
 

 

  

  یتیتو چالش جمعو چالش جمع  یرانییرانیاا  ۀۀجامعجامع

   *یلیاردب یمگفتگو با سرکار خانم دکتر مر

. باشـد  یفرزنـد مـ   پنج ي، متأهل و دارا1353متولد  یلیاردب یمسرکار خانم دکتر مر

تهـران شـده و    یبهشـت  یدوارد دانشگاه شه یدر رشته پزشک 1371در سال  یشانا

 یتخصصـ  يدکتـرا  يدارا ین،عالوه بر ا .اند رشته شده یندر ا يموفق به اخذ دکتر

 یردولتـی و غ یدولتـ  ينهادهـا  بـا زنـان و خـانواده    ینۀهستند و در زم یپژوه یندهآ

 کل بانوان و خانواده و مشاور استاندار فـارس در  یرمد يدارند. و يو همکار یتفعال

 یشـبکه ارتبـاط   يمرکـز  يسال است که عضو شورا دهاز  یشب امور بانوان بوده و

 یقـات ، عضو مرکز تحق92. از سال ندباشد یمردم نهاد زنان در کشور م يها سازمان

و  یـت جمع یطـۀ بـوده و در ح  یرازشـ  یسالمت دانشگاه علوم پزشک گذاري یاستس

  اند. داشته ییجو ترو یپژوهش هاي یتفعال یرانا یتجمع هاي یندهآ

ارزشمندتان را براي مجلۀ پاسخ وقت اي از  از اینکه پارهیلی اردبسرکار خانم : مجلۀ پاسخ

از لحاظ علمی  ،مفهوم جمعیت بفرمایید: براي شروع بحث اختصاص دادید، سپاسگزاریم.

مفهوم جمعیت و دارد؟  هاي تفاوت مردم هست، چه عمومدر اذهان  که یبا مفهوم جمعیت

هاي  ها و آکادمی دولتچیست و به چه علل و دالیلی امروزه  ،از نگاه علمی آن،ي ها لفهؤم

  تا این اندازه اهتمام دارند؟کاربردي و به لحاظ تئوریک  ،جمعیتمقولۀ علمی به 

 اشـت عمـومی یـا    برد. شـاید  ی متفاوتی ارائه شـده اسـت  ها تعریف ،در مورد جمعیت

ی علم اقتصـاد آمـار   ها یکی از زیر شاخه تاز موضوع این است که مقولۀ جمعیاجماعی 

                                                   
  Maryam.ardebili@gmail.comتهران؛  یبهشت یدهاز دانشگاه ش یعموم یپزشک یدکتر .*
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ــ و از ــاً اســت. شناســی جامعــه ،یطرف ی و فاســت کــه بحــث دمــوگرا هــا ســال تقریب

. بـه همـین   پرداخته شده اسـت آن به ابعاد ها مطرح است و  شناسی در آکادمیک جمعیت

بیشـتر خـودش را    ،شناسی دانش جمعیت  ی جدیدها تعریفسبب در ادامه تبیین مسئله، 

شـود، ابعـاد    شـناخته مـی   شناسـی  جمعیت عنوان در دنیا بهاالن آنچه که دهد.  مینشان 

، کشـور هر  و در جهان ،تمام آن چه مرتبط با کمیت افراد . تقریباًآن استکمی و کیفی 

ی هـا  هرم،  )Dynamism( حرکتشان دینامیزماینکه عدادشان و ت یی؛ یعنیو روستا شهر

ساختار جمعیت بـه لحـاظ تجـرد و     .شکل است جمعیتی یا ساختار سنی جمعیت به چه

هـای   در واقـع بـه لحـاظ    و شرایط اقتصـادی  ،وزیع جغرافیاییت، به لحاظ اشتغال ،هلأت

قضیۀ جمعیـت   کمیاز لحاظ یک آمار  ،ها شود. این مطرح می یجمعیت هرمختلف کمی 

د یفیت زندگی این افـرا ک درصدد فهم این مطلب هستند که ها شناس ولی جمعیت است.

حال بـه  ه گذشته تا ب ان ازیعنی روندش ؛کند تغییر می و بعد این که چگونه چگونه است

ی جمعیتی مطرح ها گذار یها نظریهمسائل، این  ؟ در پیمکانیزمی تغییر کرده است چه

کنند به یـک   سعی میکه نظریه پردازان  گذار دوم جمعیتی ،، گذار اول جمعیتیدنشو می

 ،پویایی جمعیـت در جهـان  خواهند بدانند که  میا ه شناس تجمعی .الگوی واحدی برسند

جمعیت چـه  ۀ چه فرمولی داشته و االن به چه سمت و سویی خواهد رفت و مسائل آیند

 ؟ خواهد بود
  

توصیفی دارد یا ۀ که فرمودید جنب )میزمیدینا(حرکت جمعیت این  مجلۀ پاسخ:

  تجویزي؟
 لحاظ سـاختار جمعیتـی   با ها کشورنکه یعنی ای دارد، توصیفیۀ هم جنب آن؛ یهر دو، 

ـ ند ا هچگونه بوده و چطور به این جا رسیدشان از آن جهت که روند گذشته  ۀ و هم جنب

بـا  شناسـی   دانـش جمعیـت   ،در واقـع  .بوده اسـت  کهجدی به لحاظ ایرادات  ،تجویزی

 مـدیریت  در یکی از اتفاقاتی کـه  ،و در نتیجهمرتبط نشده  گذاری ۀ اجرا و سیاستعرص

با یک اطالعـات مربـوط بـه دو     ها سال ،است که جمعیت ما این کشورمان پیش آمده،

 یبنـد  زماناینکه سیاستی در بدون  و گیریبدون بازخورد است؛ شده مدیریت قبل ۀ ده

اش بسیار مهـم اسـت. همـین     تجویزی لذا جنبۀ و است رفته به جلو  باشد، داشته وجود
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بـا نـرخ   برای کشـورهای   را ای هی جداگانها تسیاس ،جمعیت اندر دنیا متخصص ،االن

هسـتند،  نرخ باروری باالیی  دارایاز کشورهایی که  )؛Low Fwertilityباروری پایین (

لیکن یـک اختالالتـی در ایـن     و هستندتجویزی  ها، این سیاست حتماًو کنند  تعیین می

  رسیم. ی بعدی به آن میها الؤمسیر وجود داشته که در س
فرهنگی  ،سیاسی ،چه اهمیتی از لحاظ اقتصادي ،جمعیت ۀرداختن به مقولپ :مجلۀ پاسخ

گذاري  ریزي و سیاست پردازي و به لحاظ برنامه اهمیتش به لحاظ تئوریک و نظریه ؟دارد

براي  شود اهمیت پرداختن به مقولۀ جمعیت را چه مباحثی میبا طرح چطور است؟ 

  ؟درک تبیین نخبگان و عموم مردم 

 هـا و   دانـش ۀ بقیکه یک بحث زیرساختی است  ،جمعیت، بحث دربارۀ یتبرای مدیر

بدون آمـار تعـداد افـراد،     ،االن هیچ اقتصاددانی هم به آن نیاز دارند. ی دانشیها عرصه

بینـی   یچ پـیش توانـد هـ   نمی و غیره، در سنین کار ،سالی تعداد افراد در سنین میان مثالً

انـد و چـه    هاند چه تعـداد افـرادی ازدواج کـرد   که ند شناسی اقتصادی انجام دهد. جامعه

ـ  ،جمعیـت  حرکـت شناخت ایـن  یعنی بدون آمار جمعیتی و ؛ اند هطالق گرفتتعداد  ۀ بقی

 دهند. دست می را ازشان  یا موضوع کارزمینه ای زیرساختی و ۀ یک عرصهم  ها رشته

و هـم  باشـد  فوق العاده مهم است که هم فعال و هم بروز  ،شناسی جمعیت بنابراین

مـدام حفـظ شـود.     ،اجرایـی  و ی مـدیریتی ها عرصه وعلمی  یها رشته ۀتعاملش با بقی

بـرای   شناسی جمعیت ،گذشته ۀده پنج ن را عرض کنم که در تمامای ،مخواه منتهی می

 و خـورد  عطـف جمعیتـی رقـم مـی     ۀدر مقاطعی که نقطمثال  بوده است.مهم ما بسیار 

 اش سـاختار جمعیتـی  حرکـت و  بـاروری پـایین   به سـمت   ،کشور از شرایط باروری باال

دانـش   کنـد و  پیدا مـی جمعیتی  ۀیا پنجرجمعیتی  فرصتکند؛ یعنی کشور، یک  تغییرمی

از حاشیه بـه مـتن و    ،کند و از حاشیه به مرکز پیدا می یک معنایی محوریت هب ،جمعیت

 هبایـد همـ  ، ما ن جهتآید و ما االن در چنین مقطعی هستیم و به ای از فرع به اصل می

 یمباید مسلط باشـ  ،یشپبیش از  ،مان و مدیریتی  های دانشی حیطه ۀهم .باشیمحساس 

 خیلی باید تقویت شود.ای  هی میان رشتها و بحث
قابل فهم است. لـذا   در سطح نخبگانی ،یدمطرح کردتر مباحثی که شما  بیش مجلۀ پاسخ:

 ت؛سا تر و محسوس تر لموسم یک سري عواملی که، راي خوانندة مابم اگر یشو ممنون می
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تواند روشن کنندة اهمیـت مقولـۀ    جمعیت که می ۀتوجهی به مقول  یعنی آثار و عواقب بی

  ؟یدفرمایاشاره ب موارد  براي عموم مردم و براي فرهیختگان باشد، به این ،جمعیت

  ،را تـوجهی بـه موضـوع جمعیـت       مصادیق عینی بیواقعیت آن است که ما در کشور

یش در آینده ها از پیامد دیگر بخشیو یش االن مشخص ها از پیامد بخشیکه  شاهدیم

تـوان   شدن بحث، می تر تر و عینی ملموس برای بیان .گیر ما خواهد شد گریبان ،نزدیک

بعـد از   ،شصـت ۀ در دهـ  امـ در کشـور  . تجارب بعضی از کشورهای دیگر را مطرح کرد

کـاهش پیـدا    هـا، مـرگ و میر طرفـی  از و  های سالمت و امنیت افزایش اینکه شاخص

امیـد بـه   افـزایش  و اسـالمی  انقـالب   پیروزی .به اوج خودش رسید ،نرخ باروری ،کرد

 ۶۴و  ۶۳سـال  نسبتا مطلوب رفاهی موجب شـد در  ین شرایطی نمردم و هم چدر ۀ یندآ

، حـدود  هـا  در آن سـال  ، به صورت میانگین، یعنی هر زن ایرانیبرسد ٦.٨ ،نرخ باروری

سن باروری در  ،میانگین طورآورد. به  میند را در طول باروری خودش به دنیا فرز هفت

شـود کـه    مان سخت متبـادر مـی   حتما به ذهن بود. سال٤٥تا  ١٥ هایی بین چنین سال

بـوده  این چنـین  سال پیش عمومیت داشته و میانگین آمار  سیالی  بیستچنین اتفاقی 

 درکـه  آمار سرشماری   .آید می بیرون ۱۳۶۵ان مقطع آمار سرشماری سال در هماست. 

