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ســاالنه یکــی از مباحــث کنفرانس هــای داخلــی و بیــن المللــی، جمعیــت اســت کــه بــا سیاســت های گذشــته، 
اگــر چــاره ای اندیشــیده نشــود، در آینــده ای نزدیــک بــا مشــکالت بــزرگ جهانــی روبــه رو خواهیــم شــد.

طبــق بیانــات رهبــری در چنــد ســال اخیــر کــه فرمودنــد: کشــور بــه جمعیــت نیــاز دارد و متاســفانه امــروز 
ــا  ــه در تالشــیم ت ــن شــماره از نشــریه آی ــا در ای ــل اســت؛ م ــن مســئله تعطی ــر روی ای فرهنگ ســازی ب
بــا آگاه ســازی و پرداختــن بــه بخــش کوچکــی از مشــکالت قابــل توجــه در زمینــه جمعیــت، آن را بــه 

دغدغــه تبدیــل کــرده و بــه دنبــال راه حلــی بــرای ایــن موضــوع مهــم باشــیم.
کاهــش جمعیــت موجــب کاهــش تولیــد، انتشــار کربــن دی اکســید و مصــرف کمتــر منابــع طبیعــی 
کــره زمیــن خواهــد شــد. هرچنــد ایــن موضــوع خبــر خوبــی بــرای دوســت داران طبیعــت اســت 
امــا ایــن خبــر در ســطح جهانــی خبــری غــم انگیــز اســت زیــرا بــا افزایــش ســالمندان و کاهــش 
ــم اقتصــادی و  ــا نشــاط و طــراوت از بیــن مــی رود بلکــه اختــالالت عظی ــه تنه ــروی کار ن نی

بودجــه ای دامن  گیــر جهــان خواهــد شــد.
ــدون کنتــرل و نظــارت ســازمان های مربوطــه اتفــاق  ــن کاهــش جمعیــت ب حــال اگــر ای

بیافتــد در زمانــی نزدیــک فاجعــه ای جهانــی را در پیــش خواهیــم داشــت.
امــروزه کشــورها بــرای رســیدن بــه رفــاه و توســعه همــه جانبــه مجبــور بــه پیش بینــی 
نیازهــا و امکانــات خــود در بازه  هــای زمانــی کوتاه مــدت و بلندمــدت و ســپس 
ــا  ــن آن ه ــت تأمی ــی در جه ــادی و اجتماع ــای اقتص ــرای برنامه ه ــی و اج طراح

هســتند. 
ــه ایــن مســاله، جمعیــت محــور سیاســت گذاری  هــای اقتصــادی،  ــا توجــه ب ب
ــی  ــوالت جمعیت ــود. تح ــوب می  ش ــی محس ــی و سیاس ــی، فرهنگ اجتماع
تقریبــاً همــه جوانــب زندگــی و دنیــای پیرامــون مــا را تحــت تاثیــر قــرار 
ــه  ــد بلک ــان می ده ــته را نش ــیر گذش ــا مس ــه تنه ــرا ن ــت؛ زی داده اس
دورنمایــی از آینــده و تحــوالت جمعیتــی را بــرای سیاســت گــذاران بــه 

نمایــش می گــذارد.
در ایــن فصــل شــاهد پرداخــت بــه موضــوع جمعیــت از دیدگاه هــای 
ــه  ــک ب ــر ی ــه ه ــی ک ــرات و نظرات ــود. تفک ــم ب ــاوت خواهی متف
ــم خطــر  ــا ک ــازل را پرخطــر و ی ــن پ ــد ای ســهم خــود می توان
جلــوه دهــد. موضــوع جمعیــت در نــگاه اول دغدغــه  ای ســاده 
بــرای تیــم آیــه بــود ولــی بــا ورود بــه ایــن موضــوع و ارتقــاء 
ســطح آگاهــی، بــه موضوعــی در ســطح کالن تبدیــل شــد.
ــورت  ــه ص ــوع را ب ــن موض ــه ای ــتیم ک ــی آن هس در پ
ــم. ــری کنی ــی پیگی ــطح کالن اجتماع ــدی و در س ج

 
»پیــری جمعیــت از همــه خطــرات بزرگ تــر 

ــت.« اس

ِّــی أُبَاِهــی بُِکــُم اَْلَُمــَم  »تََناَکُحــوا تََناَســُلوا تَْکُثــُروا َفإِن
ــْقِط« یَــْوَم اَلِْقَیاَمــِة َو لـَـْو بِالسِّ

ازدواج کنیــد تــا صاحــب فرزنــد شــوید و نســل شــما زیــاد 
گــردد. مــن در روز قیامــت بــه زیــادی افــراد امتــم حتــی بــه 

ــم. ــر امت هــای دیگــر می بال ــد ســقط شــده، ب فرزن
پیامبر اکرم )ص(

 
ــرای افزایــش نســل، جــوان شــدن نیــروی انســانی کشــور و  تــالش ب

ــواده، یکــی از اهــداف جامعــه اســالمی و یــک سیاســت  حمایــت از خان
ــرای آینــده ی بلندمــدت کشــور اســت.  حیاتــی ب

ــأله  ــا، مس ــور م ــود در کش ــای موج ــائل و بحران ه ــن مس ــی از مهم تری یک
جمعیــت می باشــد کــه ایــران را جــزو ســه کشــور اول جهــان قــرار داده اســت 

و بــه  ســرعت بــه  ســمت پیــری جمعیــت مــی رود؛ بــه گونــه ای کــه در ســی ســال 
آینــده تــوازن جمعیتــی کشــور بــه ســمت پیــری و ســی درصــد آن را کهن ســاالن 

ــی  ــادی و حت ــی، اقتص ــای اجتماع ــئله پیامد ه ــن مس ــه ای ــد داد ک ــکیل خواهن تش
امنیتــی بــه همــراه دارد.

توجــه بــه بحــث جمعیــت و رشــد مطلــوب آن پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه عنــوان یــک 
عامــل تاثیرگــذار در امــر توســعه هــر کشــوری ذهــن بشــر را بــه خــود مشــغول کــرده اســت 

کــه نشــانگر درک اهمیــت و تاثیــر آن بــر حیــات اجتماعــی اســت.
ــاط  ــی در ارتب ــای مختلف ــر کشــور دیدگاه ه ــو و نحــوه پیشــرفت و توســعه ه ــه الگ ــا توجــه ب ب

ــود:  ــیم می ش ــته تقس ــه 4 دس ــی ب ــور کل ــه به ط ــرد؛ ک ــکل می گی ــی ش ــت های جمعیت ــا سیاس ب
1-گروهــی کــه جمعیــت را عامــل قــدرت جامعــه می داننــد و طرفــداران افزایــش جمعیــت بــه شــمار 

ــان  ــه مخالف ــد، ک ــه می دانن ــادل جامع ــدم تع ــث ع ــت را باع ــاد جمعی ــر، ازدی ــروه دیگ ــد. 2-گ می آین
افزایــش جمعیــت نامیــده می شــوند. 3-دســته دیگــر، طرفــداران جمعیــت ثابــت شــناخته می شــوند کــه 

یــک عــدد ثابــت جمعیــت را مــد نظــر دارنــد. 4-گروهــی کــه بــه رابطــه منطقــی و متناســب بیــن جمعیــت 
و منابــع توجــه دارنــد و بــه آن هــا طرفــداران حــد متناســب جمعیــت می گوینــد.

بنابرایــن؛ جهــان بــا طیــف گســترده ای از موضوعــات جمعیتــی و چالش هــای اجتماعــی روبــه رو شــده اســت، مــا 
ســعی داریــم در چنــد شــماره از نشــریه آیــه بــه ابعــاد مختلــف فرهنگــی، پزشــکی، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی 

در رابطــه بــا بحــران جمعیــت بپردازیــم؛ کــه در چهارمیــن شــماره از ایــن نشــریه تــالش شــده بــه ســؤاالتی از قبیــل: 
»آیــا جمعیــت زیــاد بــرای یــک کشــور فرصــت اســت یــا تهدیــد؟

ــی  ــون جوان ــا قان ــد مدنظــر باشــد؟ آی ــا رشــد کیفــی نیــز بای ــه رشــد کّمــی جمعیــت توجــه نمــود ی ــد ب ــا فقــط بای آی
ــود. ــه ش ــد؟« پرداخت ــا می باش ــه راه گش ــی جامع ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــت باتوج جمعی
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دغدغه هایــی  جمعیــت«  »جوانــی  و  »جمعیــت« 
ــه  هســتند کــه کارشناســان هــر روز بیــش از پیــش ب

اهمیــت آن پــی می برنــد.
طبــق آمــار رســمی موجــود نــرخ بــاروری در کشــور مــا 

