم؟ مــن کال ســهچهار میلیــون تومــان
حقــوق میگیــرم .اگــه بچــه بیــاد کــه دیگــه هیچــی! مگــه
ٔ
خرج َ
وبــرج بچــه شــوخیه؟! همیــن خــرج دوره زایمــان رو حســاب
ِ
کنــی ،خیلیــه .دیگــه بعــدش شــروع میشــه :لباســش ،خوراکــش،
اســباببازیهاش ،مریضشــدنش و خیلــی چیزهــای دیگــه.

ّ
محور محتوایی مبلغان
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ٔ
روزی آفریدههایــش اســت ».شــاید ایــن جملــه قاطعتریــن جملــه قــرآن باشــد .بــه کســانی
«خــدا مســئول
ِ
روزی آنــان و
ـرس نــداری و تنگدســتی ،فرزندانشــان را میکشــتند ،صریــح میگویــد« :ماییــم کــه
کــه از تـ ِ
ِ

شــما را میدهیــم».

ـار هزینههایــش کمــر خــم
امــروز هــم خیلیهایمــان فکــر میکنیــم اگــر خــدا فرزنــدی بــه مــا بدهــد ،زیــر بـ ِ
ً
میکنیــم .اصــا ســری را کــه درد نمیکنــد ،چــرا دســتمال ببندیــم؟ بلــه ،ایــن همــان ترســی اســت کــه یــک
ُ
روز مردمــی را «فرزندکــش» کــرده بــود و امــروز مــا را «بیفرزنــد»! خــدا آن روز فرمــود کــه از تــرس
ُ
تنگدســتی و نــداری ،بچههایتــان را نکشــید .امــروز هــم آن خطــاب متوجــه ماســت کــه شــیکتر ،جلــوی
آمــدن بچههــا را میگیریــم.
ْ
رحمــی
فرزنــد بهدنیاآمــده را بــا بیرحمــی خــاک میکردنــد و امــروز بــه
روزی،
فرزنــد در ِ
ِ
ِ

هــم رحــم نمیکننــد .آمارهــای ســقطجنین در همیــن ســالهای حوالــی  ۱۴۰۰را دیدهایــد؟ خــود وزرات

بهداشــت قبــول دارد کــه در هــر ســال ،حــدود  ۴۰۰،۰۰۰ســقطجنین در ایــران رخ میدهــد 1.حــدود ۲۰،۰۰۰
ً
تــا از آنهــا قانونــی و بــا مجــوز پزشــکی اســت و حــدود  ۳۸۰،۰۰۰تــا نــه! رســما جنایــت اســت ایــن ِاســقاط
ـان جــاندار.
انسـ ِ
ـخ وجدانــی از آنهــا
از آنانــی کــه از تــرس بیپولــی ،جلــوی فرزنــدآوری را میگیرنــد ،ایــن را بپرســید و پاسـ ِ

بخواهیــد :شــما و انصافتــان! آیــا ســراغ داریــد خانــوادهای را کــه بــا آمــدن فرزنــد زندگ ـیاش از قبــل بدتــر
شــده باشــد؟ یــا دســتش تنگتــر و ســفرهاش کوچکتــر؟ کمــی بــه اطرافتــان نــگاه کنیــد .دوســت و آشــنا و

فامیلهایتــان را از چشــم بگذرانیــد .چــه کســی پــس از بچهدارشــدن ،فقیرتــر شــده؟

کمــی انصــاف بدهیــم .بعضــی از مــا خیلــی مصرفگــرا زندگــی میکنیــم« :هــر چیــزی بایــد نــو باشــد .تعمیــر
یعنــی وقتتلفکــردن .پولــش را میدهــم .صرفهجویــی مســخره اســت .راحــت بــاش».
 .1منابع مختلف بین ۳۰۰هزار تا ۶۰۰هزار سقطجنین در سال در ایران را گزارش دادهاند.
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من خوشبین نیستم به مملکت.
بچه هم بیاورم؟!

اقتصــادی کشــور کــه اینــه ،شــما چــه انتظــاری از مــن
اوضــاع
ِ
ـد مــن رو درســت کــن .مــن چهــار تــا بچــه
داری؟ شــما بیــا اول درآمـ ِ
تهــش رو بگــم :بچــه دوســت
هــم م ـیآرم .نوکرشــون هــم هســتم! ِ
ُ
همــه ،درســت نیســت یکــی رو
ـرو ن ِ
دارم؛ امــا تــا وقتــی کــه هشــتم گـ ِ
ُ
بیــارم کــه گشــنه و فقیــر بــزرگ بشــه.