در ایـن گـزارش    .یش ارائـه شـد  هـا  گزارش ۶۷ در سال شد و دستی شمارش می ،واقع

 دولـت و مسـئوالن  مشخص شد که ایران درصد رشد باالی جمعیت داشته و آن موقع 

باالخره را القاء کنند.  نبودهم هنوز خیلی راحت که  ،طرح کنترل جمعیت ،تالش کردند

زمان جنـگ مطـرح   شرایط ی اقتصادی و ها کمبود ،ت دولتأدر هی، ۶۸و  ۶۷ ایه سال

ار انفجـ  ،جمعیتـی داشـته باشـد    با این وضع بخواهـد نـرخ رشـد   کشور گفتند اگر  وشد 

 گرسـنگی مـان را از دسـت خـواهیم داد و همـه از      منابعۀ همت و شجمعیت خواهیم دا

یـک   هیم کـرد و ه کـار خـوا  مان االن سه شیفته است و بعـدش چـ   میرند و مدارس می

  فضای خیلی فجیعی توصیف شد. 

در حالی این ، پیش آمد از کاهش جمعیتی حرف ،۶۸ و ۶۷است که سال این جالب 

 یکاهشـ  و جمعیـت رونـد   دهافتا ،افزایش جمعیت سر نمودار ،به بعد ۶۴از سال که  بود

نمودار جمعیتی ما  سر لذا وقتی .مدرن شد یمقدارۀ ما جامع. حاال بگوییم بود پیدا کرده

و بـزرگش   مطرح ،داغۀ عنوان مسئل تازه ما موضوع را به ،کند کم کم مسطح و افت می
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ـ  حرف مـی  جامعه، فجیعو وضعیت  انفجار جمعیتی ازکنیم و مدام  می م. بنـابراین در  یزن

شـود و سـپس    گرفتـه مـی   منجر به قوانینی برای کنترل جمعیت ی کهتصمیم ۶۹ال س

سال و در  برساند چهاربه زیر  هفتری را از هدفشان این بود که بارو ی کهابالغ قوانین

سـال، بـه    در آن ،اجرایی شـد  عملۀ در عرص ۷۱ درسال و این قوانین ابالغ شد هفتاد

 هـا نبـود!   د و دیگر نیاز به اعمال آن سیاسته بورسیدبود،  چهارکه باروری زیر هدفش 

 ،ی خـوبی داشـتند  هـا  آمـار  ،کز بهداشتمرا، هرچند آمار بروز نداشتدولت وقت  یمنته

توجـه   هـا ولی به ایـن آمار  دانستند میمختلف  طقادر من ،چون میزان کنترل جمعیت را

منـد   ، سیاسـت زمـان  ندنویس نمیکه  یک سیاست را برای الی االبد از طرف دیگر، .نشد

 ،بـه فرمـایش حضـرت آقـا     لذا .شودتعدیل جمعیت  ،خواستیم می فقط یک زمانی .است

یـک   ،االبد باز بماند. این عدم توجهحاال چرا این باید الی  ،شدباز  ییک شیر آبی اگرحت

در حـالی کـه از هـدف     ؛ادامه پیدا کردها  و سالخیلی بد را در کشور ما رقم زد ۀ خاطر

را در دنیـا رقـم    بـاروری ترین کاهش نرخ  و ما اینجا بزرگ ه بودشد دور خیلی ،خودش

در  ، ولـی رسیدند به زیر دواز هفت  ها یعنی این !رکورد داریم ،موضوعزدیم و ما در این 

بـین گـذر   شورهای اروپایی و آمریکایی که دنیا، جهان اولی و دومی، ک کشورهایۀ هم

ایـن  رسیدند، ولی  دوعدد به زیر هفت عدد از ، سال پنجاهیا  هفتاد بین ،اول و دومشان

کــه شـود   و ایـن باعـث مـی   فتـاد  سـال اتفـاق ا   دهمـا در   کـاهش جمعیتـی در کشـور   

تـرین عـدم تعـادل     سنی جمعیت و شـاید یکـی از خطرنـاک    ترین ساختار هرم نامتعادل

پـیش   ،ی که تا به حال هیچ کشـوری در دنیـا تجربـه نکـرده    ا آیندهدر ساختار جمعیتی 

مـا  جامعـه  ی هـا  گویم قطعی ولی به هر حال یکـی از سـناریو   نمی .روی ما قرار بگیرد

 را گرفت. این اتفاقد جلوی البته می شواست. 
ما در آینده یک شکاف سنی خیلـی زیـاد را تجربـه     فرمایید اینکه می مجلۀ پاسخ:

ـ  اي  هیعنی یک جامع ؛کنیم می کـه در  اي  هکه هنوز به جوانی نرسیده و یـک جامع

  ؟شود که قابل پر کردن نیست سالمندي است و این وسط یک شکافی پیدا می

 ـ    د که با مطالعه میی جدی دارها خیلی پیامد زی را توانیم کشورهایی کـه چنـین چی

منحصـر بـه کشـور مـا      ،اتفاقـات این از ولی یک بخشی  ؛تجربه کردند را بررسی کنیم

همـین االن بـرای    .افتـد  شکاف خیلی بزرگی که اتفاق می و فاصلهبه خاطر آن است، 
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ن خـالی  شـا  به خاطر اینکه دو طـرف هـرم سـنی    ،ها شصتیاست که دهه  روشنمردم 

شـود.   روند یک مـاجرایی درسـت مـی    میکه هر جا  ،ها این سنین قبل ازخصوصا  ،شده

یی کـه  هـا  شصتۀسالی برسند و ده های ما به سنین میان شصتیدهه  ،شما تصور کنید

خـالی  درون ایـن کـامال کشـور را از     .انـد  هخودشان نداشـت ۀ ازاند  همکفی بفرزندآوری 

گیـرد کـه خیلـی     سال شکل می هفتاد و شصتاالی کند و یک بار بزرگ جمعیتی ب می

شان را بـه یـک حـد جـایگزین و یـا       فرزندآورییک تعداد از  ها دارد. اگر این ها داستان

بـه جـوانی    هـا  داشتیم که در آن سنین فرزنـدان ایـن   امیدباز ما  ،دادند باالتر انجام می

ولـی   ،آل نیسـت  تعـادلش ایـده  هرچند  ،و یک مقداری این هرم درست استاند  هرسید

 نـداریم. هرم از این ای  ههنوز نشان ،سفانهأمتشود.  باالخره از آن شکل ناهنجار خارج می

ا تـازه از  و مـ اسـت  رفته اش  بارورینرخ زیر حد جایگزین  سال ۲۰الی ۱۹ ،کشور االن

هنوز ما قانونی برای این کـار   ولی ؛ایم شدهمتوجه قضیه  ،نظام با هشدار رهبر ۹۳سال 

اش به زیر حد جـایگزینی   کشوری در دنیا، بعد از اینکه نرخ باروری ره از طرفی .نداریم

و مـا   کرده اسـت با فضای خودش متعادل  را خودش های سیاستبالفاصله  ه باشد،رفت

توانـد   مـی  یهـای ملموسـ   پیامـد  یم. این که چها هی خود ماندها سال در سیاست بیست

 ،فرزنـدی کـه االن در کشـور مـا هسـت     داشته باشد، فرض بفرمایید که فرهنگ تـک  

و ای کـه از یـک زوج تشـکیل شـده      ههمین را به طور ساده تصور کنیـد، یـک خـانواد   

ی خودشـان  هـا  به لحاظ فرهنگی تمایل هم دارنـد کـه از پـدر و مـادر     ها این برفرض،

یک پـدر  خانم، این  .م تک فرزند هست و این آقا تک فرزند استاین خان ،مراقبت کنند

را انـد   هحاال شما نرخ افرادی کـه مجـرد مانـد    .دارد دیگری پدر و مادر آقا، و آنو مادر 

دارد که کسی را ندارد و دیگری یک دایـی دارد کـه   ای  هاین آقا یک عم .محاسبه کنید

 ،نفـر بودنـد   چهـار  ،ها اگر در واقع این .سالمند است و فرزند ندارد و ازدواج نکرده است

سـالمند   شـش  مسئولیتاما امکان ندارد یک زوج بتوانند  .ندتوانستند کفایت کن شاید می

درآمـد  کـار کننـد و    ،یعنی باید تمـام وقـت   بر عهده بگیرند؛ زمانی،را به لحاظ مالی و 

ایـن غیـر    و خواهند یک یا دو فرزند هم داشته باشند. می ها داشته باشند، تازه اینکافی 

 مشـاهده کنیـد کـه    ر جامعه و بعـد شما این را تعمیم بدهید به یک نسل د. ممکن است

 خواهد شد.ای  هچه فاجع
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وقتی اینهـا بـه دورة   ، دارند فرزند ششیا  پنجاي  فرض کنید که یک خانواده :مجلۀ پاسخ

اینگونـه    کنند یا بعضی مراقبت می از آنها، از فرزندانیکی هر شب  رسیدند؛ سالمندي می