1.6 فرزنــد بــه ازای هــر زن اســت. 
از آن جایــی کــه ایــن نــرخ در ســال های گذشــته 
به طــور پیوســته رونــد کاهشــی داشــته اســت می تــوان 
ــون اقدامــی در جهــت حفــظ و  دریافــت کــه اگــر اکن
ــرخ نکنیــم، بحــران جمعیــت ســخت تر  کنتــرل ایــن ن
ــود  ــد خ ــتان قدرت من ــان را در دس ــش گریبان م از پی

خواهــد فشــرد.
ــت و  ــده اس ــاز ش ــر آغ ــه اخی ــران از دو ده ــن بح ای
ــرای حــل آن  همچنــان ادامــه دارد و اگــر مســئوالن ب
تدبیــری نیندیشــند نمی تــوان آینــده روشــنی را بــرای 
آن،  جــوان  نیــروی  به خصــوص  کشــور،  جمعیــت 

ــود. ــور ب متص
ــون  ــران، قان ــر بح ــرای درک بهت ــبب ب ــن س ــه همی ب
»جوانــی جمعیــت و حمایــت از خانــواده« را مــورد 
ــون  ــر قان ــی دقیق ت ــرای بررس ــرار داده  و ب ــی ق بررس
ــن  ــده در ذه ــاد ش ــای ایج ــع ابهام ه ــن رف و همچنی
خــود بــا آقــای صالــح قاســمی، دبیــر جمعیــت کشــور 

دادم. انجــام  گفت وگویــی 
ــب  ــرا تصوی ــه، چ ــح آن ک ــرای توضی ــمی ب ــای قاس آق
ــتند:  ــان داش ــید اذع ــول کش ــال ط ــرح 8 س ــن ط ای
ــواده«،  ــت از خان ــت و حمای ــی جمعی ــون »جوان »قان
قانونــی بــود کــه از ســال 13۹2 تحــت عنــوان »طــرح 
ــم در  ــور دائ ــواده« به ط ــی خان ــت و تعال ــع جمعی جام

ــت  ــری دست به دس ــت پیگی ــف جه ــیون های مختل کمیس
ــی نرســید؛  ــه جای ــم ب ــم و ده ــس نه ــا در مجال می شــد ام
ــه در  ــازمان برنام ــده س ــت و نماین ــده دول ــه نماین ــرا ک چ
کمیســیون فرهنگــی مجالــس ســابق بــه صراحــت بــا ایــن 
طــرح مخالفــت خــود را اعــالم کردنــد و مانــع تصویــب آن 

شــدند.«
ــده امضــاء  ــه توســط 50 نماین ــاده ای، ک ــون 50 م ــن قان ای
ــف و 5 رای  ــق، 14 رای مخال ــا 161 رای مواف ــود؛ ب شــده ب
ممتنــع، به واســطه تصمیــم 205 نماینــده حاضــر در صحــن 

ــب شــد . ــرای ۷ ســال به طــور آزمایشــی تصوی مجلــس ب
ــواده« پــس از  ــی خان  پــس طــرح »جامــع جمعیــت و تعال
8 ســال بــه تعویــق افتــادن توســط دولــت آقــای روحانــی، 
ســرانجام تحــت عنــوان قانــون  »جوانــی جمعیــت و حمایت 
ــواده« در مجلــس یازدهــم در روزهــای پایانــی ســال  از خان

1400 تصویــب شــد.
ــون »جوانــی جمعیــت و  گفتــه شــده اســت کــه هــدف قان
حمایــت از خانــواده« آن اســت کــه نــرخ بــاروری را تــا ســال 
ــا ســال  ــه ازای هــر زن برســد و ت ــد ب ــه 2.5 فرزن 1404 ب

1430 آن را از لحــاظ کمــی و کیفــی تثبیــت کنــد.
آقــای قاســمی در خصــوص آن کــه ایــن هــدف 

چگونــه محقــق خواهــد شــد اضافــه کــرد: 
»ایــن قانــون از مشــوق های مختلــف و 

متعــددی تشــکیل شــده اســت امــا 
ــون  ــه قان ــت ک ــر اس ــل ذک قاب

»جوانــی جمعیــت و حمایــت 
ــر  ــر ب ــواده« بیش ت از خان

فامطه فتحی پور
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خالء جوانی خالء جوانی 

ــع  ــع موان ــدآوری و رف ــوق های فرزن روی مش
ــئله  ــه مس ــز دارد و در آن ب ــدآوری تمرک فرزن

ازدواج کمتــر پرداختــه شــده اســت.«
 پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن طــرح 
ــد،  ــدآوری دارن ــه قصــد فرزن ــرای کســانی ک ب
مناســب تر از کســانی اســت کــه قصــد ازدواج 

دارنــد.
ــرح  ــن ط ــه ای ــد ک ــن معتقدن ــی منتقدی برخ
ــته  ــه نوش ــای بدبینان ــش فرض ه ــاس پی براس
ــاروری  ــرخ ب ــد کــه ن ــا دارن شــده اســت و ادع
در ســال های گذشــته ثابــت بــوده و اگــر ایــن 
ــر زن برســد؛  ــه ازای ه ــد ب ــه 1.3 فرزن ــرخ ب ن
ــا بحــران رو بــه رو خواهیــم بــود، همچنیــن  ب
ــن  ــرای چنی ــود را ب ــل خ ــر از دالی ــی دیگ یک
ــاز جمعیتــی ایــران اعــالم  نظریــه ای پنجــره ب

می دارنــد. 
ــر  ــن خاط ــر منتقدی ــه نظ ــخ ب ــان در پاس ایش
نشــان کــرد: »ایــن بحــران از ســال های پیــش 
ــرخ  ــر ن ــون زی ــرا اکن ــت؛ زی ــده اس ــروع ش ش
جانشــینی، یعنــی 2.1 هســتیم. از طرفــی 
ــاز اســت،  ــد ب ــه می گوین ــی ک ــره جمعیت پنج
ــن  ــوم اقتصــادی  اســت. ای ــک مفه در اصــل ی
ــروی  ــر نی ــروی کار ب ــه نی ــی غلب ــوم یعن مفه
مصــرف کننــده، کــه ســنین 15 تــا 64 ســال 
ــت  ــروی کار و فعالی ــه نی ــرد، ک را دربرمی گی
ــه  ــن گــروه ســنی ب هــم نامیــده می شــوند. ای
طــور تقریبــی 60 درصــد از جمعیــت جامعــه 
را تشــکیل می دهنــد. ضمــن این کــه اگــر 
ــورد  ــاروری م ــر ب ــت را از منظ ــره جمعی پنج
بررســی قــرار دهیــم، درمی یابیــم کــه بیشــتر 
از 5 یــا 6 ســال زمــان نداریــم؛ زیــرا متولدیــن 
ــارج  ــاروری خ ــن ب ــه زودی از س ــه 60 ب ده
ــارف  ــنین متع ــراد در س ــداد اف ــوند و تع می ش
ــد  ــدا می کن ــش پی ــدت کاه ــه ش ــاروری ب ب
ــدیدتر  ــش ش ــث کاه ــود باع ــر خ ــن ام و ای
شــاخص های جمعیتــی می شــود لــذا ایــن 
قانــون بنابــر نگرانی هــای دقیــق و آمــاری 

ــده اســت.« ــب ش تصوی
همچنین دبیر جمعیت کشوراضافه کرد:

»قابــل ذکــر اســت کــه نمی تــوان گفــت 
از  حمایــت  و  جمعیــت  »جوانــی  قانــون 
ــی  ــچ خلل ــب اســت و هی ــدون عی ــواده« ب خان
در آن وارد نیســت امــا بهتریــن قانــون موجــود 
در ایــن زمینــه اســت و قــدم اول خوبــی، بــرای 
ــی جمعیــت اســت.« اجــرای سیاســت های کل

در ادامه افزود:
از  حمایــت  و  جمعیــت  »جوانــی  »قانــون 
ــرا  ــت؛ زی ــدی نیس ــک بع ــی ت ــواده« قانون خان
دو راهبــرد مالــی و فرهنگــی در آن وجــود 
آن  در  مشــوق ها  از  دســته  دو  یعنــی  دارد، 
اقتصــادی  مشــوق های  می شــوند؛  دیــده 
بــا  قانــون  ایــن  فرهنگــی.  مشــوق های  و 
مشــورت گروه هــای مرجــع بســیار زیــادی 
ــی در  ــارب جهان ــت و از تج ــده اس ــته ش نوش
ــده  ــتفاده ش ــز در آن اس ــت نی ــه جمعی زمین
ــل دفاعــی  ــون خــوب و قاب اســت بنابرایــن قان

ــت.« اس
ــن  ــوص تامی ــور در خص ــت کش ــر جمعی دبی
ــون  ــن قان ــرای ای ــرای اج ــای الزم ب هزینه ه