ّ
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ُ
زندگــی را صرفهجویــی الزم اســت .البتــه نمیگوییــم مثــل پــدر و مادرهایمــان برویــم بچههــا را کهنهپیــچ
ً
کنیــم! کلــی پیشــرفت کردهایــم کــه راحتتــر زندگــی کنیــم؛ مثــا پوشــکهای چندبارمصــرف هــم بــه بــازار
آمده اســت که هم برای محیطزیســت بهتر اســت ،هم برای ســامت پای فرزند ،هم برای جیب خانواده!
«متولد  ،۱۳۶۳با  ۴خواهر و  ۳برادر و  ۷عمو و  ۴عمه و  ۵دایی و  ۶خاله».

ٔ
سر زا رفتهاند».
«زاده  ۱۳۴۹با  ۵خواهر و  ۸برادر .تازه ۳ ،تا هم ِ
این جملهها برایمان آشناست؛ اما برای نسل بعدیمان نه!

خیلــی از مــا در زمــان انقــاب یــا دوران دفــاع مقــدس بــه دنیــا آمدهایــم .چــرا در زمــان ُپراضطــراب

جنــگ و تحریــم ،پدرهــا و مادرهایمــان از داشــتن بچههــای بیشــتر منصــرف نمیشــدند؟ مگــر اوضــاع
ِ
امــروز از اوضــاع جنــگ بدتــر اســت؟ چــرا در همــان زمانهــای بحرانــی ،بارهــا فرزنــد جدیــد بــه خانــواده
ِ
ً
میافزودنــد؟ چــه در فکرشــان میگذشــت؟ اصــا مگــر خیلــی از مادربزرگهــا و پدربزرگهــای مــا فرزنــدان
قطحــی جنــگ جهانــی دوم نیســتند؟ مگــر در زمانهــای گوناگــون ،تحریــم و گرانــی و محدودیــت و
ایــام
ِ

جنــگ و مشــکالت زندگــی نبــود و فقــط االن فشــارهای اقتصــادی هســت؟

زیــادی فرزنــدان میدیدنــد .جــا
روزی زیــاد را در
شــاید پدربزرگهــا و مادربزرگهــای مــا
ِ
ِ

دارد کمــی در رفتــار خودمــان تردیــد کنیــم کــه بــا دغدغــۀ نوســانات همیشــگی اقتصــادی ،راه رزق خــدا را
ک نگــه میداریــم .راســتی اگــر پدرهــا و مادرهــای مــا میخواســتند از
میبندیــم و ســفرههایمان را کوچــ 
تــرس جنــگ و قطحــی و نــداری ،فرزنــدی نیاورنــد ،االن مــا میبودیــم کــه درگیــر فرازونشــیب زندگــی باشــیم؟
اگــر آن زمــان از مســیر درســت تشــکیل خانــواده خــارج میشــدند و بنــا را میگذاشــتند بــر زندگــی انفــرادی
درشــان بیاوریــم و همراهشــان در امــوری
و بیفرزنــد ،االن مــا نمیبودیــم کــه دورشــان بگردیــم و از تنهایــی ِ

باشــیم کــه بــر اثــر کهولــت ســن از عهــدهاش برنمیآینــد .خــب مــا نبایــد همیــن مقــدار ،حداقــل بــرای آینــدۀ
خودمــان ،بــه فکــر باشــیم؟
53

11

منطقی باشیم :یک نانخور کمتر ،بهتر!

شــما راســت میگــی! امــا هــر کاری میکنــم کــه بــا خــودم کنــار بیام،
نمیشــه .آخــه منطــق میگــه :اگــه تعــداد نونخورهــا بیشــتر
بشــه ،خــب طبیعیــه کــه هزینههاشــون هــم بیشــتر میشــه .مگــه
ـر اینــه؟! ضربالمثلــش هــم هســت :یــه نونخــور کمتــر!
غیـ ِ

ّ
محور محتوایی مبلغان
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ٔ
دهـــۀ فاطمیه 1 4 4 3

ٔ
کام
در همــه هفتهشــت قــرن گذشــته ،ســعدی
ِ
آمــوزگار ایرانیــان بــوده اســت .قنــد کالمــشِ ،
نسلبهنســلمان را شــیرین کــرده و بــه مــا آرامــش و قناعــت و مــردمداری و اعتــدال و زیباییبینــی و
عشــقورزی داده اســت .ایرانیــان ،پــس از مکتــب قــرآن ،پــای درس بوســتان و گلســتان نشســتهاند و در
ٔ
1
مدرســه ســعدی ،درس بهزیســتی آموختهانــد.