گیرنـد! و   ، مورد مراقبت قرار مـی د دیگرکه یک ماه خانۀ این فرزند و ماه دیگر خانۀ فرزن

  ؟نیازي هم به سراي سالمندان با آن آسیب هاي اخالقی و اجتماعی اش نبود

  بوجود آمـده   جوامعکه در گرایی فردفرهنگ ، با افزایش بگذریم از این مدلبله! اگر

د. چه کسـانی بایـد   کننسالمند  ششاین  رایب تمسئولیاحساس  هیچکسشاید است، 

ی بازنشسـتگی در چنـین شـرایطی    هـا  دولت. صـندوق  ؟دنمدیریت بکنرا  ها رایطاین ش

ای ما ایـن طـور اسـت     همدل بیمچون ما چطور است؟ ای  همدل بیم .اند رشکستهو قطعاً

د. مدل کـاری  نده می بازنشستهبه  گیرد و را می پول ،که در حال کار هستید ،که از شما

در حالی  ،دهد گیرد و به نیروی مسن می می وزامر ما همزمان است که از نیروی در کار

از طرفی هرم سـنی جـوان   رود و  جمعیت به سالمندی میۀ که تود زمانی ،که این مدل

سـمت  بـه   همـین االن  .دهـد  مدل کاری هیچ جوابی نمـی این  ،شود و الغر می نحیف

 ،ی سـالمت هـا  یی که دولـت و سیسـتم  ها در نتیجه آن حمایترفته است، شکستگی ور

ط بوجـود  در چنین شـرای  ،بحران جدیو این افتد  اتفاق نمی ،د از سالمند انجام دهندبای

، پرداخـت  بیمهافراد برای که را پولی ، به جای این ساز و کار ،ها کشوراز . بعضی آید می

ی آن هـا  و درآمـد  گذاری سرمایه ،شخصخود در یک کاری برای  پول،همان  کنند، می

ولـی سیسـتم    ،آورد کـم نمـی  ای هـیچ وقـت    سازوکار بیمـه  . لذا اینشود داده می اوبه 

  آورد. کم می ، با سازوکاری که دارد،ماای  هبیم

رشد سبب افزایش ثروت و  ،ول در سیستم بیمهمنظورتان این است که باید پ مجلۀ پاسخ:

 هـا  ولی این پول شود،رسیدگی  ،هم به سالمند امروز و هم به سالمند فرداو از طرفی  شود 

اي که مـا در   همان خام فروشی؛ یعنی شود مستقیم صرف سیستم درمان میکشور ما، در 

 ؟افتد در بحث بیمه هم همین اتفاق می م،نفت داری
  .مشـکلی ایجـاد کنـد    ،رسید نظر نمی خیلی به ،گذشتهۀ در چند دهبله درست است. 

 بـه  پنجـاه سن  از ،اری خیلی بیشتر است. االن امید به زندگی ماهمیشه تعداد نیروی ک

 ،تـر شـده اسـت. بـه طـور معمـول       ۀ سالمندی طوالنیرسیده است و دورسالگی  هفتاد

در  بیایـد. پیش مشکالتی هم شاید  ،سال دیگر صدکنند که  فکر می ،جامعهبعضی افراد 
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اگـر حرکـت درسـتی انجـام      ،هسـتند فرزندآوری همین افرادی که در سنین  حالی که،

شوند. این یکی از مشـکالتی   بحران در سالمندی مواجه میاند که با  اولین نسلی ،ندهند

 است که ممکن است ایجاد شود.

بیشتر روشن شد که کاهش نرخ باروري اید،  تی که شما دادهتوضیحاتوجه به با  مجلۀ پاسخ:

براي به ویژه و  هجامعهرباري براي  فاجعه و رشد منفی جمعیت چه آثار و تبعات سنگین و

هاي کمی و کیفی در  در حال حاضر شاخصهکه  بفرماییدخواهد زد. رقم  در آینده جامعۀ ما

بحث ، 93تا سال  68سال  ازما  ؟دهند هایی می چه گزارش در کشور ما، مورد جمعیت

و  از آن به بعد بنا شد که یک تحوالت و کاهش جمعیت را به شیوة ناشیانه دنبال کردیم

 ،میم بدانیخواه عیت ایجاد شود. میتغییرات جدي در بحث باروري و رشد مضاعف جم

؟ قرارداریم ما در کجا و گوید آمار از لحاظ کمی و کیفی چه میهستیم،  1399االن که سال 

دنبال  ست یا همچنان سیر گذشته رااامیدوارکننده  ،آیا نرخ باروري یا رشد مثبت جمعیت

  ؟کنیم و اتفاق جدیدي در بحث جمعیت نیافتاده است می

  بحث کنیملی ناچاریم که واقع بینانه و ،بینانه صحبت کنم دارم خوشدوست خیلی .

نرخ قرار دارد. نرخ جایگزین زیر است در  سال بیست کشور ما،که  شد، عرض القب

دو نفر در  ،خودشان یبه جا ،ن است که یک زوجیتعریفش به طور ساده ا ،جایگزین

این عدد را  .ه قضیه اضافه کنیدرا هم ب ها باقی بگذارند. شما نرخ مرگ و میر ،جامعه

 ،این مقدار فرزند بیاورند، یعنی اگر افراد جامعه ؛دهم در نظر بگیریم ٣/٢تا  دهم١/٢

اند. در  گذاشتهفرزند  ،جای خودشان ،که این افرادای است  مساوی یا فقط به اندازهتازه 

تعداد  ،یکافۀ دهد که به انداز موقعی جواب می ،این نرخ باروری جایگزین ،واقع

برای جامعه را،  فرزندآورید این میزان ندر آن سن داشته باشید که بتوان هایی زوج

که  ،باید مطمئن شویمحاال  بود. ۀ شصتده درد. مثال پیک جمعیتی ما نباش داشته

 ۀما دهاباالی نرخ جایگزین این کار را انجام دادند. ۀ اندازبه  ،ها شصتی دهه

شروع شدند که این باعث فرزندآوری وارد  ،یر یافتهخأت ییمان یک مقدارها شصتی

بودند ولی شان  فرزندآوریدر اوج دوران  ها یمان شد و بعد اینها کاهش نرخ باروری

 ،هفتادیدهه  ینمتولد سالگی است و چهلدر آستانه شصت، االن یک فرد متولد دهه 

این پنجرۀ فرصت  ،مابرای جامعه  بنابراین یک دهۀ دیگر دارد. ساله هستند که سیاالن 
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برای اینکه عدم ، جوانی و فرزندآوری ،سنین کار هب شصتن دهه اجمعیتی که با ورود متولد

یک فرصت بسیار ، اش و هم نیروی کار و جهش علمی را جبران کند تعادل ساختار سنی

  !مغتنم است

و ترین کشور  شنیدیم که ایران جوان میاتفاقاتی که یک مقاطعی در اخبار ۀ هم

ات حضور این پیک تأثیر ۀهم ،ها است. این داشتهجهان در  رشد علمی راباالترین 

 جمعیتی یا فرصت جمعیتیۀ به این پنجر کهسنی در سنین جوانی بوده است 

به  ،بعد پیک سنی ،کافی را از این ببریمۀ گوییم. اگر از این گذر کنیم و نتوانیم بهر می

خودش را خیلی  ،ها و عدم تعادل ها تعارض ها،رود و بعد میان سالی و بعد سالمند می

ۀ مان در این مقطع که شاید یک دهه یا دو دهۀ استفاداوج دهد ولی اگر  نشان می

گذشته و یک اش  ساله بود که یک دهه چهل ییعنی یک فرصت ؛دیگر ادامه پیدا کند

   اند.فرصت دیگری برای ما باقی نمو ممکن است  باقی مانده استاش  دو دههیا  دهه

 ها اعالم شد که یک مقدار تعداد تولد، ۹۵و  ۹۴یی که بعد از سال ها نرخ البته

یی بود که ها نرخ ها بینانه بخواهیم بررسی کنیم این اگر واقع اما ،است افزایش داشته

 آوریانتظار فرزند ،مان چون ما از پیک جمعیتی ؟. چرااست هیچ افزایشی در کار نبوده

 ۀقبل از خودش که دهۀ نسبت به دهحتی  شد،ار ما برآورده ن. انتظداشتیمبیشتری 

و یک همان طور  ،شان افزایش پیدا نکرد. نرخ باروی ما نرخ باروری ،بودند پنجاهی

ا نیست. هگر افزایش تولد  این افزایش نرخ باروی ما نشان. باقی ماندای  هخورد

 ،گفتند که الهی شکرشان به خیال خودنرخ باروی اعالم شد، مردم  ،سفانه چند بارأمت

 جمعیت ما هم دیگر حل شد.ۀ انگار مسئل

یک مقدار از و االن کار کردیم ، مثل اینکه ما یک بدهی خیلی سنگینی داریم مجلۀ پاسخ:

  ؟است مثال ثروتی تولید نشده اماآن بدهی را دادیم، 

  کارگر پای  چهار مثالًاگر بخواهیم یک مثالی بزنیم، این است که بله دقیقا! حاال

تعداد  دگویی بعد می دآوری کارگر پای این دیوار می هشتفردا کنند و  کار میاین دیوار 

رود. این  برابر توقع می دو ،کارگر هشتدر حالی که از ، ی ما افزایش پیدا کردهها آجر

تنها گروهی هم بودند که از  ها) (دهه شصتی ها این ورده نشده است و اتفاقاًآتوقع بر

چون  .یک جهشی در آن ایجاد کنند ،رفت که مشکل تعادل سنی ما را توقع می ،ها آن
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چه ها  این دارد که این هۀ ایران بستگی باین اتفاق نیافتاد، سناریوی جمعیتی آیند

 اب ،نبوده آل ایدهدر حد  ها اینفرزندآوری رفتاری از خودشان نشان بدهند. چون رفتار 

  است.  ی ماین وضعیت واقعتوانیم حرکت کنیم. ا اطمینان نمی

گذاری  بدون قانون و اقتصادی و های حمایتی سیاست بدونجامعه،  از افرادرخی شاید ب

فرمایش  ) و فقط بخاطررا نداشتیم کدامشهیچ  ،سفانه در این موقعیتتأمدرست، (که 

ن ای اند. ) اقدام نمودهالبته آن هم تعدادش زیاد نیستبه افزایش تعداد فرزندان( ،رهبری