ــت:  گف
ــت  ــی جمعی ــون »جوان ــه قان ــی ک »از آن جای
و حمایــت از خانــواده« هزینه هــای زیــادی 
ــرای اجــرا کــردن آن متحمــل  ــت ب ــه دول را ب
نیــز  آن  بودجــه  تامیــن  محــل  می کنــد، 
تامیــن  بــرای  اســت؛  شــده  پیش بینــی 
اعتبــارات ایــن قانــون، عالوه بــر این کــه در 
خــود قانــون محــل اعتبــارات ذکــر شــده 
اســت؛ دولــت فعلــی در قانــون بودجــه 1401 
ــن  ــس ای ــار کــرده اســت، پ ــن اعتب آن را تامی
ــدود 12  ــی، ح ــه ی خوب ــار اولی ــون از اعتب قان
هــزار میلیــارد تومــان برخــوردار اســت؛ ضمــن 
آن کــه امســال، اولیــن ســالی اســت کــه 
دولــت بــا بودجــه خــود وارد مدیریــت کشــور 
ــون از لحــاظ  شــده اســت؛ در نتیجــه ایــن قان
ــل شــدنی اســت و اجــرای  ــی به طــور کام مال

ــت.« ــده اس ــاز ش ــال 1401 آغ آن از س
ــی از  ــت گروه ــن اس ــد، ممک ــی معتقدن برخ
ــرح، از  ــن ط ــب ای ــوان مخاط ــه عن ــردم، ب م
ــی  ــتفاده مال ــون سوءاس ــن قان ــای ای امتیازه
ــای قاســمی در  ــد؛ آق ــا ســوء برداشــت بکنن ی
ــت:  ــا گف ــته از نگرانی ه ــن دس ــه ای ــخ ب پاس
ــِی  ــوق های مال ــه مش ــت ک ــر اس ــل ذک »قاب
از  حمایــت  و  جمعیــت  »جوانــی  قانــون 
ــدآوری  ــع فرزن ــع موان ــت رف ــواده«، جه خان
ــد از  ــه بتوانن ــت ک ــه ای نیس ــه گون ــت و ب اس
آن سوءاســتفاده بکننــد؛ اگرچــه بــه هــر حــال 
بــرای هــر قانونــی متصورهســت کــه کســی یــا 
ــتفاده  ــت و سوءاس ــوء برداش ــانی از آن س کس
امــکان  بیفتــد  اتفــاق  ایــن  اگــر  بکننــد. 
ــود دارد و  ــی وج ــدام قضائ ــی و اق ــدام قانون اق

ــرای  ــد ب ــدی ش ــوان س ــق می ت ــن طری از ای
کاله برداری هــا؛ اگرچــه ایــن موضوعــات بــرای 
ــرا مخاطــب  ــد؛ زی ــون صــدق نمی کن ــن قان ای
ــل  ــه تمای ــتند ک ــی هس ــی آن خانواده های اصل
ــش رو  ــی پی ــا موانع ــد ام ــدآوری دارن ــه فرزن ب

ــد.« دارن
ــد  ــه کلی ــد ک ــا دارن ــن ادع ــی از منتقدی برخ
ــی  ــان، زندگ ــی آس ــد: )عروس ــی مانن واژه های
ســالم و ازدواج مناســب( در متــن ایــن قانــون 
ــی  ــی و کیف ــاظ کم ــه از لح ــت ک ــده اس آم
ــده  ــا داده نش ــاره ی آن ه ــی درب ــچ توضیح هی
اســت و همیــن موضــوع ســبب ســوء برداشــت 
در مخاطــب قانــون یعنــی مــردم و مجریــان آن 

یعنــی دســتگا ه های دولتــی می شــود.
آقــای قاســمی در دفــاع از ایــن قانــون گفــت: 
ــروز  ــا ام ــد واژه ه ــن کلی ــه ای ــت ک ــد گف »بای
ــتند و  ــود داش ــل وج ــده اند و از قب ــق نش خل
جنبش هــای زیــادی ذیــل ایــن کلیــد واژه هــا 
ــد کــه ســال ها فعالیــت  در کشــور وجــود دارن
ــتی  ــی نادرس ــی، نگران ــن نگران ــد و ای می کنن

اســت.«
در آخر ایشان به نکات قبلی خود افزود:

»از آن جایــی کــه در باالتــر اشــاره شــد، دولــت 
یازدهــم و دوازدهــم باعــث بــه تعویــق افتــادن 
ــی جمعیــت و حمایــت  ــون »جوان تصویــب قان
ــوع  ــون در موض ــد اکن ــد و بای ــواده« ش از خان
در  و  باشــد  پاســخ گو  جمعیتــی  تحــوالت 
دادگاهــی صالحــه محاکمــه شــود؛ زیــرا 8 
ــای  ــاس ترین فرصت ه ــن و حس ــال از بهتری س
ــه  ــور عالمان ــران را به ط ــی ای ــره جمعیت پنج
و  کــرد  محــض  فرصت ســوزی  عامدانــه  و 
ــه  ــی توصی ــای رئیس ــت آق ــه دول ــن ب همچنی

ــد: کردن
ــای  ــت آق ــه رو دول ــه بحــران روب ــا توجــه ب »ب
رئیســی بایــد بدانــد و در نظــر بگیــرد که ســال 
ــازی  ــژه و سرنوشت س ــیار وی ــال بس 1401، س
در مســئله جمعیــت اســت.« و دالیــل خــود را 
ــد:  ــان کردن ــه بی ــود این گون ــه خ ــرای توصی ب
»چــرا کــه امســال مــا، هشــتمین ســال ابــالغ 
ــال  ــن س ــت، دهمی ــی جمعی سیاســت های کل
کشــتارهای کارشناســان رهبــر معظــم انقــالب 
و اولیــن ســال الزم االجــرا شــدن قانــون 
جوانــی جمعیــت و حمایــت از خانواده اســت.«

امیدواریــم ایــن دولــت ایــن بحــران را جــدی 
ــرخ  ــود ن ــات الزم را جهــت بهب ــرد و اقدام بگی
ــک  ــت ی ــرا جمعی ــد؛ زی ــت بکن ــد جمعی رش
ــرفت آن  ــا پیش ــتقیمی ب ــاط مس ــور ارتب کش
کشــور از لحــاظ اقتصــادی، علمــی و فرهنگــی 

... دارد.  و 
پــس بــرای فردایــی بهتــر بایــد ایــن موضــوع 
ــع مشــکالت آن  ــرای رف ــم و ب را جــدی بگیری

بکوشــیم.
 والسالم
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کشــورها در چنــد ســال اخیــر بــوده اســت. در ایــن نظریــه آمــاده اســت کــه بــا بــاال بــردن نــرخ بــاروری 
ــوان یــک ســطح جانشــینی ایجــاد  و کاهــش ســال خوردگی می ت
کــرد کــه بــا بــاال رفتــن مــرگ ومیــر تغییــر زیــادی در ســاختار 

ســنی ایجــاد نشــود.
ــازه کــه نــرخ مــرگ و میــر کاهــش  قابــل ذکــر اســت، در ایــن ب
باالیــی اســت ســال های  بــاروری در ســطح  می یابــد ولــی 

ــود. ــه می ش ــی گفت ــار جمعیت ــا انفج ــت ی ــش جمعی افزای
ــس  ــن ب ــور همی ــالمندی در کش ــش س ــرعت افزای ــان س در بی
کــه در مقایســه بــا رشــد 24/1 درصــدی کل جمعیــت کشــور در 
ــا رشــد3/62درصدی  ــن سرشــماری، جمعیــت ســالمندان ب آخری
بــا ســرعتی معــادل ســه برابــر رشــد کل جمعیــت کشــور در حــال 

افزایــش اســت.
از لحــاظ ســرعت کاهــش جمعیــت جــوان نیــز بــا3/28- درصــد 
ــا ســرعتی معــادل منفــی ســه  ــان ب رشــد منفــی، جمعیــت جوان
برابــر رشــد کل جمعیــت کشــور در حــال کاهــش اســت کــه بــه 
ــد  ــک رون ــوالت را ی ــرعت از تح ــن س ــوان ای ــه نمی ت ــچ وج هی

عــادی و طبیعــی تلقــی نمــود.
ــاالی 60  ــران در ســال 2015حــدود 10 درصــد جمعیــت ب در ای
ــد. در 35 ســال آینــده یعنــی ســال 2050  ســال ســن داشــته ان
ــش  ــد افزای ــه 33 درص ــران ب ــت ای ــالخوردگی جمعی ــد س درص

ــت. خواهــد یاف
پدیــده ســال خوردگی بــر انــدازه و ترکیــب نیــروی کار، کــه 
نقــش مهمــی در رشــد اقتصــادی دارد، تأثیــر می گــذارد. زیــرا هرچــه جمعیــت پیرتــر شــود، مشــارکت 
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جمعیت، کار، اقتصاد!
 آیا این  ها را می  توان یک شبکه در نظر گرفت؟ 

شــبکه  ای بــا تعامــل بــاال کــه هــر یــک از دنده  هــا شــاخصی 
را دربرمی  گیــرد و تاثیــر مســتقیم و بســزایی بــرروی حرکــت 