ٔ
نگــران
مــرد قصــه
در بوســتان شــعری هســت ،گویــای گفتگــوی زن و مــردی ،دربــاره رزق فرزنــد.
ِ
ِ
ّ
ّ
زن ماجــرا متــوکل بــه رزاقیــت پــروردگار اســت .برخــی مصــرع و بیتهــای ایــن شــعر ،بــه
تنگدســتی اســت و ِ
جــان مینشــیند:

		
یکی طفل ،دندان برآورده بود
		
که من نانوبرگ از کجا َآرمش؟

ُ
چو بیچاره گفت این سخن ،نزد جفت

2

3
		
مخور هول ابلیس تا جان دهد

پدر سر به َ
فکرت فروبرده بود
ّ
مروت نباشد که بگذارمش
نگر تا زن او را چه مردانه گفت
همان کس که دندان دهد نان دهد
که روزی رساند ،تو چندین مسوز
ٔ
نویسنده عمر و روزی است هم

		
تواناست آخر خداوند روز
ٔ
		
نگارنده کودک اندر شکم
ٔ
ســعدی میگویــد :دلهــره نــداری ،وقتــی کــه فرزنــد داری ،دام شــیطان اســت .ایــن حکمــت را از
َّ
ُ َ ُ ُ ُ َ
ً
ٔ
الف َ
قــر .اصــا کارش وعــده تنگدســتی اســت .همیشــه میترســاند و
قــرآن گرفتــه :الشــيطان ي ِعدكــم
ٰ
َّ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ ُ َ ِّ ُ َ
َ ُ
ف أ ْو ِل َيــاءه 4.حــاال مقایســه کنیــد
إنمــا ذ ِلكــم الشــيطان يخــو
دوســتدارانش را همــراه خــودش میکنــدِ :
ُ َ َ ً
ً
ٔ
َ َّ ُ َ ُ ُ َ
غفـ َـرة ِمنــه و فضــا .پــس گاهــی شــیطان از راه منطــق وارد میشــود! ولــی
بــا وعــده خــدا :و اللــه ي ِعدكــم م ِ
خــدا حســاب کارش جداســت.
 .1محمدعلی اسالمی ندوشن ،چهار سخنگوی وجدان ایران ،بخش «سعدی؛ آموزگار ضمیر خودآگاه ایرانیان».
 .2جفت :همسر
 .3دچار این ترس شیطانی نشو که« :بچهم میمیره».
 .4آلعمران.۱۷۵ ،
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زنگ خطر و آمارهای
درنگآور

هــم رهبــر معظــم انقــاب و هــم کارشناســان گوناگــون سالهاســت هشــدار دادهانــد و میدهنــد کــه کاهــش
میــزان زادوولــد بــرای کل کشــور و خانوادههــا و نیــز تکتــک افــراد جامعــه خطرنــاک اســت .ضمــن تذکــر
ً
ایــن نکتــه کــه «ممنوع»هــای پایــان ایــن نوشــته را حتمــا بخوانیــد ،اینجــای ســخن را اختصــاص

میدهیــم بــه نقلقولهایــی از بیانــات مقــام معظــم رهبــری:

ٔ
ٔ
ٔ
 در مقولــه مســائل اجتماعــی ...مســئله فرزنــدآوری و مســئله نســل بســیار مهــماســت .ایــن موضوعــی اســت کــه بنــده بارهــا در ایــن چنــد ســال اخیــر تکیــه کــردهام

و تأکیــد کــردهام[ ،ولــی] متأســفانه حــاال کــه انســان نتایــج را نــگاه میکنــد ،معلــوم
میشــود کــه خیلــی ایــن تأکیدهــا تأثیــر زیــادی نداشــته.