رسیده که  سه به عدد دواز عدد  شان فرزندآوری که اند بوده دیندار قشردر  بیشتر افراد

 دریک سری اقدامات هم . از طرف دیگر ده استاتفاق نیافتا ،در واقع جهش جمعیتی

دشمنان و مغرضان این را  ،دلسوزانه بوده یا برعکس شایدکه  ایم انجام دادهاین مدت 

 یعنی ؛بیشتر کرده است فرزندآوری لهسئاجتماعی را نسبت به ملی گارد و ،انجام دادند

تا  مطرح کرد راجع به فرزندآوری شد یک سری مباحثی تر می راحت ۹۳سال  در شاید

 است؛ ی اقتصادی بودهها سوء تدبیر بخاطر  یبخش کی البتههست.  ۹۹االن که سال 

که  هستیمباروری باال ما یک کشور با نرخ  گویا ،افزایش نرخ بنزینۀ در قضی مثال

ایم  داشته را به حساب نیآوریم و سیاست ضد جمعیتی تا باالی دو های خواهیم بچه می

 که واقعاً هستیمانگار ما کشوری که الغای عمومی کنیم به این صورت این که  و

از  یبخشاین یک  .زیادی هستند ،ها نداریم و انگار بچهبه افزایش جمعیت  نیازی

 عرض. است یمشکالت دیگرکه سبک زندگی هست  گر قضیه،و بخش دیقضیه 

 ی،مقطع یکمثال در  ،ی تبلیغی که ما دنبالش رفتیمها بعضی از مدلبنده این است که 

گارد اجتماعی را باال و باعث شد تا  ایم داشتهبرای افزایش جمعیت را که یی ها رویکرد

دام و مدام طرح بشود که که مموضوع زنان است. این آنها،ن یتر یکی از مهم ،ردبب

این پیام ، در نتیجهو باروری شده است نرخ کاهش  باعث ،اشتغال زنان و تحصیل زنان

خواهیم در خانه بنشینید و درس هم نخوانید و کاری  زنان رساند که ما میۀ را به جامع

گارد باعث شد تا  برای جامعه بچه بیاورید. اینفقط و فقط برای اینکه  ،هم نکنید

زنان % ۲۰ االن جامعه ما،د. روباال  افزایش جمعیت نسبت به موضوع ،زنان ماۀ عجام

 خواهم بچه نمی ،گوید من به خاطر این حرف میدار  . خانم خانهدارند % خانه۸۰ و  شاغل
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از ما ای  هی دیگری که مسئلها یعنی این ایجاد گارد کردن و یا خیلی از بحث ؛شومدار 

ال بردن کل سیستم سالمت یا انتقادات به غربالگری ؤسزیر   بحث مثالً ؛حل نکرد

خواهیم غربالگری  گویید که ما می وقتی به جامعه میلذا . برای عموم مردم توجیه ندارد

ۀ ما حاضریم بچ ؛ متاسفانه از ما چنین شنیده می شود کهنباشد تا بچه شما سقط نشود

و باعث افزایش جمعیت  ریدوولی بچه بیا ،باشد دچار ناهنجاری و سندروم داونشما 

 هم ی دلسوزانه ماها خواهم بگویم بعضی کار کند. می گارد ایجاد می ،ها . اینشود

 است.بوده مشکل آفرین 

 سیاستگذاري ها و انتقادات اجتماعی ،در مورد موضوع فرزندآوري متأسفانه،مجلۀ پاسخ: 

  ؟است نبوده يا شده حساب به صورت

  ها و عواملی که این مشکل را در جامعۀ ما ایجاد کرد م زمینهخواه بیشتر میبله، البته 

های کالن در سطح دولت و مجلس،  گذاری یک سری از سیاست بنابراین. مرا بیان کن

اما بعضی  ؛نقش داشت ،جمعیتبحث به رساندن  در آسیبو به کاهش نرخ باروری 

 ،بعد از دوران جنگ ایرانیست. جامعۀ اتر از این  که مسئله فراتر و عمیق ندمعتقد

های مدرن  بحث اینترنت، بحث تکنولوژی ،تعامالت زیادی با جامعۀ جهانی پیدا کرد

 ،ها ای که قرن کرات جامعه تغییر کند و جامعهفت و حال و هوا ،ها باعث شد این ای، رسانه

به یک  ،داد گرا بود و به مصالح جمعی بیش از مصالح فردی اهمیت می یک جامعۀ جمع

 شتریب رفاهجویانه که خواهان آزادی و  گرایانه و لذت لذت ،ای با فرهنگ فردگرایانه جامعه

 طبیعتاً، ای که افرادش دنبال آزادی فردی بیشتری هستند جامعهلذا شد. تبدیل  است،

تواند به شدت  یکی از چیزهایی که آزادی را می .شان محدود شود خواهند آزادی نمی

های زیادی را ایجاد  سختی ،خودش ،که هر فرزندیفرزندآوری است  ،محدود کند

  کاهش آزادی همسران است.  ،ترین تأثیرش کند که مهم می

زمینۀ کاهش نرخ باروري و این  و جامعۀ ما به این سمت حرکت کرد آیا واقعاً مجلۀ پاسخ:

زندگی و سبک ها و هم تغییر  یا این که هم سیاست ،بحرانی که اتفاق افتاد همین بود

تأثیر اصلی را داشت، مثل از این دو، نگرش هر دو تأثیرگذار بودند و یا اینکه یکی  سطح

یک مقدار در  ؟روي تغییر سبک زندگی ،ها ها یا سیاست روي سیاست ،تغییر سبک زندگی

واقع آن در شناختی اجتماعی صحبت کنیم که  ن روا اجتماعی و تر عمیقهاي  مورد زمینه
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هایی را ایجاد و چه عواملی را  باید چه زمینه ،ها د که بر اساس آنندها و عوامل چه بو زمینه

 ؟تا به سمت شرایط مطلوب پیش برودمد نظر قرار دهیم 

 از قبل از انقالب در ایران شروع شده بود و یک  ،توسعه به معنای غربی خودش

توام بود آن زمان  البته .اتفاق افتاده بود ها مدرنیستی حداقل در کالن شهرۀ طور توسع

 و در نتیجه مردم به لحاظ اعی رژیم طاغوت خیلی کم بوداجتمۀ با مقطعی که سرمای

عموم مردم ، که ها حجابی  بی؛ مثال بحث اجتماعی با این جریان همراه نشدند فرهنگی،

غربی ۀ ی توسعها و مدل ها این رویکرد ،انقالب ریانجبا . با این فرهنگ همراه نشدند

این تغییر فرهنگی، بروز و ظهور پیدا کرد و با آن ، بعد از جنگ، منتهی فروکش کرد

ظهورش ناگهانی و بروز  این فضا ،شد ایجادکشور در  کهی سازندگی ها مکانیزم برنامه

 ،ثرترین قرص جلوگیری از بارداریؤگوید م یکی از اندیشمندان غربی می .پیدا شد

 ،، توسعه یافتگی به همان معناندک بارداری را کنترل می ،خودش ،توسعه است. توسعه

 ،ریوی بارها یی که با مدلها یکی از شاخص .کند را کم میفرزندآوری باروری و 

باعث شد  ،افتاداتفاق موزی که در انقالب آسواد  نهضتسواد زنان است.  ،مرتبط است

ۀ همشود و  از اتفاقات پیرامونشان آنانخودآگاهی  سببو تحصیالت زنان سواد که 

 گذاری سیاست بنده، بر رویشد. این که تحول در مسائل اجتماعی ساز  زمینه ،ها این

مثل پارو زدن  ،ام های سیاستکه عقیده دارم  واقعاًبخاطر این است که  دارم،کید أت

از وسائل کنترل ۀ تابوی استفادما، در کشور  مثالجریان موافق آب بود. مسیردر  قایق

که از نظر یک عده حرام و از نظر یک عده  )نبود باالخره جزو فرهنگ ایرانی(باروری

 ،ایرانیۀ جامع .را گرفتند ها با مراجع صحبت کردند و مجوز ،ها وقتی که این ،تابو بود

این عطش را داشت که این تعداد فرزند را کنترل کند ولی از این وسائل استفاده 

ند را در طول سنین که هر چه تعداد فرزی طبیعی راز مدل بارو ،ماۀ جامع .کرد نمی

تبدیل شد به باروری ارادی که من باید تنظیم بکنم چه  ،باروری پیش آید خوش آید

 روزی و چه زمانی باید بچه دار شوم.
 ندداشتن چندانیشاید میل  ،گاهی زن و مرد نسبت به زمان بارداري ،قبل از انقالب مجلۀ پاسخ:

دانستند چه  ها می ممثال خان. افزایش پیدا کرد میل به زمان بندي بارداري، ،ولی بعد از انقالب

  ؟کنند گیري کنترل توانستند بدون وسائل پیش افتد و حتی می اتفاقی دارد می
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  ،در واقع آن اتفاق طوفانی را در این دهه رقم زد که ناگهان از  ،ها اینۀ مجموعبله