ــر دارند.  یکدیگ
چندســالی اســت کــه بحــث جمعیــت مهم  تریــن شــاکله  ی 
ایــن شــبکه مــورد توجــه جهانــی قــرار گرفتــه اســت و همــه 
ســاله کنفرانس  هــا و اجتماع  هــای بــزرگ بین  المللــی را 
ــا کنتــرل ایــن  ــا ب حــول محــور خــود شــکل داده اســت، ت

پدیــده  ی طبیعــی چــرخ ایــن شــبکه متوقــف نشــود. 
امــا ســوال مهــم آن جاســت؛ کــه چــه زمانــی ایــن شــبکه 

ــود؟ ــل می  ش مخت
بــه ســادگی می  تــوان گفــت اگــر محرکــه اول  ایــن شــبکه 
فاتحــه  ی کل  به راحتــی می  تــوان  بــه مشــکل بخــورد 
مــدار را خوانــد پــس بایــد بــا توجــه بــه خــاص بــودن ایــن 

ــرد. ــرل ک موضــوع اقتصــاد و کار را کنت
ــا دو شــاخصه  ــدگاه اقتصــادی ب در موضــوع جمعیــت از دی
ســال خوردگی و نبــود نیــروی کار همیشــه دســت و پنجــه 

ــم. ــرم می  کنی ن
پیــری جمعیــت فراینــدي اســت کــه از طریــق آن نســبت 
ــراد  ــبت اف ــه و نس ــش یافت ــت افزای ــن در جمعی ــراد مس اف
جــوان کاهــش می یابــد، کــه عوامــل آن را بایــد در تغییــرات 

مــرگ و میــر و بــاروري بدانیــم.
و  ســني  ســاختار  تغییــرات  اصلــي  عامــل  البتــه   

ســال خوردگي، کاهــش میــزان بــاروري اســت. اگــر مــرگ 
ــد ســاختار  ــاق بیافت ــر در همــه ی بازه هــای ســنی اتف ومی
ــن  ــر ای ــی اگ ــت ول ــد داش ــزایی نخواه ــر بس ــنی تغیی س
ــاختار  ــد س ــاق بیافت ــالمندی اتف ــازه س ــط در ب ــد فق رون
ــد  ــن فراین ــزم ای ــود. مکانی ــکل می ش ــار مش ــنی دچ س
بدیــن صــورت اســت کــه بــا توســعه اقتصــادی _اجتماعــي 
و بهبــود شــرایط بهداشــتي، مــرگ ومیــر کاهــش یافتــه و 
ــري  ــداد بیش ت ــذا تع ــد و ل ــش می یاب ــي افزای ــد زندگ امی
ــن  ــه ای ــي ک ــند و زمان ــر می رس ــنین باالت ــه س ــراد ب از اف
فرآینــد بــا کاهــش بــاروري همــراه باشــد، تغییــر ســاختار 
ســني را در پــي دارد. بــه ایــن صــورت کــه بــا پاییــن آمدن 
ــاروري، ســهم افــراد جــوان در جمعیــت کــم می شــود و  ب
ــان وزن جمعیــت از گروه هــاي ســني جــوان  در طــول زم
بــه گروه هــاي ســني باالتــر منتقــل شــده و نســبت افــراد 
ــی رود.  ــش م ــه افزای ــت، روب ــه کل جمعی ــال خورده ب س
در واقــع مي تــوان گفــت کــه ســال خوردگي جمعیــت 

ــي اســت. ــذار جمعیت محصــول گ
حال سوال اینجاست که گذار جمعیتی یعنی چه؟

در موضــوع جمعیــت نظریــه  ای بــا عنــوان گــذار جمعیتــی 
مطــرح اســت کــه پیشــه  ی سیاســت های جمعیتــی بیشــتر 

خوابیدن اقتصاد

زهرا رحیمی
اکرشناسی همندسی برق
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ــش  ــادی دارد. کاه ــد اقتص ــز در تولی ــری نی کمت
ــر  ــی را ب ــای منف ــد اثره ــاغالن می توان ــداد ش تع
رشــد اقتصــادی و تأمیــن رفــاه همگانی در ســطح 
ــد  ــش رش ــا کاه ــع ب ــد. در واق ــته باش کالن داش
ــزون  ــای روز اف ــن نیازه ــه تامی ــت، وظیف جمعی
ســالمندان ســنگین  تر شــده و ایــن مســئله، 
بــر شــیوه تولیــد کاال و خدمــات و کارایــی کلــی 

ــت. ــذار اس ــاد تأثیرگ اقتص
ــد،  ــا درآم ــی ب ــه  ی نزدیک ــادی رابط ــد اقتص رش
دارد.  انــداز  پــس  و  ســرمایه گذاری  مصــرف، 
ــار  ــش ســن دچ ــا افزای ــزان مصــرف ب ــو و می الگ
ــن تر  ــراد مس ــال: اف ــرای مث ــود. ب ــر می  ش تغیی
ــه  ــه هزین ــا ب ــوان عموم ــراد ج ــا اف در مقایســه ب
کــردن ســهم بیش تــری از درآمدشــان در بخــش 
مســکن و خدمــات اجتماعــی گرایــش دارنــد، لــذا 
ــی  ــورت منف ــه ص ــد ب ــادی می توان ــد اقتص رش
ــالمند در  ــراد س ــهم اف ــش س ــر افزای ــت تاثی تح
جمعیــت باشــد، چــرا کــه توانایــی پس انــداز 
ــر  ــن ام ــد و ای ــش می یاب ــن کاه ــش س ــا افزای ب
بــه میــزان پس انــداز و بــه تبــع آن توانایــی 
ــذارد  ــر می گ ــاد تاثی ــرمایه گذاری، در کل اقتص س

ــه  ــرف جامع ــش مص ــث افزای ــر باع ــرف دیگ و از ط
ــده ســطح  ــت مصــرف کنن ــش جمعی ــردد. )افزای گ

ــی آورد( ــن م ــاه را پائی رف
ســال خوردگی  فشــارهای  از  بزرگــی  بخــش 
کــه  اســت  بــه هزینه هایــی  مربــوط  جمعیــت 
ــالمندان  ــالمتی س ــظ س ــرای حف ــد ب ــه بای جامع
حــال  در  ســالمندان  هزینه  هــای  کنــد.  صــرف 
ــربار  ــای س ــن هزینه  ه ــش ای ــت. افزای ــش اس افزای
از آن جهــت وضعیــت وخیم تــری می یابــد کــه 
ــداری  ــرای نگه ــری ب ــزه کمت ــال، انگی ــت فع جمعی
ــالمندان  ــی س ــارج درمان ــد و مخ ــالمندان دارن از س

ــت. ــودکان اس ــر از ک باالت
از آن جایــی کــه در نظریــه هاربیســون انســان یــک 
ــع  ــه شــده: مناب ــی شــده اســت و گفت ســرمایه تلق
ــکیل  ــي ثــروت ملت هــا را تش ــاني پایــه اصل انس
مي دهنــد. ســرمایه و منابــع طبیعــي عوامــل تبعــي 
ــي  ــل فعال ــان ها عوام ــه انس ــي ک ــد. درحال تولیدان
ــازند،  از  ــم مي س ــرمایه ها را متراک ــه س ــتند ک هس
منابــع طبیعــي بهره بــرداري مي کننــد، ســازمان 
اجتماعــي، اقتصــادي و سیاســي را مي ســازند و 

ــد« ــو مي برن ــه جل ــي را ب ــعه مل توس
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ــش  ــش مردم ــا و دان ــد مهارت ه ــه نتوان  کشــوري ک
را توســعه دهــد و از آن بــه نحــو موثــري در اقتصــاد 
ــادر نیســت  ــه وضــوح ق ــرداري کنــد، ب ملــي بهــره ب
ــرایط  ــد. در ش ــعه بخش ــري را توس ــز دیگ ــچ چی هی
مناســب اقتصــادي، رشــد جمعیــت محــرک مهمــي 
ــي  ــطح زندگ ــش س ــادي و افزای ــد اقتص ــراي رش ب
افــراد اســت، چــرا کــه بــا افزایــش جمعیــت، نیــروي 
کار الزم بــراي اســتفاده مطلــوب از منابــع اقتصــادي 
فراهــم مي آیــد و از ســوي دیگــر بازارهــاي ضــروري 
بــراي جــذب کاال و نیــز امــکان ســودآوري تولیــد در 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــود مي آی ــیع به وج ــطح وس س
ــت تقاضــا و  ــم از جه ــد ه ــت مي توان ــش جمعی افزای
هــم از جهــت عرضــه عوامل اقتصــادي، نقش اساســي 
در توســعه اقتصــاد داشــته باشــد. توســعه اقتصــادي 