1

ّ
جمعیت جوان کشور یکی از ابزارهای قوت است.
 امروز حفظِ

2

ـل جــوان ،دشــمن بــر ایــن جامعــه
 اگــر ایــن جامعــه محــروم بمانــد از یــک جمعیــت قابـ ِّ
3
مســلط خواهــد شــد.
 -سیاســتی وجــود دارد کــه ایــن نعمــت را از ملــت ایــران ســلب کنــد ،نعمــت وجــود

ٔ
ٔ
جوانــان انبــوه و فــراوان را .نتیجــه ایــن مســئله تحدیــد نســل ،ده ســال دیگــر ،پانــزده
ســال دیگــر ایــن خواهــد بــود کــه شــما دیگــر کشــور را متراکــم از نســل جــوان مشــاهده
نخواهیــد کــرد.

4

ٔ
 .1ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی۲۲ ،تیر.۱۳۹۹
 .2سخنرانی نوروزی۳ ،فروردین.۱۳۹۹
 .3دیدار مداحان اهلبیت ،بهمن.۱۳۹۸
 .4دیدار دانشآموزان و دانشجویان۱۲ ،آبان.۱۳۹۸
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ً
 مــا بایــد ایــن را بدانیــم چـهکار داریــم میکنیــم .یعنــی واقعــا ایــن آســیبها را بفهمیــم.یکــی از خطراتــی کــه وقتــی انســان درســت بــه عمــق آن فکــر میکنــد ،تــن او میلــرزد،
ٔ
ٔ
ایــن مســئله جمعیــت اســت .مســئله جمعیــت را جــدی بگیریــد .جمعیــت جــوان کشــور
دارد کاهــش پیــدا میکنــد .یــک جایــی خواهیــم رســید کــه دیگــر قابلعــاج نیســت.

ٔ
یعنــی مســئله جمعیــت از آن مســائلی نیســت کــه بگوییــم حــاال ده ســال دیگــر فکــر
میکنیــم .نــه! اگــر چنــد ســال بگــذرد ،وقتــی نســلها پیــر شــدند ،دیگــر قابلعــاج
نیســت.

1

ٔ
بد نیست دو دیدگاه تکاندهنده نیز بخوانیم از دو کارشناس جبهه دشمن:

ٔ
 -بــه سیاســتمداران کشــورم توصیــه کــردهام از فکــر حملــه پیشدســتانه بــه تأسیســات

اتمــی ایــران اجتنــاب کننــد و مذاکــره بــا ایــران را آغــاز نماینــد .باالتــر اینکــه بــازی
طوالنیمدتــی در پیــش بگیرنــد؛ چراکــه گــذر زمــان ،آمارهــای جمعیتــی و تغییــر نســل

ً
در ایــران ابــدا بهنفــع بقــای رژیــم کنونــی نیســت( .برژینســکی)

ٔ
 نیمــه قــرن جــاری میــادی ،یکســوم جمعیــت ایــران بیــش از  ۶۰ســال خواهنــد داشــتٔ
۷درصــد کنونــی اســت و هزینــه نگــهداری از ایــن جمعیــت
کــه ایــن بســیار بیشــتر از
ِ
ُ
ٔ
کهنســال ،اقتصــاد ایــران را ِلــه خواهــد کــرد( .دیویــد گلدمــن ،نویســنده یهــودی)

ایــران از اولیــن کشــورهایی بــود کــه سیاســتهای کنتــرل جمعیــت را اجــرا کــرد و از همــان ســال  ۱۹۸۹کــه روز
 .1دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی۱۹ ،آذر.۱۳۹۲
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ٔ
۱۱جــوالی بهعنــوان روز جهانــی جمعیــت نامگــذاری شــد ،بــا مداخلــه تأملبرانگیــز نهادهــای بینالمللــی اولیــن
ـت
ـی خــود بــرای کاهــش رشــد جمعیــت را آغــاز کــرد .پــس از پایــان دفــاع مقــدس ،دولت وقت سیاسـ ِ
اقدامــات ملـ ِ