و بعد خود این دو رسید. این خیلی اتفاق عجیب و غریبی بود عدد هفت به زیر عدد 

خود این که زوجین بگویند برای ، لذت جویی ،توسعه یافتگی این مدل، خود فردگرایی

قبال  ها در حالی که این؟! شب بیداری بکشیمسختی را تحمل کنیم؟ چرا باید چه باید 

 همسایه ام، ،گفت که من تعدادی بچه دارم فرد میو  داری بود جزو مکانیزم بچه

 هنجار بود ورم ، زندگی ما اینگونه است. نُدتا بچه دار هفتام هم  دختر خالهخواهرم و 

یعنی  ؛کرد بافت فرهنگی هم حمایتش می .کردند بردند و افتخار هم می و لذت هم می

ی پیرامونی ها حمایت ،افتاد اتفاقی میو یا ند و اگر مریض کتوانسته بازی  شما میۀ بچ

 ها جدا شد و خانواده ها زندگیبعد از آن،  ند.ردک و افراد همدیگر را حمایت می داشت

ی حداقلی شد. دلیل دیگرو همه تغییر کرد  ،ی انتخاب همسرها مکانیزم ،متمرکز شدند

 ،کمفرزندآوری به ها را  خانواده، کمفرزندآوری خود  ،دکرمعکوسی ایجاد  که روند

 . خانوادهشود روز به روز فردگراتر می ،تک فرزندیۀ یعنی خانواد ؛کند هدایت می

یعنی خود  ؛شود جوتر می فرزند روز به روز نوع نگاهش سکوالرتر و فردگراتر و لذت  بی

  معکوس روی این گذاشته است. تأثیراین هم یک 

  ؟کوتاه مدتی دارد که خود این تشویق کننده است هاي نسبتاً چون یک پیامد مجلۀ پاسخ:
 کهیک زوج ناباروری  .ندنک یت میتربیکدیگر را  (زیاد)، متکثر اناصال خود فرزند 

، خانواده ها خواستند ولی یک باره چهار قلو آمده است. این چهار قلو یک فرزند می فرضاً

و  کند تغییر می ،فرزندآورینگاهشان به  ،خانواده  د. ایننکن تربیت میرا هم 

و  معنوی یها به سمت لذت شود و کم می هایشان، جویی لذت و ها خودخواهی

انگار در جامعه تضعیف شد و  ،دینی تربیتی. این مکانیزم خودرود میی دیگر اه مدل

فرزند  ،در این جامعهاالن کرد و دیگر غیر عادی و ناهنجار شد. نعمومیت پیدا دیگر 

  غیر طبیعی به نظر می رسد.سه به باال 

شور خواستند بچه بیاورند اما از فضاي فرهنگی حاکم بر ک اي می یک عده مجلۀ پاسخ:

   قرار بگیرند؟ سؤالو مورد  شوند و سبک و کوچک شوند و)ه( مسخرهترسیدند که  می
  متحمل را فشار خیلی زیادی بله افرادی که بچه های بیش از سه تا می آوردند

و شدند  تلقی میفرهنگی و تحصیالت پایین  لی و بیمّخوردند و نشانۀ اُ شدند. انگ می می
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همین  .نیستقابل قبول  برود، اد فرزندش از دو تا باالترها بود که کسی تعد همۀ این

کنند. من در  فشار اجتماعی بیشتری تحمل می ،شوند االن که وارد فرزندآوری بیشتر می

 ها بیرون با بچهکه وقتی  گویند برخی مادران می م کههست ای عضو های مادرانه گروه

چند ساعت گریه  وروم  حمام میبه  ،ها نفهمند برای اینکه بچه ،میگرد میو بر رویم می

فقط بیرون رفته و آمده و باری که ن قدر به مادر فشار آمده است . چرا؟ چون آکنم می

با اینحال اینقدر حالش بد می شود که باید با گریه خود را سبک روی دوش کسی نبوده 

سه تا یا خواهد باالی دو  مادری که دلش می یعنی ؛ها خودش بازخورد دارد اینکند. 

دهد از نظر هم  بکند یا اگر انجام می را گذارد این کار فرزند بیاورد ولی این فشار نمی

مثال یک خانوم  ،شود یک آدم نابود شده و تلف شده قلمداد می ،های خودش نسلی

 ،بندد های اجتماعی دست و پایش را می این فشار ،آورد تحصیل کرده که چند تا بچه می

 را ها نیا. کند یم دیتشد را یمنفموج  امر خودش، بعد همین .ودش شکسته می و افسرده

 و رشد که انگار. شود شکسته دیبا که است ینقاط و ها گره ،ها نیا یعنی م؛یبشکن دیبا

 .باید شکسته شوداین  .با آوردن تعداد زیاد فرزند در تناقض است ،شکوفایی یک زن

جمله شاید  دید. شناسی پدیدارا نگاه بباید  .شود باعث نابود شدن مادران می ها این

از بنده از این مسائل این است وقتی که  ،شنوم هر جا می ،که به طور مشترک ای

مثال این قدر،  دارید؟چند تا فرزند خودتان  ندپرس میصحبت می کنم ناگهان از من 

و هم افراد به  ها جمعدر یعنی هم  ؛دهند جواب می ،به طور عمومی چیزی که افراد

 ها یعنی این ؛یدآ اصال به شما نمید! که امکان ندار مونش این جمله را می ،طور تک تک

باشد. یک ای  هیک آدم داغون و شکست ،انتظار دارند کسی که فرزند متعدد دارد

ظرف ها،  این تلقی خیلی هم جالب است که .یی در ذهن جامعه ایجاد شده استها تلقی

حاال وارد این که چه  .باید شکسته شود ،ها اندازاین چشم  .دو دهه ایجاد شده است

 شد. خواهیم ،باید بشود ها کار

ها به مقولۀ  نگاه خانواده آن، ها معتقدند که پیش از انقالب یا اوایل بعضی مجلۀ پاسخ:

کنیم و یک  آیند و ما یک حداقلی برایشان فراهم می ها می این بود که بچه ،تربیت فرزند

کشند و مستقل  میبیرون را از آب گلیم خودشان  ،ودشان در آیندهخوانند و خ درسی می

من فرزند که  این فکر پیدا شد ولی وقتی که کم کم .روند میشان  شوند و سراغ زندگی می
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باید همۀ امکانات رفاهی را در بهترین سطحش فراهم کنم و وقتی که من توانایی  ،آورم می

 چون تحویل دهم،گرا  ایده آل به یک جامعۀ کاملکه یک بچۀ  مو فکري و مالی ندارزمانی 

همۀ مسائل رفاهی و تربیتی و مراقبتی را براي این بچه در  ،آورم وقتی که من بچه می

را  ، چنین سطحی بچه پنجد براي ننمی توان، ها خانواده طبیعتاً ،سطح عالی باید فراهم کنم

توانند این کار را بکنند. اصال نگاه  می براي دو بچه ،نهایتاًیا فراهم کنند ولی براي یک بچه 

یا  نودجامعه در مراقبت از کودکان تغییر کرد و االن با نسلی مواجه هستیم که نسل دهه 

هاي ما  بیشتر یک نسل وابسته هستند. االن دهه هفتادي به این سو  ،هشتاداواسط دهۀ 

ان با همسرانشان خیلی مشکل دارند و این به اصطالح سطح سازگارش، در بحث ازدواج

ها در اوائل عقد یا  اکثر طالق خصوص بهدهد که  این را نشان می ،و نرخ طالق هدآم نپایی

ها  شان ضعیف است و این که سطح سازگارياین است  بیانگرافتد که  ازدواج اتفاق می

به اصطالح همۀ مسائل رفاهی ، اند که اواخر دهۀ شصت تربیت شدههستند همان نسلی 

واهند خ که میو االن آمد د جوها بو فراهم شد و مراقبت خیلی زیادي از اینان شبرای

نسل دهه  تربیت( این مقولۀدر اي  اگر نکته .ضعیفی دارندسطح سازگاري  ،ازدواج کنند

  دهید؟ توضیحدر موردش بیشتر  ،دارید هفتاد)

 تر  سفانه کار را سختأی تربیت در جامعه شکل گرفته که متها  هیک سری انگار

باالخره تمام  ،کنند که اگر یک فرزند داشته باشند اینکه افراد تصور می مثالً ،کند می

و به لحاظ کیفی تربیتی ای  هکمی و اعتباری بودج ظیشان را به لحاها امکانات و تالش

آید و از  آل بار می این ایده ،کنند گذاری چون متمرکز روی یک بچه می و به لحاظ وقت

که تک فرزندی گفت  توان ت میأوانند در بیاورند. در حالی که به جرت این بهتر نمی

ترین کار را  دارند سختپدران و مادران یعنی  ؛ترین نوع تربیت فرزند است سخت

کنند و  تر و امکان پذیرتر را انتخاب می کنند مدل راحت فکر می تازه .کنند انتخاب می

د و امکان نتوبه کن و مادر، پدراست که این  ،دهد بعد نتایجی که تک فرزندی ارائه می

در حالی که اگر در همان ابتدا با همان  .دوم و سوم برودۀ ندارد به سمت بچ

این تجربه به  آوردند، بچه ها را به دنیا می ،دو فرزندی و سه فرزندی ،ی کمها فاصله

ر به و به پد چرا یک مقطعی به لحاظ بارداری و شیردهی به مادر .شد این سختی نمی

یک فرزند به طور متوسط کاهش ۀ ورد ولی در کل هم هزینآ می فشار ای هلحاظ هزین

 .گیرد یعنی ریل تربیتی صحیح در خانواده شکل می ؛کند و هم نوع تعامل پیدا می
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باید قدم به  ،با تک فرزند اما ،غیر ممکن است عالی دربیاید ی،گویم تک فرزند نمی

چند ۀ در حالی که در خانواد هستی، مادرم و تو فرزند قدم یادآوری کنید که من پدرم و

از ابتدا مادر و پدر  .این ناگفته پیدا است که این قابل درک برای بچه است ی،فرزند

با هم تعامل و بازی  ها یک سطح قانون گذاری و فراهم کردن امکانات را دارند و بچه

یک قدم  ،این خودشی خودشان را دارند. این جداسازی این دو سطح ها و حرکت

تر  ی بزرگها تر توسط بچه کوچکی ها از بچه مراقبتبزرگ در تربیت است. بخشی از 

تک فرزند هستند این که یی ها به مادر بنده .ندهم هست  شود و هم بازی انجام می

خواهد یک حمام برود یا  می. مادر دهند تکان میرا همه سرشان  ،گویم میمطالب را 

کند ولی چند فرزندی هیچ وقت  پشت در گریه میتنها،  ۀبچ، یک سرویس بهداشتی

دارند به  ها و بچهرا دارد ی خودش ها فراغت و کار ،که مادر چون ،این تجربه را ندارد

ای که همه  روریپ نخبه گرایی و ایده آل این تأسف دیگر،رسند و  بچگی خودشان می

یعنی این تمرکز بیش از حد  ؛کند این نسل ما را خراب می .خواهند داشته باشند می

ساعات زیادی در  ،باید آزاد باشد هبچ  .کند می ابودرا ن، آنها ها نخبه پرورانه روی بچه