ایــاالت متحــده آمریــکا در قــرن نوزدهــم نمونــه تاریخــي 
مهمــي در ایــن زمینــه اســت. متفکرینــي ماننــد »جولیــان 
ــاال  ــش جمعیــت موجــب ب ــه افزای ــد ک ســایمون« معتقدن
ــک  ــه از ی ــرا ک ــردد، چ ــادي مي گ ــره وري اقتص ــن به رفت
ســو امــکان تقســیم کار گســترده تر و اســتفاده بیش تــر از 
ــد و از ســوي  ــم مي آی ــد فراه ــاد تولی ــاي ابع صرفه جویي ه
دیگــر چارچوبــي بــراي نیازهــاي فزاینــده و محرکــي بــراي 

ــردد. ــي مي گ ــي و تکنولوژیک ــرفت هاي علم پیش
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ســقط جنیــن، ختــم حاملگــی قبــل از هفتــه بیســتم بــارداری 
یــا زمانــی کــه جنیــن کمتــر از 500 گــرم وزن داشــته باشــد، 
از شــایع ترین رخدادهــای دوران بــارداری اســت کــه یکــی از 

معضــالت اجتماعــی عصــر حاضــر محســوب می شــود.
از نظــر کارشناســان می تــوان علــل گرایــش بــه ســقط 
را تعــداد زیــاد فرزنــد، جنســیت، اختالفــات خانوادگــی، 
ناخواســته،  حاملگــی  معیشــتی،  و  اقتصــادی  مشــکالت 
ارتباط هــای جنســی نامشــروع و عــدم آگاهــی دقیــق از 

روش هــای کنتــرل بــارداری دانســت.
القایــی  و  نــوع خودبه خــودی  ســقط جنیــن شــامل دو 

می باشــد. )عمــدی( 
ــته و  ــد و ناخواس ــدون عم ــقطی ب ــودی، س ــقط خودبه خ س
ــرد،  ــت ف ــا خواس ــارداری ب ــه ب ــان دادن ب ــی پای ــقط القای س
توســط دارو و یــا عمــل جراحــی ماننــد کورتــاژ اســت؛ 
ــی را در  ــی( و غیرقانون ــی )قانون ــوع درمان ــی دو ن ســقط القای

برمی گیــرد.
ســقط درمانــی توســط پزشــک و بــا هــدف درمــان، در صورت 
بــارداری پرخطــر و احتمــال تولــد نــوزاد بــا نقایــص فیزیکــی 
ــن  ــن جنی ــه س ــی ک ــی، زمان ــی ذهن ــا عقب ماندگ ــدید ی ش
ــان  ــه پای ــی، ب ــقط غیرقانون ــد و س ــاه باش ــار م ــر از چه کمت
ــه خواســت  مــادر قبــل از این کــه جنیــن  دادن حاملگــی بناب
ــته  ــم را داش ــرون از رح ــط بی ــدن در محی ــده مان ــدرت زن ق

ــود. ــام می ش ــد، انج باش
بــا  مرتبــط  می تــوان  را  ســقط ها  ایــن  از  درصــدی 
شــرایط  دیگــر  طــرف  از  دانســت،  پزشــکی  مســائل 
امــا  می شــود،  تلقــی  مهــم  امــری  نیــز  اقتصــادی 

قصاب قصاب 
     فرشتگان     فرشتگان

سیده صبا هامشی
اکرشناسی همندسی حمیط زیست
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ــوق  ــمت س ــن س ــه ای ــن را ب ــه زوجی ــی ک ــن عامل مهم تری

ــردد. ــی برمی گ ــبک زندگ ــرش و س ــوع نگ ــه ن ــد ب می ده
ــوژی  ــص بیول ــاری متخص ــم غف ــیده مری ــر س ــم دکت خان
و جمعیــت پــژوه در خصــوص علــل ســقط می گویــد: 
ــد، مســائل  ــن انجــام می دهن ــی کــه ســقط جنی »زوج های
اقتصــادی را مهم تریــن دلیــل بیــان می کننــد، امــا 
دالیــل  کــه  می دهــد  نشــان  آمارهــا  و  تحقیقــات 
ــرا در  ــر مســائل اقتصــادی اســت؛ زی ــب ب فرهنگــی غال
ــرا  ــد. چ ــاق می افت ــن اتف ــم ای ــه ه ــه جامع ــر مرف قش
آن هــا ســقط انجــام می دهنــد؟ بــه خاطــر ایــن اســت 
کــه ســال ها تبلیغــات فرهنگــی ســبک زندگــی 
ــا  ــا و خانواده ه ــت و خانم ه ــر داده اس ــی را تغیی ایران
ــتند.« ــدن نیس ــه دار ش ــه بچ ــل ب ــع آن مای ــه تب ب
تصمیم گیــری بــرای پایــان دادن بــه بــارداری 
ــه  هرگــز آســان نیســت. ســقط جنیــن، مــادر را ب
ــد.  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــی تح ــرق گوناگون ط
ــاس  ــا احس ــی ی ــاس ناراحت ــقط احس ــد از س بع
ــی  ــوارض روح ــت، ع ــی اس ــری طبیع ــاه ام گن
و احساســی پــس از ســقط جنیــن نســبت 
بــه عــوارض فیزیکــی آن شــیوع بیشــتری 
هــر  در  می توانــد  احساســات  ایــن  دارد، 
ــان  ــود را نش ــی خ ــکل متفاوت ــه ش ــرد ب ف
مشــکالت  ایجــاد  بــه  منجــر  و  دهــد 

پیچیده تــری همچــون افســردگی شــود.
بــاره  ایــن  در  غفــاری  دکتــر  خانــم 
ــن از نظــر جســمی  می گوید:»ســقط جنی
می زنــد.  شــدیدی  آســیب  روحــی  و 
خانواده هایــی  کــه  ترتیــب  ایــن  بــه 
ــن  ــقط جنی ــه س ــدام ب ــا اق ــه خانم ه ک
آســیب  و  وجــدان  عــذاب  می کننــد، 

روحــی تــا مدت هــا و شــاید ســال ها 
همــراه آن هــا اســت. تحقیقــات نشــان داده 

ــکیل  ــواده تش ــه خان ــرادی ک ــی در اف حت
یــک  حاصــل  ســقط  ایــن  و  نداده انــد 

رابطــه نامشــروع اســت آســیب شــدید روحــی 
ــی از  ــن یک ــراه دارد؛ بنابرای ــه هم ــرد ب ــرای ف ب

عــوارض ســقط جنیــن آســیب روحــی اســت.« 
ــه از طــرف دیگــر از عوارض فیزیکی حاصل از ســقط می توان  ب

ــه کاهــش بارداری اشــاره کرد که به وضعیت جســمانی فرد بســتگی  ــقطی ک دارد؛ س
در 2 مــاه اول بــارداری انجــام شــود عواقــب بســیار کمــی دارد و توانایــی بــاروری فــرد را تغییر نمی دهد امــا احتمال عفونــت لگنی کمی بــاال می رود. 
اگــر از روش جراحــی بــرای ســقط اســتفاده شــود احتمــال حاملگی خــارج از رحم و ســقط خودبه خودی در ســه  ماهه  دوم بــارداری افزایــش می یابد.

موضــوع ســقط جنیــن یکــی از متغیرهــای تعیین کننــده آمارهــا و شــاخص های جمعیتــی اســت. آمــار دقیقــی از ســقط جنیــن وجــود نــدارد، چــرا 
کــه بخــش زیــادی از ســقط ها، غیرقانونــی و بــه اصطــالح زیرزمینــی انجــام می شــود. طبــق گفتــه خانــم دکتــر غفــاری: »در کشــور مــا ســاالنه 
8-10 هــزار ســقط جنیــن قانونــی وجــود دارد، قانونــی بــه ایــن معنــا کــه از نظــر پزشــکی و شــرعی اجــازه صــادر می شــود کــه ســقط صــورت گیرد 
یعنــی وجــود جنیــن و تولــد آن بــرای مــادر و جنیــن خطــر دارد، امــا متاســفانه ســاالنه 250 هــزار ســقط غیرقانونــی در کشــور مــا ثبــت می شــود.«

کاهــش جمعیــت در کشــور بــا ســرعت غیرقابــل تصوری پیش مــی رود و تا ســال 1430 بر اســاس پیش بینی های انجام گرفته توســط ســازمان ملل و 
کارشناســان، کل جمعیــت کشــور پیــر و ناتــوان خواهنــد شــد. خانــم دکتر غفــاری: »اگر کاهــش جمعیت کشــور به همین منــوال ادامه یابــد کمتر از 
30 ســال آینــده، جمعیتــی خواهیــم داشــت کــه فایده ای نــدارد و حتی اگــر بخواهیم اقدام هم کنیــم از نظر جمعیتــی اتفاقی نمی افتــد و در آینده ای 
نــه چنــدان دور یــک ســونامی ســالمندی خواهیــم داشــت و متاســفانه جوانــی وجود ندارد کــه بخواهد صنعــت را بچرخانــد و مشــکالت را حل کند.«