ٔ
«تحدیــد َموالیــد» را اعــام کــرده و در پـیاش برنامههــای تنظیــم خانــواده را بــه مرحلــه اجــرا درآورد.در مطالعــه
کارشناســی تحــوالت جمعیــت کشــور ،گزارههایــی بهدســت میآیــد کــه حــاوی پیامهــای هشــداردهنده
اســت و بهمعنــی بهصدادرآمــدن زنــگ خطــر بــرای جمعیــت کشــور.
نــرخ بــاروری از  ۶/۵فرزنــد ب ـهازای هــر زن در ســال  ،1365تــا پایــان ســال  1399بــه  1/6فرزنــد ب ـهازای
هــر زن ســقوط کــرد و ایــن رونــد نزولــی همچنــان تــداوم خواهــد داشــت .ایــن درحالــی اســت کــه حداقــل میــزان
نــرخبــاروریبــرایثابتمانــدنجمعیــتیــاهمــاننــرخجایگزینــی 2/1تــا 2/۵فرزنــدبـهازایهــر زناســت.همچنینبر
اســاسآمارهــایموجــود،در حــالحاضــر،ایــرانیکیاز کشــورهاییاســتکهکمتریننــرخبــاروریدنیــایاســامرادارد.
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نــرخ رشــد جمعیــت کشــور نیــز از 3/9درصــد در ســال  1365بــه 1/24درصــد در ســال  1395تنــزل پیــدا کــرد و در
وضــع کنونــی تــا پایــان ســال  1399نــرخ 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 ســالهای  1420نــرخ رشــد
جمعیــت کل کشــور صفــر خواهــد شــد و پــس از آن بــا منفیشــدن نــرخ رشــد جمعیــت ســاالنه ،از جمعیــت
کل کشــور کاســته خواهــد شــد.
مطالعــات جمعیتــی اثبــات میکننــد کــه طــی ســالیان آینــده رونــد ســالمندی جمعیــت ایــران بــا ســرعت

ٔ
ٔ
قطعــی «ســالمندی
و شــدت بیشــتری تــداوم خواهــد داشــت و در آینــده نزدیــک ،ایــران بــا پدیــده
ِ

برانگیــز پژوهشهــای تحــوالت ســالمندی ایــن
جمعیــت» روبــهرو خواهــد شــد .یکــی از نتایــج تأمل
ِ
ـر میانگیــن نــرخ رشــد جمعیــت
اســت کــه هماینــک نــرخ رشــد جمعیــت ســالمندان کشــور بیــش از ســه برابـ ِ
کل کشــور اســت و بایــد بــهزودی منتظــر پدیــدهای تحــت عنــوان ســونامی ســالمندی در ایــران باشــیم.
ٔ
همیــن آمارهــا حاکــی از آن هســتند کــه تــا ســه دهــه آینــده 10درصــد ســالخوردگی جمعیــت ایــران بــه بیــش از
30درصــد افزایــش خواهــد یافــت.
ٔ
ٔ
ـدآوری متولــدان دهــه شــصت در
ـگ دیگــر اینکــه تعــداد تولدهــا کــه بهواســطه فرزنـ
نکتــه درخــور درنـ ِ
ِ
حــال افزایــش بــود ،پــس از حــدود  20ســال رونــد کاهشــی پیــدا کــرده اســت و افــزون بــر اینکــه ســیر کاهشــی
ب تندتــری آغــاز کردهایــم و ایــن
تولدهــا زودتــر از پیشبینیهــا در ایــران آغــاز شــد ،کاهــش موالیــد را بــا شــی 
یعنــی ســرعت کاهــش تعــداد تولدهــا فراتــر از الگوهــای آیندهنــگاری بــوده اســت.
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ٔ
در پدیــده ســقطجنین نیــز آمارهــای بســیار نگرانکننــدهای منتشــر شــده اســت :ســاالنه بیــش از یکســوم
ٔ
کل موالیــد کشــور ،بهواســطه ایــن پدیــده غیرانســانی و نامشــروع ،کشــته میشــوند.
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روضههای
مادرانه

ٔ
مادر! چه واژه مقدسی.

این همه قداست را مدیون فاطمه(س) است.
فاطمه مادر بود ،چه مادری!
مادر...

همان که برای دشمنانش هم دل میسوزاند
همان که شبها تا سحر
برای همسایهها دعا میکرد.
مادر...

همان مادر که مهربانیاش
مهربانی خداست!
هر که مادری بلد است
دست نوازش بزرگترین مادر عالم به سرش کشیده شده است.
کسی که دست او به سرش باشد
بهشت زیر پایش است!
مادر...

همان که لباس عروسیاش را فرستاد در راه خدا
و خودش با لباسی وصلهدار
پا به حجله گذاشت.
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ٔ
به حجله مردی که وقتی به او نگاه میانداخت
غم از دلش میرفت.
همان که گفت فاطمه بهترین همسفر است
برای بندگی خدا!
مادر...