بتواند کودکی کند و این  ،بتواند بچگی کند باشد،زیر ذره بین که شبانه روز بدون این 

لت در یمان را از این حاها ولی ما بچه .ستآنها یند طبیعی رشدآیک بخشی از فر

این کالس ببر و این کار را بکن به  ،گذاریم می بین زیر ذره ،داخل آکواریم وریم وآ می

کاشتیم و فقط همین یک دانه است مثال آن را  بذرکه  یگل کی مثل .و آن کار را نکن

 ها تک تک این گلبرگ ،دواز ابتدا قرمز باما خواسته من  .شود یش صورتی میها گلبرگ

کنم ولی  خراب میکارم، گل را  اینخب من با  .چسبانم قرمز می وگلبرگ کنم را می

من این  ،یکی قرمز و یکی زرد در بیاید ،یک تعداد بذر کاشتم ،در یک محیطی وقتی

 .توانند متفاوت باشند می ها انسان. کنم پذیرم و اصال درک می را می ها تفاوت و تکثر

 .را تبدیل به موجودات دیگر کنم ها هر کس استعداد خودش را دارد و نباید این !بله

گیرد و بچه  ریل تربیت فرزند در خانواده شکل می ،دو فرزنداز م که بعد معتقدبنده 

این است مزایای چند فرزندی یکی از روند.  می شوند و جلو سوم و چهار سوار واگن می

، یت نگراننداز کیفیت ترب ،ها پدر و مادرکه این قدر  شود. و آسان می تسهیل ،تربیتکه 

ثر است و برعکس آن ؤمدر تسهیل تربیت،  خیلی این سبک زندگی (چندفرزندی)،
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این نوع فول امکانات برای یک نفر فراهم بیاوریم و ، باید کنیم فکر میکه ای  هانگار

که  کند. چه کسی گفته است تخریب می روش تربیت را این ،شود می آل ما ایده نگاه،

رای انسان فرمولش این است که باید ب از اول مهیا باشد؟ اصالًباید همه چیز برای فرد 

اینکه همه چیز از اول تولد  !دشسختی بک واش زحمت  هر کدام از امکانات پیرامونی

شکوفایی ۀ اجاز کند و اصالً دارد همه چیز را خراب می ،باید برایش فراهم باشد

 ،شود توجهی به او می  بیچقدر  با وجود اینکه ی،خانواده چند فرزندۀ ولی بچ ؛دهد نمی

انه مادررانه و پد ،خواهرانه ،توجه برادرانهکند.  خوب و سالم دریافت میاتفاقا دارد توجه 

ها  ورد و اینآ میعمل ه باین را خوب  ترکیبش ،کند و این توجهات هم دریافت می را با

 است. بندههم، همه چیز فراهم امکانات از لحاظ  .دکن کمی همدیگر را تعدیل می

کودک  کتابه ششصدۀ یک کتابخان آمدکه به دنیا  پنجم منفرزند  ،گویم همیشه می

در طول  ؟کتابه داردششصد ۀ کدام سیسمونی کتابخاندر اول ۀ در حالی که بچ داشت،

شد.  همۀ امکانات دار میراث (پنجم) این بچهو  ندزمان این بچه و آن بچه کتاب خرید

 . است  نکات این ،تصویر شودخوب  ،نباید برای والدیآنچه که 

هاي  هاي اول و دوم حتی با لباس با تمام وسائل بچه بنده،االن بچۀ سوم خود  مجلۀ پاسخ:

 از . گویم که این بچه براي ما هیچ خرجی نداشت همیشه به خانم می ؛ها بزرگ شد آن

 هایی یا هزینهت اسهاي بسیار پایین  این بچه یا هزینه چیزهايهمۀ  ،اول که آمدههمان 

  ما هیچ هزینه االنتا  به اینجا رسیده است. هاي دیگر انجام شده که از قبل براي بچه

 ؟تر باشد کنم بچۀ چهارم و پنجم راحت فکر می متحمل نشدیم.براي این بچه   خیلی جدي
  تر  فرزندی حتی به لحاظ بار اقتصادی خیلی توجیه اقتصادی منطقیچند  یعنیبله؛

شود تا هزینه تک فرزند و حاال لذت هم  هزینه به ازای یک فرزندش شکسته میو  دارد

برند ولی آن بچۀ تک  از رقابتشان لذت می ،برد. جالب است که بچۀ سوم و چهارم نمی

 بچۀ سوم و چهارم نسبت بهجالب است که پدر و مادر  چطور؟ فرزند با فول امکانات

در حالی که باید به این و را هم نداشتیم. د که ما یک صدم امکانات تشون طلبکار می

 ،خالقیت و آزادی، یدا هخواهد به او داد نمیبچه آن چیزی که پدر و مادر گفت که 

عادل بین همساالن را ، همبازی و امکان رشد شاد و مت، لذت بردن از زندگیتالشگری

 اید! از او گرفته
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معنا ندارد و و زندگی بدون چالش  ردنیاز دا الشچانسان موجودي است که به  مجلۀ پاسخ:

م. در حالی که زندگی انسان بدون چالش مانند یا هرا از او گرفتبا این کارمان چالش زندگی 

  یک مرگ تدریجی است؟

 های طبیعی  از همان دوران نوزادی وارد چالش هایی که باید جالب این است که بچه

فرصت را از دست ما این  جای ههای ناب شکوفا شوند و با حمایت زندگی شده و

 ،شان انگار برای زندگی شود؛ پیدا میدر دوران بلوغ  ها این بچه برای الشچدهند،  می

ی برساخته ها امکاناتی و یک نواختی روزمرگی که دارند چالش فولبرای فرار از آن 

 ؛کنیم تنها رها میاش  کنند. ما این بچه را در تمام طول زندگی خودشان درست می

 .الزم دارد ها ی شیک و اینها بازی و وسائل و لباس باسبابیشتر از  بچه چیزییعنی 

باشند و  اش وانهکس و کاری که پشت ،بچه چیزی که نیاز دارد کس و کار است

این را خیلی  بنده، .را به او ندادیم ها این ،قوی ارتباطیعاطفی و ی ها ارتباطات و باند

دچار  ،زوجیناز یک سری ه متأسفانه ککنم مطرح خواهم بحثش را مفصل  مین

 کنیم.  و این را ما در جامعه خودمان مشاهده می هراسی به نام فرزند اند شدهای  هپدید

دو روي یک  ،ها پرستی است. اینفرزندهمراه هراسی کنم فرزند من فکر می مجلۀ پاسخ:

داشتن به کنیم و نسبت  مراقبت می در حد پرستشرا از این طرف یک فرزند اند.  سکه

 ؟هاي دیگر هراس داریم فرزند
 ت صدا أاشته بود و خودش جرذرا رستم گاش  مثل آن شخصی که اسم بچه

 ،خوانند یی میها نشینند کتاب میدارند و  یاتوالدین تصوربعضی از  .کردنش را نداشت

و یک عده که  کنند آن را فراهم میترین  شیکاز هر چیزی  ،ترین اتاق بچه شیک

یک چیزی در حد خدای  ،القمر کنند شق ندخواه می دارند گی باالتریسطح فرهن

 اوالًچنین افرادی  .ترسند می آن چیزی که درست کردندو بعد از  ندخودشان بار بیاور

رسد و  آید نوبت دیگری نمی که میاش  اندازند و بعد تازه یکی خیر میأتوانند ت تا می

خالصه  .دنتجربه کنتوانند  نمیرا  مخوفیوادی ت پا گذاشتن در چنین أدیگر جر

فرزندی که شدنی پر تجارب از سواقعی و ملمو ،ی عینیها سازیباید تصویرکه  این

کید أت آوریهای فرزند روی مدل ، گویم تجارب که می البته این ،ه شودنشان داد، باشد

زند چند تا فرکردند  سؤالم و ی دانشگاه شریف بودها بچهبا یک جایی  بنده،کنم،  می

بیدار این قدر که فردا  ،گویم چند تا فرزند نمی اصالً بیاوریم خوب است؟ گفتم
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نه این  است. ببیند بگوید مادر پر انرژی کس که شما را هر و باشید پر انرژی ،یدوش می

 توانم نمی .روید دهد و هی جلو می میعف مضا بعد خدا توانش را .قدر که شما بشکنید

ولی  ،فرزند باشدتان شش  توانشما  شایدبیاورید. چهار فرزند تان  همه ،بگویمبه شما 

این سبک زندگی را  ،ها که این امکان را در خودت ببینی که من با یکی از این مدل این

 باید ،را ادامه بدهم تحصیالتمو فرزند بیاورم  یانتخاب کردم و در خانه باشم و تعداد

شما را دید دلش بخواهد  تان،ۀی همساییعن ؛یک مدلی را خلق کنید که خواستنی باشد

 فکر خوش یها بچهچون خواهم این را بگویم  مثل شما داشته باشد. میای  هخانواد

 به من گفته شده اگر تو پایبله! که  (بسته) صلب یها الگو دنبال روند یم ما نیمتد

وز این اگر یک ر ه،مادر خوبی نیستی، به من گفته شد ،را از خانه بیرون بگذاری خودت

شود. این  میخراب  تو،سیستم تربیتی  ،بگذاری کودک را پیش مادرت یا مهدبچه 

لق آن الگوهای ی متدین ما باعث شده که توان خَها بچه و بسته اندیشی صلب کردن

اسیراند و بعد این گونه نیست که  ها گرفته شود و مدام در دوگانه هااز آن ،جذاب متکثر

یی ها کاری را که نکرده و شکوفاییۀ مادری است که غص لکهباشد، ب این مادر با نشاط

 ه،تواند در خان میمادری یعنی آن  ؛زند بیشتری میۀ و این لطمخورد  را میکه نداشته 

  کند.خلق را واند الگوهای جذاب متکثر بتکه  باشد یمادر با نشاط

 نیا ،دشو یم مادر خودش که بعد ،ندیب یم مادر از را ها حسرت نیا که یا بچه

 کار نیا بخواهد اگر کندکه دنبال را مادرش ای پدر یالگو که شود یم باعث ها حسرت

 لحاظ به هم ما یاصل ۀنیزم یرو یعنی شود؛ یم زده حسرت پدر ای مادر ،بکند را

  .گذارد یم یمنف ریتأث ،یتیترب

تمان گفبه اصطالح، بحث کنند،  میاشاره  که در جامعه به آن نکتۀ دیگري مجلۀ پاسخ:

و جمعیت ما دچار یک رکود  هاتفاق افتاد ی کهگویند که علت فرزندآوري پایین می است.