ســقط جنین از آن دســته موضوعات حساســی اســت که دیدگاه های بســیار مختلفی در مورد آن وجود دارد، از این رو موضع قانون و شــرع در مورد 
ایــن موضــوع بســیار محکــم وضــع شده اســت. طبــق حکــم شــرعی، ســقط جنیــن عمدی بــه هر دلیلــی که انجــام شــود، حرام اســت و اگر شــخصی 
باعــث ســقط جنیــن شــود، قتــل عمــد انجــام داده و بایــد قصاص شــود. قانون ســقط درمانی از ســال 1384 تصویب شــد، مــا در ایران فقــط یک نوع 
ســقط بــه نــام مدیــکال ســقط داریــم کــه بــا تشــخیص ســه پزشــک متخصــص و با تأییــد رســمی پزشــکی قانونــی مبنی بــر بیمــاری جنین بــه علل 
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پزشــکی، 

پیــش از چهــار ماهگــی جنیــن مجــاز 
می شــود. طبــق مــاده 306 قانــون مجــازات اســالمی، 

ــی  ــرای آن مجازات های ــن جــرم محســوب شــده و ب ســقط جنی
ــاده  ــن م ــق ای ــه شــده اســت. مطاب ــر در نظــر گرفت ــه و تعزی ــد: دی مانن

جنایــت عمــدی بــر جنیــن هــر چنــد پــس از حلــول روح باشــد، موجــب قصاص 
ــری  ــازات تعزی ــه مج ــه ب ــت دی ــر پرداخ ــخص عالوه ب ــورت ش ــن ص ــت، در ای نیس

محکــوم می شــود.در تبصــره مــاده ۷18 قانــون مجــازات اســالمی آمــده  اســت کــه هــرگاه 
ــرای مــادر خطــر جانــی  جنینــی کــه بقــای آن ب

دارد بــه منظــور حفــظ نفــس مــادر ســقط 
ــت نمی شــود. ــه ثاب شــود، دی

مجــازات  قانــون   ۷16 مــاده  در 
ــن  ــه جنی ــدار دی ــالمی، مق اس
ــی  ــم فقه ــت از حک ــه تبعی ب
آن و بــا توجــه بــه مراحــل 
ــرف  ــن از ط ــد جنی رش

تعییــن  قانون گــذار 
ــر  ــت. اگ ــده  اس ش

شــخصی باعــث 
ســیب  آ

زن  بــه 

بــاردار و ســقط جنیــن عمــدی شــود، عالوه بــر پرداخــت دیــه بایــد 
یــک تــا ســه ســال حبــس را تحمــل کنــد. 

ــه دلیــل ناهنجــاری  ــا برخــی از ســقط ها ماننــد ســقط ب دررابطــه  ب
ژنتیکــی نمی تــوان اقداماتــی انجــام داد تــا احتمــال آن کاهــش پیــدا 
کنــد، امــا در بســیاری از مــوارد می تــوان بــا تغییــر ســبک زندگــی 
و برخــی اقدامــات از ســقط جلوگیــری کــرد. در ایــن زمینــه خانــم 
ــم  ــرل و ک ــرای کنت ــه ب ــور ک ــد: »همان ط ــاری می گوی ــر غف دکت
کــردن جمعیــت مهم تریــن وســیله کار فرهنگــی و در کنــار آن پخش 
اقــالم جلوگیــری از بــارداری بــه صــورت رایــگان بــود، االن هــم اگــر 
ــی  ــد کار فرهنگ ــردد بای ــادی برگ ــت ع ــه حال ــت ب ــم جمعی بخواهی
صــورت گیــرد و در کنــار آن از نظــر مالی به این مســئله کمک شــود.
کارهــای فرهنگــی کــه قابــل دســترس و فهــم بــرای همــه باشــد و 
بتــوان در کوتــاه مــدت انجــام داد؛ در آموزش وپــرورش و آموزش عالی 
ــاز شــود، در دبیرســتان ها و دانشــگاه ها  ــه ب ــن قضی ــرای ای ــی ب جای
آموزش هــای الزم داده شــود و بــه خانم هایــی کــه در ســن بــاروری 
ــدآوری جــزو حقــوق آن هــا اســت.« هســتند گفتــه شــود کــه فرزن

قدیمــی،  ســنت های  جامعــه؛  کنونــی  شــرایط  در  متاســفانه 
ــادی از  ــی و اقتص ــکالت خانوادگ ــی و مش ــتباه فرهنگ ــای اش باوره
ــه  ــد ک ــمار می رون ــه ش ــور ب ــن در کش ــقط جنی ــی س ــل اصل دالی
ــود. ــا کار ش ــن و خانواده ه ــن زوجی ــوارد در بی ــن م ــد روی ای بای
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ــی  ــالب صنعت ــوع انق ــا وق ب
ــی  ــای خانگ ــل کاره ــا، تبدی در اروپ

بــه کارخانه هــا و نیــروی انســان بــه 
نیــروی ماشــین، تحــوالت اساســی در 
و  آمــد  به وجــود  کار  مفهــوم  و  شــکل 
فعالیــت اقتصــادی زنــان در مقابــل دریافــت 
ــد.  ــیده ش ــه کش ــه کارخان ــه ب ــزد از خان م
شــکل گیری جوامــع صنعتــی و ایجــاد بــازار 
کار جدیــد موجــب اشــتغال زنــان در بخــش 
ــف  ــث تضعی ــر باع ــوی دیگ ــت و از س صنع
نقــش خانــواده شــد. در جامعه هــای صنعتــی 
ــواده از  ــنتی خان ــای س ــیاری از عملکرده بس
ــا دچــار تحــوالت شــدیدی شــده  ــه ی بین رفت

ــت.  اس
ــت و  ــتای کرام ــتغال در راس ــن دوره اش در ای
ــه  ــود، بلک ــت زن نب ــردن ارزش و منزل ــاال ب ب
جوامــع صنعتــی درصــدد برطــرف کــردن نیــاز 

ــد. ــا نیــروی ارزان بودن خــود ب
ایــن جریــان کــه بــا شــعار برابــری جنســیتی 

ــری،  ــادری و همس ــای م ــر نقش ه و تحقی
ــرای زن  ــر ب ــن براب ــن قوانی ــبب تدوی س

گرفتــن  نظــر  در  بــدون  مــرد  و 

راضیه جاللی
ارشد روانشناسی
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اســتعداد و توانایی هــای جســمی و روحــی آن هــا در عرصــه اشــتغال 
و فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی شــد و مشــاغل مردانــه، 

ــرد. ــن ک ــا معی ــرای آن ه ــت را ب ــام وق ــخت  و تم س
زنــان نیــز بــا نگاهــی اومانیســتی و برمبنــای دیــدگاه فردگرایانــه، به 
منافــع شــخصی خــود اندیشــیدند و بــرای کســب اســتقالل مالــی 
کــه نشــان گر اقتدارشــان بــود و نیــز بــرای جــا نمانــدن از مــردان، 
ــی تمــام  ــا شــدند و به صــورت کارگران ــا آن ه ــت ب وارد عرصــه رقاب

وقــت در خدمــت اهــداف نظــام ســرمایه داری درآمدنــد. 
در نتیجــه میــل بــه فرزنــدآوری و ایفــای نقــش مــادری کــم شــد؛ 
ــه  ــتیابی ب ــرفت و دس ــی در راه پیش ــد را مانع ــود فرزن ــرا وج زی

پســت های باالتــر شــغلی خــود می دیدنــد. 
به گفته چیل)1388(:

ــه  ــدون بچ ــه ب ــتند ک ــان آن هس ــراد خواه ــوارد، اف ــی م »در بعض
ــه  ــان را ب ــبک زندگی ش ــد س ــه نمی خواهن ــرا ک ــد؛ چ ــی بمانن باق
اجبــار تغییــر دهنــد. بچــه دار شــدن، آزادی تحــرک را تحت الشــعاع 
ــع  ــد و مان ــاد می کن ــی ایج ــای مال ــد و محدودیت ه ــرار می ده ق

پیگیــری طرح هــا و برنامه هــای شــغلی می شــود.«
ــان شــکل وســیعی  بعــد از انقــالب صنعتــی در غــرب، اشــتغال زن
ــی  ــای تکوین ــن تفاوت ه ــده گرفت ــا نادی ــرب ب ــت. غ ــه خــود گرف ب
ــردان را  ــان و م ــتغال زن ــق اش ــاوی ح ــرد، تس ــی زن و م و طبیع
ــل  ــود در عم ــی خ ــای غرب ــه دولت ه ــد، درحالی ک ــرح می کن مط
ــادی در خصــوص تســاوی حــق اشــتغال  ــع زی ــا مشــکل ها و موان ب
زنــان و مــردان مواجــه هســتند و تبعیــض در ایــن زمینــه به طــور 

کامــل مشــهود اســت.
ــا زن و  ــه آی ــز مطــرح نیســت ک ــن مســئله هرگ از نظــر اســالم ای
ــر؟ آن چــه  ــا خی ــرد دو انســان متســاوی در انســانیت هســتند ی م
حائــز اهمیــت اســت، تفــاوت جنســیت زن و مــرد از جهــات 
ــد از لحــاظ حقــوق، تکالیــف و  بســیاری اســت کــه ایجــاب می کن