همان که فرزندانی تربیت کرده بود که با آب افطار میکردند
تا لقمهای در دهان فقیری باشد.
همان که خانه از لبخندش روشن بود
و حسن و حسین
روی دامن او قد میکشیدند.
همان مادر که نور بود
و تکههای خودش را به دنیا آورد
تا زمین از نور پر باشد
و برای راه هر مسیرگمکردهای ،چراغی روشن باشد.
مادر...

همان که عطرش را
نابینا هم حس نکرده بود
اما از دریای بخشش و مهربانیاش
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هر چشمهای پرآب بود
و زمین و آسمان و جهان
به خاطر وجود او برپا شده بود!
مادر...

همان مادر که نانهایش طعم بهشت میداد
و هر فقیری که در خانهشان را میکوفت
تکهای از بهشت تقدیمش میشد.
همان مادر هجدهای سالهای که روزی
نان پختنش زینب را به گریه انداخت.
مادر...

همان که مادر پدرش هم بود
زخمهای دلش را وصله میزد
و خاکروبه از صورتش برمیداشت.
همان که پیامبر بعد از هر جنگ و سفری
اول به دیدار او میشتافت
آخر ،فاطمه دریای آرامش بود
میشد خستگیها را در کنارش زمین گذاشت.
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همان مادر که پس از رفتن پدرش
ٔ
چشمهایش خانه اشکها شد.
آنقدر که همسایهها به جای مرهم گذاشتن
رو ترش کردند که« :یا صبح گریه کن یا شب!»
ٔ
کلبه احزانی ساخت

علی(ع) نیز برایش
تا دور از شهر
از صبح تا غروب
اشکهای بیپایانش را بریزد.
از روزی که فهمید پدرش رفتنی است
دیگر کسی لبخند بر لبهایش 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 میگرفت برای برخاستن
که نالههایش در خانه میپیچید
و زمین و آسمان برای کبودی پهلوهایش ضجه میزد.
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مادر...

همان مادری که تکهای 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 هیچگاه در خانهای را بلند نکوفت
تا ترس لحظهای به جان کسی ننشیند
در خانهاش را طوری کوفتند
که محسنش از میان رفت.
کاش هیچ فرزندی

مادرش را در میان بستر نبیند

کاش صدای نالههای هیچ مادری
جگر فرزندش را پارهپاره نکند
کاش هیچ مادری
از ساختن تابوتش لبخند نزند.
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مادر به دعوت پدرش لبخند زده بود
و چشمهایش را بسته بود.
علی صدایش زد:
«ای زهرا!

ای دختر محمد مصطفی(ص)!

ای دختر آنکسی که زکات را در دامن عبای خود برای فقرا میبرد!
ای دختر آنکسی که با مالئکه نماز خواند!

ای دختــر بهتریــن کســی کــه مــادرش وی را حمــل کــرد ،ای دختــر بهتریــن کســی کــه بــر روی

ســنگریزهها پــا نهــاد ،ای دختــر آنکســی کــه مقامــش بــه قــاب قوســین او ادنــی رســید»...
جوابی نگرفت .مادر رفته بود...

ٔ
سینه علی وسیع بود .قامتش کوه بود

اما خم شد.
و وقتی آب را ریخت روی پهلوهای مادر
شانههایش تکان خورد.
بچهها تاب نداشتند
و مادر بیجان آرام نداشت.
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آغوش جاودانهاش 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 فرشتهها 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 دستها بردند
شبی که دیگر صبح نشده بود
و غم به آنجا رسید که علی گفت« :طاقتم از دست رفت»...
مادر...

همان که آغوش جاودانهاش همیشه برای فرزندانش باز است.
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ٔ
نقشه راه

ـاب تبلیــغ در فاطمیه  ۱۴۴۳بیاییم و متمرکز شــویم بر این محور:
در فرصــت نـ ِ
از زن به مادر
از مادرشدن تا مادریکردن
مانند حضرت فاطمه.
ـرعی کافی وجــود دارد؛ اما میل باطنی و
بــرای اســتقبال از ایــن محور برکتزا ،دالیل عقلی و علمی و شـ ِ
ـخصی آدمها کافی اســت برای تشــویق به فرزندآوری و تکریم مادران و مادریهایشــان.
تجربههای شـ
ِ
بیاییــم در ایــن فرصــت تبلیغی ،در منبرها و ســخنرانیها و نوشــتههایمان ،مخاطبانمان را دعوت کنیم
ٔ
بــه تفکــر در مفهوم «ارزش مادری» و زمینــه را فراهم بیاوریم برای حل مســائل ذهنی آنان .پسزمینه
ٔ
امروزی مردم.
پاسـخها تعالیم اســام و ســیره معصومان است و ابزار اثرگذارشــدنش زبان صمیمی و
ِ
اکنون مخاطبان
آغاز عمل یا ســخن :نیاز واقعی و محلــی و
ِ