این است که همه چیز دست به دست هم داد و یک گفتمانی در جامعه  ،ساله شد بیست

که یکی تر،آیا شما با این نگاه  راحتبهتر یا زندگی  ،اتفاق افتاد به نام گفتمان فرزند کمتر

آن تعریفی که از  واتفاق افتاده  ،گفتماناز تحت تأثیر ، هش نرخ جمعیتیکا هاي از علت

گفتمانی  شناسی هست یا اینکه که صرفاً شناختی و جامعه هاي زبان گفتمان در مقوله

هایش چیست و اگر  لفهؤاگر گفتمان بود می ایجاد شده است؟ تغییر نگرش ه ونبود

  کار کنیم؟ بخواهیم این گفتمان را تغییر بدهیم باید چه
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  مثالً ،همین شعار بینم. نه صرفاً مان را، این گفتمان می ای هتوسعۀ کل بستبنده 

 مجموعهاین  ،. واقعیتشاز این دست مواردتر و  زندگی بهتر و راحت ،فرزند کمتر

 رویبر  آن، تأثیرجمله  از است، داشته ها غربی در کشور ما خیلی پیامدۀ وارداتی توسع

یک در حد آن را  شود می ،یشها که با شاخص ولی این ،ری بودهآوفرزند گفتمان

توانسته با تمام مبانی فکری پشت  بحث، که این است به خاطر این ،دانستگفتمان 

تصویر مطلوب متناسب با  هست،مادی ۀ مدل توسع ، کهکه مشخص هم هست شسر

مراجع علمی  وت از مراجع سالم آن شروعدر واقع  .عموم مخاطبین ما ایجاد کندۀ ذائق

تا حدی از کجا شروع کردند و  ،مشخص است کهی یسازها یعنی گفتمان؛ ما بوده

گذار اجتماعی ما همراهی کردند و تأثیری ها گروه یا ها مثل سلبریتی ییها گذارتأثیر

به افرادی که منتقد این حتی چنان که  .گفتمان جاری و ساری شد ،این جریان کامالً

یعنی خیلی این  ؛منتقل شداش  این بخش فرزندآوری فتند،ر یبه شما مهم گفتمان 

بینم و  را در این حد میاش  این ویژگی !. بلهدارد وجود یگفتمان تناقضو تعارض 

رسید و االن بخواهیم خودش  شود گفت با چه مکانیزمی شروع شد و کجا به اوج می

در  ،ی معکوس داشته باشیمساز گفتمانبه راحتی توانیم  آیا می ،این مسیر را برگردانیم

در ، ها االن سلبریتی ؟کند کار می ساخت علمی ما جور دیگریزیرۀ حالی که بدن

ی اجتماعی دارند ها که شبکهو ایناند  گذاران اصلیتأثیر ،گذاری در سطح جامعه فرهنگ

کار ای  هگذاری رسانتأثیر ؟چه نقشی داردسازی  در گفتمانکنند و رسانه  چه کار می

ما  .این قایق را باید حرکت داد ،این جریان آبۀ گویا خالف هم ،استدشواری 

زیر  ،شان های اروپایی که نرخ باروری کشوربرخی  .نداریم یسیاست حمایتی و پشتیبان

بعضی از حتی کشورها و این به حدود جایگزینی برسانند  توانستند بود، نرخ جایگزین

سال هزینه کردند. االن در  بیستا ترا  ) خودgdp( درصد هفتتا  پنج یها هزینه

ه مجلس از نمایند کنند. و کاری نمی ماندهکه مسکوت سال است  پنجمجلس ما قانون 

به  .اند هرا حذف کرداش  ای های بودجه گوید کل قسمت می در این مورد سؤال شد،

 .ندداشته باشهم خواهند هزینه نکنند و افزایش جمعیت  می است. مایه فتیر  بی اصطالح

حرکت در جهت خالف،  تازه کار دشوار ،ما سیاست حمایتی داشته باشیمبر فرض اگر 

 بنده داقتعا کنیم.گرایی حرکت روند جریان فرد یعنی بخواهیم خالف ؛شود شروع می
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با همان  ،خودش را روی فرهنگ تأثیر ،راه بیافتدفرزندآوری قطار  است که اگر این

باید  ابتداولی کار سختی است، شاید  ،واهد گذشتخ  مکانیزم تربیت جامعه و خانواده

آگاهانه ها، کمبودتمام یعنی افرادی که حاضرند با وجود  ؛نیروهای خط مقدم این قضیه

مجاهدانه  یاقدام ،در حال حاضر یانتخاب لذا چنین .پای این قضیه بیایند ،و با بصیرت

مان را  باید نسل جوان یعنی ؛مها را آزاد کنی باید دست و پای اینما  عالوه بر این .است

و خلق مدل جدید  در انتخاب را ها این ،هستند یفکر من و خوشؤی مها که بچه

بتوانند تعریفشان از مدل مادری و فرزندآوری  تا آزاد بگذاریم آوریخودشان در فرزند

سبک گذشته و زمان همان به را صلب نبندیم که  ها یعنی ما این ؛ارائه بدهند

در بتواند  ها انساناین است که  آل از نظر ما نگاه ایده کنند.زندگی  ایشانه مادربزرگ

درک کنند و خودشان را با آن را  شانعصر ، مقتضی و شرایطانشخود زندگیخلق 

 ها مادربزرگ برداری از زندگیاین مجاهدت است. کپی و وفق دهند و عمل کنند 

شود و چشم انداز زیبایی ایجاد  وتواند الگ نمیجامعه مجاهدت نیست و در فضای االن 

از اسالمی، ۀ جامعگذار در تأثیری ها این اتفاق بیفتد و بعد هم مکانیزمدر ابتدا باید کند. 

االن هر  .را دوباره خلق کنیم ها اینۀ هم ،گذاری سیاست، ای هی حرکت رسانها مکانیزم

 است.تر  فرزند کم آسیابافتد برآیندش ریختن آب در  کاری که اتفاق می

و که دلسوز انقالب افرادي  از سوي فرزندآوري این جور مباحثگاهی اوقات،  مجلۀ پاسخ:

شود، در  مطرح می ،اند فرهنگی و عامی که متدین ،هاي مذهبی شخصیتاز  کشور هستند

ها خودشان  همۀ این .دنبیشتر ندار تا فرزند دویا یکی  ،بینیم میکه خودشان را حالی که 

بنده، این طور به نظر  .گذارد هایشان تأثیري نمی حرفلذا  .کنند کت میحر ،در همان مدل

یعنی همان طور  ؛باید از صف جلو و خط مقدم شروع و بازتاب و انعکاس پیدا کندمسائل 

گذارند و  اش را می به اصطالح استوري و خرند سگی می یااي  گربه ،ها سلبریتی هکه امروز

جریان فرهنگی راه بیاندازیم که هر کس بچۀ جدیدي پیدا ، بیاییمهم ما . کنند افتخار می

هاي تأثیرگذار  شخصیتدر این جریان، آن را به همه نشان دهد و معرفی کند و  کرد،

جوان اما اگر  ،کند شهامت پیدا می مه  توانند الگو باشند و حرکت ایجاد کنند و جوان می

دو تا یا او هم یکی  ،ه او عالقه داردبکه استاد فالن درسش یا کسی یا  بیند استاد اخالقب

به جاي اینکه  د. آیادر مرحله عمل شود این عرصه وار کند نمی تأجر ،نداردبیشتر بچه 

  رو به جلو حرکت کنیم؟ ،یم باید به لحاظ عملی در این قضیهمها بد تنور تئوريدر بیشتر 
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  ـ   شـعار  . مـثالً را بشناسـیم  فضـاها  طـور  باید فرمول اینما دو تـا پوسـتر و    ادادن ی

شـما  ش خیلی کمتر است تـا ایـن کـه    تأثیر ها این ،بیایید بچه زیاد کنید کهاینفوگرافی 

 یش، این را در فضای مجازیها و شیرینی ها تلخیۀ با هم خود را، یتجربۀ زندگی واقع

پارک کنار شـما نشسـت و شـما     ،تاکسی ،در اتوبوسحاال  ،آمد نفر یکاگر  .دیکن تبلیغ 

او  نشـان دادیـد و  و فرزندانـدتان بـرای آن    تـان  مادری تان یا زندگی طبیعیاز  بازنمایی

که یک زنـدگی شـبیه    عالقه پیدا کردبعدی را بپرسد و  سؤالمشتاق شد برای این که 

توانید در فضـای مجـازی داشـته باشـید واال اگـر دو تـا        شما داشته باشد این کار را می

 بنابراین راهش ایـن اسـت کـه در ابتـدا    اندازد.  نمی ها کارتان را راه این ،حدیث بگذارید

دنبـال   بعـد و ایـن جـذابیت را خلـق کـرده و      باشـید  شما باید این آتش درون را داشته

و شعاری باال ای  هگرنه این مدل مصنوعی توصیو باشیددر فضای مجازی اش  بازنمایی

 ،ی جوانـان هـا  جمعدر خیلی جالب است که شما  .جواب نخواهد داشت قاعدتاً ،پایینبه 

ایـن جـا اگـر     ؟شما خودتان چند تا بچه دارید .پرسند کلیدی را مخاطبان می سؤالاین 

مهـر   ،گیرندباگر جواب مکفی است و  بر باد رفته ها حرفۀ هم ،نگیرند کننده قانعجواب 

 .شوید لذا شما الگوی آنها در این قضیه می .خورده است ها یید به حرفأت

، دولت و مجلس ؛ یعنیکالن سطحاالن در  نم اردبیلی، به نظر شماخاسرکارمجلۀ پاسخ: 