ــند. ــته باش ــابهی نداش ــع مش ــا وض مجازات ه
ــداران حقــوق اســالمی و  ــان طرف ــا می آن چــه اکنــون در کشــور م
طرفــداران پیــروی از دیــدگاه غربــی مطــرح اســت، مســئله وحــدت 
حقــوق زن و مــرد اســت؛ نــه تســاوی حقــوق آن هــا. کلمه »تســاوی 
ــن  ــر روی ای ــدان غــرب ب ــه مقل ــی اســت ک ــی تقلب حقــوق« عنوان

ــبانیده اند. ــی چس ره آورد غرب
قبــل و بعــد از اســالم تــا نیمه قــرن دوازدهــم در ایــران، فعالیت های 
ــان در  ــای آن ــد و نقش ه ــزل می ش ــای من ــه کاره ــان محــدود ب زن

خــارج از خانــه ادامــه نقــش وی در داخــل خانــه بــود.
ــاط  ــل ارتب ــه دلی ــم ب ــرن چهارده ــا ق ــم ت ــرن دوازده ــه ق از نیم
ــی  ــج تغییرات ــرب به تدری ــی غ ــدن صنعت ــا تم ــران ب ــترده تر ای گس
در ســاختار اجتماعی-اقتصــادی جامعــه، دگرگونــی در ســبک 
زندگــی، موقعیــت زنــان پایتخــت و شــهرهای بــزرگ ایجــاد گردید، 
امــا در موقعیــت زنــان روســتایی و زنــان ایل نشــین بــه دلیــل دور 
ــد.  ــود نیام ــده ای به وج ــرات عم ــی تغیی ــای غرب ــدن از ارزش ه مان

نخســتین تماس هــای ایــران بــا غــرب به دنبــال ارتبــاط اقتصــادی و 
بازرگانــی بــرای حصــول مطامــع اســتعماری و آمپریالیســتی غــرب بــود، ولــی 
ــیه و از  ــران از روس ــی ای ــت های پی درپ ــس از شکس ــرب ، پ ــا غ ــنایی ب آش

ــت. ــه یاف ــا مشــروطه ادام ــاز شــد و ت ــی شــاه قاجــار آغ ــان فتحعل زم
از مشــروطه بــه بعــد، مرحلــه دوم یعنــی دوران غرب گرایــی آغــاز شــد، کــه 
در زمــان پهلــوی اول و دوم بــه اوج خــود رســید و حاکمــان پهلــوی کم کــم 
ــذت،  ــت ل ــر اصال ــون تأکیدب ــه همچ ــی مدرنیت ــف، مبان ــکال مختل ــا اش و ب
مصرف گرایــی و آزادی و به عبــارت بهتــر، »ســبک زندگــی غربــی« را در 
جامعــه رواج دادنــد. اگرچــه ایــن رویکــرد در ابتــدا بــا هــدف اقتبــاس پــاره ای 
ــه،  ــد، در ادام ــاز ش ــرب آغ ــدرت غ ــا ق ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــیوه های غرب از ش
پیشــرفت صنعتــی و مظاهــر تمدنــی غــرب ســبب مرعــوب شــدن پادشــاهان 
ــام  ــا ن و دولــت مــردان ایرانــی آن دوران در مقابــل غــرب شــد و به تدریــج ب
ــورهای  ــی کش ــادی و سیاس ــوذ اقتص ــه نف ــازی، زمین ــدد و نوس ــعه، تج توس

غربــی در ایــران فراهــم شــد.
پــس از فراهــم نمــودن فضــا بــرای ترویــج ســبک زندگــی غربــی در 
ــه،  ــرای نمون ــه ب ــد ک ــع ش ــا آن وض ــب ب ــن متناس ــج قوانی ــران، به تدری ای
ــی  ــورای مل ــس ش ــب مجل ــی از تصوی ــال های 1316 و 131۷ قوانین در س
گذشــت. ایــن قوانیــن ســن ازدواج را بــاال بــرد و بــه اشــتغال زنــان رســمیت 
اندکــی بخشــید. از ســال های پایانــی دهــه بیســت شمســی، نظــام خانوادگــی 
کهــن در معــرض آســیب های زیــادی قــرار گرفــت. قوانیــن مربــوط بــه مهــار 
بــاروری در ســال 1334 بــه تصویــب رســید. گام اساســی کــه اعــالم تســاوی 
حقــوق زن و مــرد بــه وســیله محمدرضــا شــاه بــود، در ســال 1341 برداشــته 

شــد.
ــید  ــب رس ــه تصوی ــواده ب ــت از خان ــون حمای ــال 1346 قان ــرانجام در س س
ــط  ــرا فق ــری داد؛ زی ــتحکام بیش ت ــمیت و اس ــان را رس ــتغال زن ــق اش و ح
ــر از تــرک شــغل خویــش نبــود و  ــا اعتــراض و مخالفــت شــوهر، زن ناگزی ب

می توانســت در این بــاره بــه دادگاه متوســل شــود.
ــن واژه در ســاختار  ــاس شــده اســت. ای ــن اقتب ــدرن« از ریشــه التی واژه »م
ــر آن  ــودن« اســت. عــالوه  ب ــه روز ب ــه معنــی »ب ــی و ریشــه های خــود ب اصل
ــن مفهــوم،  ــه کار مــی رود. درای ــز ب ــدن دوره تاریخــی خاصــی نی ــرای نامی ب
مدرنیتــه نماینــده دوره مــدرن در تاریــخ -در تقابــل بــا دوره ســنت- اســت.

اگرچــه مدرنیتــه ابتــدا در ایــران در قالــب ورود صنعــت و فنــاوری و 
ــا اندیشــه های غرب گــرای حاکمــان  ــی ب مدرنیزاســیون اقتصــادی رخ داد، ول
ــب  ــج در قال ــم، به تدری ــادی مدرنیس ــی اعتق ــرب زده، مبان ــن فکران غ و روش
ــش  ــان کم وبی ــی ایرانی ــف زندگ ــای مختل ــی در الیه ه ــیون فرهنگ مدرنیزاس

ــون ســاخت. ــران را دگرگ رســوخ نمــود و فضــای ای
ــه  ــا ورود ب ــود، ب ــن خ ــب و ضــد دی ــرا، رفاه طل ــت لذت گ ــا ماهی ــه ب مدرنیت
ــردی، خانوادگــی و  ــر ســبک زندگــی آن هــا در حــوزه ف ــان، ب زندگــی ایرانی
اجتماعــی تاثیــر گذاشــت و ســبک زندگــی غربــی در کشــور را رواج داد. یکــی 
از عرصه هــای متاثــر از مدرنیتــه، حــوزه زادوولــد بــود و حکومــت طاغــوت را 
بــرآن داشــت تــا بــا شــعار »فرزنــد کمتــر، زندگــی بهتــر«  اقــدام بــه کنتــرل 

موالیــد و تحدیــد نســل نمایــد.
ــه،  ــروزی در جامع ــی ام ــج زندگ ــبک های رای ــه س ــری ب ــی ظاه ــا نگاه ب
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به خوبــی می تــوان ابعــاد تاثیــر مدرنیتــه را در زوایــای گوناگــون 

ــود.  ــاهده نم ــی مش ــردی و اجتماع ــی ف زندگ
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی ایران و بازگشــت بــه ارزش هــای اصیل 
ــر  ــی و معنویــت حاکم ب اســالمی و حاکمیــت ارزش هــای دینــی و انقالب
آن دوران، ســبک زندگــی غربــی، زمینــه ظهــور و بــروز عملــی نیافــت، 
ــژه پــس  ــه وی ــن انقــالب، ب ــه گرفتــن از ســال های آغازی ــا فاصل ــی ب ول
ــت از  ــادی و غفل ــور اقتص ــه ام ــد ب ــه بیش ازح ــدس، توج ــاع مق از دف
ــی  ــای دین ــگ شــدن ارزش ه ــه کم رن ــادی، زمین ــور فرهنگــی و اعتق ام
را فراهــم نمــود و بــا شــعارهایی چــون آزادی، اندیشــه سکوالریســتی و 
ــی و اشــرافی گری  ــی، رفاه طلب ــی اجتماع ــن از عرصــه زندگ ــی دی جدای