ٔ
چرایی بروز مشکل و رشـــد آن
میـــانه عمل یا سخن :تبیین
ِ

کلید «ارزشبخشــی به مادریها»
پایان عمل یا ســخن :بیان راهحل با شــاه
ِ
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ممنوعها

از هــر چیــزی کــه مســئله را اجتماعــی و سیاســی میکنــد ،بپرهیزیــم .مســئولیتپذیری اجتماعــی را
ّ
ٔ
ٔ
ٔ
ـود مبلغ.
ـود فــرد و متمرکــز بمانیــم در حــوزه اراده مخاطبــان و نیز حــوزه اختیــار خـ ِ
محــدود کنیــم بــه خـ ِ

حاکمیتی ،نه!

ٔ
در ایــن متــن ترویجــی ،کوشــیدهایم دور باشــیم از پاســخهایی کــه ســویه حاکمیتــی دارد ،جمعیــت
ٔ
ّ
ـت منابــع انســانی بــرای کشــور تأکیــد دارد و
را پایــه تمــدن ایرانیاســامی میشــمارد ،بــه کمیــت و کیفیـ ِ
بــر ضــرورت فرزنــدآوری بــرای دیــن اســام و آییــن تشـ ّـیع انگشــت مینهــد.
فــردی
بــه شــما گرامیــان نیــز پیشــنهاد میکنیــم کــه از طرحکــردن نکتههایــی فراتــر از زندگــی
ِ

وادی سیاســت کشــیده میشــود و مخاطــب بــه
مخاطــب بپرهیزیــد؛ وگرنــه بحثهــا خیلــی زود بــه
ِ
ســرعت پــس میزنــد! بــا تنگناهــای زمانــه و بنــا بــه مالحظــات گوناگــون ،او شــاید اکنــون در موقعیتــی
کالن مملکتــی ،بــه فرزندخواهــی بنگــرد و
بلندمــدت تمدنــی و بــا نــگاه
نباشــد کــه بتوانــد بــا نگــرش
ِ
ِ
ـر ایــن طــرح بــزرگ ببینــد.
خــود را بازیگـ ِ

ٔ
ٔ
چنانکــه در بخشهــای پیشــین گفتیــم ،مســئله محــوری همــه مــا «بحــران جمعیــت» اســت و

ُ
عــد ملــی و
راهبــرد گفتمانســازمان در مســیر آن شــکل میگیــرد؛ زیــرا بحــران جمعیــت در ســه ب ِ
ً
ٔ
خانوادگــی و فــردی ،فاجعــه اســت .ولــی ایــن مســئله زیرســاختی را لزومــا قــرار نیســت بــه روســاخت

بیاوریــم و مســتقیم در منبــر مطــرح کنیــم .ایــن شــائبه نیــز مطــرح نمیشــود کــه داریــم پنهــانکاری
میکنیــم؛ زیــرا غیرمســتقیمگفتن پدیــدهای اســت رایــج و پذیرفتهشــده در رســانههای دیــروز و امــروز.
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کدام فرزند؟

ٔ
وجــودی خــودش ،از «مــن» آغــاز میکنــد و پــس از توســعه احــوال و افــکارش
انســان در ســیر رشــد
ِ

بــه «خانــواده» میرســد .کمکــم فراتــر مــیرود و هویــت خــودش را در ّ
کلیــت «فامیــل» و خانــدان
برمیســازد .کمــی جلوتــر مــیرود و «وطن»اندیــش میشــود و بــرای ملــت و هموطنانــش حتــی تــا
ّ
کیســتی خــودش را در
حــب ملــت ،بــه «دیــن» عشــق مــیورزد و
پــای جــان مایــه میگــذارد .باالتــر از
ِ
ٔ
ـتی زندگ ـیاش را در منظومــه اســام معنــا میدهــد .ایــن میشــود
بندگــی پــروردگار پیــدا میکنــد و چیسـ ِ