توانند در تغییر این  چه نقشی میو  انجام دهند يچه کار، باید هاي علمیه حوزه خصوص به

سیاسی  ،عالوه بر اینکه از لحاظ اقتصادي ،چون بحث جمعیت ؟روند مخرب ایجاد کنند

زا باشد.  آسیب رتواند بسیا میهم قی از لحاظ فرهنگی و اخال ،تواند آسیب بزند می

 خصوص بهها و  دانشگاه ،هئیقضا ةقو ت،دول ،مجلس یعنی ؛این ارکان مدیریت جامعۀ مابنابر

  ؟توانند بکنند می هاییحوزه چه کار

  سـال از زیـر نـرخ     بیسـت ، با وجود این که شدعرض خدمت شما  قبالًهمانطور که

ی هـا  سیاست، ۹۳سال  که در ام معظم رهبریمقبجز ابالغیه  ،گذشته است ،جایگزینی

ایـن موضـوع در     گـذاری و تقنـین   سیاسـت درهنوز ما  ،اند هکلی جمعیت را ابالغ فرمود

سـال گذشـته، منفـی     بیسـت صفر هم نگویم باید بگویم چـون   .یما هصفر ایستادۀ نقط

خیلـی   باید از آن گذشته ودو دهه  ،جمعیتی ماۀ فرصت پنجرلذا  .یمرسال قرار دا بیست

، که فرزنـد شـما   داده شود به زوجین و گرای مثبت به جامعه حرکت کنیم و به سرعت
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این خودش یک جهش  .ست، فرزند خواسته برای جامعه استنیخواسته نادر این جامعه 

ی را افـراد  بنده قائلند. ها برای مادر یتسهیالت زیاد ،ها در بسیاری کشور .کند ایجاد می

دنبـال   ایـن اسـت کـه اصـالً     تفکرشـان نـوع   ،شـان  رهنگیشناسم که در فضای ف می

نـد  گشـتند بـه مـن گفت   بر و وقتی درفته بودنبه کانادا برای تحصیل فرزندآوری نبودند، 

تسـهیالتی بـرای    ،شویم. چرا؟ چون از بس همه جا رفتیمدار  نزدیک بود ما آن جا بچه

فـالن   ،کـودک بـود   یک مهـد  ،محیط آزمایشگاهکنار در مثالً  .وجود داشتفرزندآوری 

ۀ مـن  بچـ  در ایـن جامعـه،   ،کردم میمن احساس  وگرفتند  ما را تحویل میۀ بچ ،پارک

 وایـران آمـدیم   بـه  الهی شکر کـه   .خواستم بچه بیاورم برای همین می .است نیخواست

 .دهـد  مـی  هـا  گرای مثبت بـه خـانواده   ،اریذگ . این سیاستمان رفت این قضیه از ذهن

 ،این است که تعـداد فرزنـدان بیشـتر   ۀ نشان دهند ،باشدکه ایتی ان حمزباالخره هر می

لـذا   .بودجـه نیسـت   ،است و جامعه آن را حمایت خواهد کـرد. همـه چیـز هـم     مطلوب

 بـاال،  به می تحصیلی فرزند چهارها هزینهبرای  مثالً .عمل کردهم تر هوشمندتوان  می

ها احسـاس مثبـت    خانواده هتی است کتسهیال ها این بدهند.انی رایگان می درها هزینه

 گیرد. خانه یا زمین یا ملک تعلق می ،یا در روسیه به تعداد فرزند باال .دنکن می

اخ ساعتی به ک 24 ،ها این ،مادرانی که سه فرزند به باال دارند ،روسیهدر  :مجلۀ پاسخ

جا ضمن پذیرایی مفصل، رئیس جمهور برایشان صحبت  شوند و آن دعوت می کرملین

ها  آنبه  و هدیه نشان شکوه مادري ،ها گیرند و به آن می عکس یادگاريو  کند می

ها خیلی تأثیرگذار  این .دهند را انتشار می آنها عکس ،ژورنالهاي  مجلهدهند. بعد در  می

   ؟است

 این یک افتخاری بـرای  د.نشو یعنی به عنوان قهرمان ملی و مایۀ افتخار کشور عنوان می 

  .ای هستم که همان موقع اینگونه بود من همان بچه !که بله ،کند یایجاد م مادر و بچه
. این یمخور شکست می مطرح شود،اگر دینی  بحث جمعیت  رسد میبه نظر  مجلۀ پاسخ:

باشد و دغدغۀ همۀ آحاد ملت با هر فرهنگی و نگرشی و مذهبی ، بحث باید در سطح ملی

 ه یک سريبصرفاً  منافع ملی درك کنند. اگرهاي  ترین جلو عنوان یکی از مهم بهباید آن را، 

 اینکه خصوص بهرسد که تأثیر چندانی نداشته باشد،  به نظر می ،کنیماکتفا ،  دینی هاي گزاره

ما باید لذا  .کنند در کشور ما زندگی می یو دین یمذهب، قومیتی ،تفاوت فرهنگیگروه هاي م

  تبدیل کنیم؟ دغدغۀ ملی به یک، با هر نگرش فرهنگی و قومیتی را، این مسئله
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 ،شود، یکی برای عموم دغدغه  وجود دارد که این مسئله، دو دلیل جدی به نظر بنده

ایـن   افتـد و دوم  آن اتفاق نمی ،مکفی نکنندفرزندآوری اقدام به  ،اگر عموم مردم ،اینکه

ر دوسـتدا  ،محیط جامعه این ،حس مثبتی به آن پیدا نکنند ،که عموم جامعه زمانیتا که 

، برای پـدر و مـادر وجـود    ماۀ جامع در ی روانی کهها یعنی آن فشار ؛کودک نخواهد شد

  .مثبت پیدا کند یجامعه نگرش ،شود برداشته  دارد،

بایـد   هـا  یعنـی ایـن   ؛دانـم  تر مـی منـد  وظیفهمتدینین را در این قضیه، بنده در واقع 

بـرای عمـوم   رزندآوری ف گویم کف همیشه میبشکنند. بنده را  ها سد کنند والگوسازی 

از سـازی  تصویر بیشـتر ایـن   فرزند به باال اسـت. پنج متدینین،  سه فرزند و برای ،مردم

ی خـانم برای باید بلکه  ،پیش برویم با یک مدل در جامعه ما نباید. است جامعهیک  افق

مـدل  فرزنـدآوری  بـرای افـزایش    ،را بکنداش  داخل خانه باشد و مادری د،خواه می که

خواهد شغل داشته باشد یا پاره وقـت کـار    آن خانمی که می و دیده شود خاص خودش

  باید مدلش دیده شود. ها همه این ،کند

به صورت کالن چه  چیست و هاي علمیه حوزه شنق پایانی اینکه سؤال مجلۀ پاسخ:

   ؟توانند بکنند می هاییکار

 ،در روسـتا و  موقـع   اتفاق بیافتد. یک ،دقیق شناسی باید یک مخاطب در عرصۀ تبلیغ

هر کدام ادبیـات   ها این ،و آقایان ها شهری و خانم های هکرد یک موقع در جمع تحصیل

تحصـیل  ، خـود بزرگـوارانی کـه در حـوزه     . البته در قدم اول،متفاوت خودشان را دارند

 باید در ایـن مرحلـه پـیش قـدم باشـند.      داشت،خواهند  یثرؤم یتبلیغۀ کنند و آیند می

فرزندآوری لیکن مانع  خیلی متدین هم هستند و که روحانیآقایان  انسرهم ی ازبسیار

، دو فرزنـد را بیشـتر از   ،که همسرمگوید  و میند ک مراجعه می شان یعنی خانم ؛شوند می

همه جـا   بلکه در ،در حوزه نیستاین نگاه فکر نکنید  ؟ شماچه کار کنم .دهد نمی  اجازه

مخاطب را اینکه خود افراد قانع بشوند و دوم ا باید بنابراین در ابتد .رسوخ کرده و هست

ی تبلیغات معکوسـی کـه اوایـل صـحبتم عـرض      ها آن قسمت ؛ یعنی شناختبشناسند

مخاطـب  در ممکن است کند،  چون یک فرد حوزوی که از نهاد دین صحبت می کردم،

در  اجتماعی و فرهنگی در آینـده  ،این که از لحاظ منطق اقتصادی .اثر معکوس بگذارد

ایـن   و بایـد  ی زن مسلمان ایـن اسـت  الگود که بگوی وجامعه این اتفاقات خواهد افتاد 
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خـراب  را  دبازنمایی که از جایگـاه دیـن دار   این د.و این تعداد فرزند بیاوری دشکلی باشی

 ،شـود احترام گذاشته  ها، آنبه همه  الگوهای متکثر مادری باید خلق شود و. لذا کند می

یی کـه در  ها مثل بحث .این بهتر استگویم،  آن چیزی که من نوعی می نه اینکه حتماً

کـه   حـالی در  ،از خانه بیرون نـرود  اصالًآن است که زن  آل ایده که وجود داردحجاب 

البتـه   ،لباس حضور اجتماعی زنان است. این نگاه دقیق ،حجابخواهیم بگوییم این  می

هـا   ایـن  باید روی .شودمتکثر و عمومی  ولی این باید وجود دارد،تر حوزه  در نسل جوان

نـزد جوانـان و زنـان مـا     ، ی مختلف ماها نزد نسلفرزندآوری مفهوم و اینکه  فکر شود

 شود.کار  آن باید روی ها تواند بکند این چیست و چه تغییری می
هاي مجلۀ ما  کنید که براي خواننده که فکر میهست، اي  اگر نکتهدر پایان  مجلۀ پاسخ:

  ؟ست بفرماییدمفید ه

 ی هـا  بتـوانیم تکلیـف  همـه مـا   اهللا  شاء نإکنم که  کنم و آرزو می بنده هم تشکر می

  .تشخیص و به موقع عمل کنیم خودمان را به موقع
  .از اینکه وقت خود را به مجلۀ ما اختصاص دادید، سپاسگزاریم مجلۀ پاسخ:

  