ـن عالــی».
ـن ســافل» تــا «مـ ِ
ِســیر رشــد او از «مـ ِ
همیــن مســیر را همــان انســان ،در جنبههــای گوناگــون زندگــی و عمــرش میتوانــد تجربــه کنــد؛
بــرای نمونــه ،بیاییــد عنصــر «فرزنــد» را بــه ماجــرا اضافــه کنیــم .انســان وقتــی بچــهدار میشــود ،در
ابتــدا تصــور میکنــد کــه ایــن فقــط «فرزنــد مــن» اســت کــه البتــه همیــن هــم ارزشــمند اســت و خــودش
بنیــادی قــوی دارد .کمــی پیشتــر کــه بــرود ،کودکــش را «فرزنــد خانــواده» در نظــر میگیــرد .آنجاســت
َ
کــه خطوربطهــای خواهــری و بــرادری و پــدری و مــادری و ن ِوگــی برایــش اهمیــت مییابــد .در نگاهــی
کالنتــر ،فرزنــدش را عضــوی از فامیــل میشــمارد و دوســت دارد کــه در کل طایفــه ،بهعنــوان «فرزنــد
خانــدان» ،بــه آن فرزنــد افتخــار کنــد .در ســطحی باالتــر ،او دنبــال ایــن اســت کــه عضــو مفیــدی بــه جامعــه
تحویــل بدهــد و بچـهاش بهعنــوان «فرزنــد کشــور» بــه مملکــت خدمــت کنــد و در موقعیتهــای خطیــر،
ٔ
ـربازی وطــن بــه وظیفـهاش عمــل کنــد .قلــه نگاهــش آنجاســت کــه بــرای اســام
ماننــد جنــگ ،در لبــاس سـ
ِ

فرزنــد بیــاورد و بــرای یــاری امــام زمانــش تربیتــش کنــد .اینجــا فرزنــدش «فرزنــد اســام» اســت.
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ترویــج فرزندخواهــی ،از ســطح اول یــا دوم یــا
حــال ،ســخن مــا اینجاســت :در تبلیــغ فرزنــدآوری و در
ِ
ِ
نهایتــش ســوم فراتــر نرویــم؛ یعنــی فرزنــد را در چهارچــوب «فرزنــد مــن» مهــم کنیــد ،یــا کمتــرش «فرزنــد
ّ
ٔ
خانــواده» ،یــا از همــه کمتــر «فرزنــد فامیــل» .حتــی در کشــورهای مرفــه نیــز کــه دغدغــه افزایــش
ٔ
ٔ
جمعیــت دارنــد ،همــه تبلیغهــا و تشــویقهای فرزنــدآوری را از جنبــه فــردی و خانوادگــی
ٔ
خــود پــدر و مــادر و نیــز بــرای بقیــه فرزنــدان
پیــش میبرنــد و بــر مزیتهــای داشــتن فرزنــد بــرای
ِ

تأکیــد میکننــد.

حرف کم نمیآید؟

در همیــن ســطحها نیــز حر فهــا بــرای گفتــن هســت؛ آ نقــدر کــه نیــاز و ضرورتــی نــدارد بــه ســطح
اهمیــت ماجــرا فقــط منحصــر در ســطوح
کشــور و دیــن برســیم .بلــه ،گمــان نکنیــم کــه اصالــت و
ِ
مشــکالت اقتصــادی
ملــی و دینــی اســت .در ضمــن ،مخاطــب امــروز متأســفانه بــا توجــه بــه انبــوه
ِ
همدلــی الزم را بــرای نقشآفرینــی در
و سیاســی و اجتماعــی و نیــز ناکارآمد یهــای مســئوالن ،آن
ِ
طر حهــای کالن ملــی و آیینــی از خــود بــروز نمیدهــد یــا بــاور نمیکننــد کــه کارشــان بــرای کشــور

و اســام اینهمــه مهــم باشــد.

ٔ
ـوش مــردم و روزگار و بهانگیــزه قــوی بــرای گســترش همدلیهــا ،همگــی بــرای
بهامیــد حــال خـ ِ

فرهنگســازی در «فرزندخواهــی» تــاش میکنیــم .کامیــاب باشــید و آفتــاب اقبالتــان ّزر یــن!
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بنمایهها

ٔ
بــرای مطالعــه بیشــتر ،منابعــی تکمیلــی میآوریــم تــا بهکمــک آنهــا بتوانیــد محتــوای ســخن را
ُ
ـت عمــل را در عملیــات تبلیغــی پــر کنیــد.
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