کــه از آثــار مدرنیتــه انــد، احیــا شــد.
از ســوی دیگــر گســترش روزافــزون ارتباط هــای بیــن المللــی و پدیــده 
ــی  ــانه ای و تبلیغات ــای رس ــواع ابزاره ــه ان ــی شــدن و دسترســی ب جهان
ــای  ــواره، فضای ه ــون ماه ــی؛ چ ــن ارتباط ــای نوی ــترش ابزاره ــا گس ب
مخــرب مجــازی و پخــش برنامه هــای مخــرب رســانه ای و نیــز خواســت 
ــرب،  ــط غ ــگ منح ــازی فرهن ــر جهانی س ــی مبنی ب ــلطه جهان ــام س نظ
ســبب شــد مدرنیتــه بــار دیگــر بــا بازگردانــدن ضــد ارزش هــا و بازخوانی 
نظریه هــای پوســیده غربــی کــه کارایــی خــود را در جوامــع غربــی نیــز 
ــه گفتــه برخــی نویســندگان  ــد و ب ــد، رخ بنمای ــد، بودن از دســت داده ان
»اوج ایــن جریــان در نیمــه دهــه 13۷0 خودنمایــی کــرد« ایــن گونــه 
ــان  ــگ در ام ــن فرهن ــیب های ای ــز از آس ــی نی ــواده ایران ــه خان ــود ک ب

نمانــد.
ایراني و  بر ساختار خانواده  از آن  تحوالت مدرنیته و نگرشهاي حاصل 
مهمترین رکن آن یعني زنان، تأثیر بسزایي گذاشته است. یکي از اثرات 
نقش  در  تغییر  خانواده،  در  اجتماعي  کالن  دگرگونيهاي  مالحظه  قابل 
جنسیت و بهتبع آن تغییر در نقش همسری است که در این رهگذر نقش 
زنان بــهخصوص در خانواده به مراتب بیش از نقش مردان دچار دگرگوني 
ــه  ــتقل زن ب ــد مس ــر درآم شده است. شاید یکي از دالیل اصلي این ام
دلیــل حضــور آنــان در عرصــه اجتماعــی باشــد کــه ســاختار هــرم قدرت 

را در خانواده دگرگون کرده است.  
ــده  ــا ش ــوری بن ــان مح ــه انس ــاد ب ــه اعتق ــر پای ــه ب ــی ک ــگ غرب فرهن
ــه  ــد ک ــاد کن ــردم ایج ــن م ــت را در ذه ــن برداش ــد ای ــت، می کوش اس
ــداد  ــد تع ــی، بای ــر از زندگ ــردن بیش ت ــذت ب ــبختی و ل ــرای خوش ب
ــاروری و  ــرل ب ــا کنت ــن کار ب ــرد و ای ــدود ک ــواده را مح ــای خان اعض
کاهــش زادوولــد محقــق می شــود. ایــن تلقــی بــه گونه هــای مختلــف و 
از راه هــای گوناگــون در کاهــش جمعیــت کشــورمان موثــر بــوده اســت. 
ــی  ــه تناف ــا اخــالق جامع ــان ب ــه اشــتغال زن ــد ک ــن باورن بســیاری برای
ــه موجبــات  ــان از خان ــد کــه خــروج زن دارد، برخــی دیگــر برایــن باورن
رقابــت آنــان را بــا مــردان فراهــم می ســازد. بعضــی نیــز اشــتغال زنــان 
ــاد  ــد و ازدی ــری می دانن ــف همس ــه وظای ــی ب ــم توجه ــب  ک را موج

ــد. ــر می گیرن ــی از آن در نظ ــالق را معلول ط
ــه فقــط در بعــد ســاختار، خانواده هــا را دگرگــون ســاخته و  مدرنیتــه ن
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ــواده  ــی شــدن، خان ــل ناچاری هــای زندگــی شهرنشــینی، صنعت ــه دلی ب
ــی از  ــکال مختلف ــرده و اش ــترده ک ــواده گس ــن خان ــته ای را جایگزی هس
خانــواده ماننــد؛ خانواده هــای تــک والد)ناشــی از افزایــش طــالق( و تــک 
نفــره را پدیــد آورده، بلکــه کارکردهــای خانــواده را نیــز دچــار تغییــرات 

ــوده اســت. ــادی نم و آســیب های زی
ــی  ــرای گســترش فرهنــگ خــود در فرهنــگ عمومــی و نخبگان غــرب ب
کشــورهای غیرغربــی، بــه ترتیــب از دو ســازوکار مکمــل یعنــی؛ رســانه و 
گســترش علــوم مــدرن و انســانی اســتفاده می کنــد بنابرایــن، گســترش 
ســبک زندگــی غربــی و مــدرن در ســطح فرهنــگ عمومــی کشــور مــا از 
ــوم  ــق گســترش عل ــی از طری ــز در ســطح نخبگان ــانه ها و نی ــق رس طری
انســانی انجــام شــد. تلویزیــون و ســینما مهم تریــن عامــل ترویــج ســبک 

زندگــی غربــی در ســطح فرهنــگ عمومــی اســت.
ــرده  ــد ک ــود تاکی ــار خ ــا در آث ــه باره ــری مدرنیت ــر جهان گی ــی ب آوین
ــدن  ــتهلک در تم ــل و مس ــود را منح ــای موج ــر تمدن ه ــت و دیگ اس
ــابقه  ــخ س ــار تاری ــک از اعص ــچ ی ــاد او در هی ــه اعتق ــد. ب ــدرن می دان م
ــعت و  ــن وس ــد و در ای ــن ح ــا ای ــد ت ــی بتوان ــه تمدن ــت ک ــته اس نداش
ــر  ــن ب ــازد و این چنی ــل س ــود منح ــر را در خ ــای دیگ ــق، تمدن ه عم
ــه  ــه را ک ــه  آن چ ــد و هم ــدا کن ــلط پی ــا تس ــر امت ه ــان دیگ روح و ج
وجــه مشــخصه  اقــوام و ملت هــای مختلــف در همــه  اعصــار بــوده اســت 
)دیــن، زبــان، فرهنــگ، تاریــخ، هنــر، معمــاری، آداب و رســوم و...( را بــه 
ــن و  ــروز در کوچک تری ــه ام ــر دهــد ک ــا آن جــا تغیی تبعیــت از خــود، ت
ــان نیــز مــردم لبــاس  دور افتاده تریــن ده کوره هــای ایــران، ترکیــه و یون
ــه  ــا -البت ــبک اروپایی ه ــه س ــش را ب ــای خوی ــند، خانه ه ــی بپوش اروپای
ــدن  ــوم تم ــازند، آداب ورس ــیانه- می س ــدی بســیار زشــت و ناش ــا تقلی ب
ــرب  ــت از غ ــه تبعی ــان ب ــی در زبانش ــد و حت ــد می کنن ــي را تقلی غرب

ــد. ــاد کرده ان ــی ایج ــرات اساس تغیی
آوینــی تمــدن جدیــد غــرب و مدرنیســم را پدیــده ای معمولــی در ردیــف 
ــا دیگــر تحــوالت و تمدن هایــی  دیگــر پدیده هــای تاریخــی و هــم وزن ب
کــه در تاریــخ بشــریت ظهــور کرده انــد نمی بینــد. او مدرنیتــه را تمدنــی 
ــم  ــر کل عال ــون ســیطره ب ــه اکن ــذار ک ــاده تاثیر گ ــوق الع ــه و ف پرهیمن
شــده اســت مي دانــد و ایــن دیــدگاه، برخــالف دیــدگاه رایــج و مشــهور 
اســت کــه یــا به طــور اساســی بــر ابعــاد ایــن تاثیــر وقــوف نــدارد و یــا 
آن کــه تحــوالت ناشــی از مدرنیتــه را امــری طبیعــی و محصــول تحــوالت 
عــادی می دانــد و آن را به طــور عمــده در عرصــه کمیــت، ابــزار و 
ــه  ــی و اندیش ــق زندگ ــوا، منط ــت، محت ــه کیفی ــه در عرص ــا و ن روش ه
ــد  ــاز می کن ــاس نی ــر احس ــی کمت ــن رو حت ــد و از همی ــاهده می کن مش
ــون  ــم و دگرگ ــداد عظی ــن روی ــون ای ــق پیرام ــه و تعم ــه مطالع ــه ب ک

ــم و آدم بپــردازد. کننــده عال
ــا رنســانس و ظهــور علــم و  دیــدگاه مشــهور برایــن گمــان اســت کــه ب
ــده  ــریع تر ش ــوالت س ــگ تح ــا ضرباهن ــدرن تنه ــدن م ــوژی و تم تکنول
ــته  ــه گذش ــبت ب ــری نس ــادی بیش ت ــزاری و م ــدرت اب ــر ق ــت و بش اس
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یافتــه اســت و صــد البتــه بشــریت در بســیاری 
ــری  ــعادت بیش ت ــال و س ــه کم ــا ب از عرصه ه
در مقایســه بــا گذشــتگان خــود یافتــه اســت، 
ــن  ــل ای ــح در مقاب ــور صری ــی به ط ــا آوین ام
دیــدگاه می ایســتد و آن را به طــور کامــل 
ســطحی نگری  و  ســرغفلت  از  ســاده دالنه، 
فــارغ از غــور در ماهیــات و بواطــن امــور 

می بینــد.
ــان  ــه آن چن ــر مدرنیت ــی تاثی ــاد آوین ــه اعتق ب
ــان  ــه انس ــت ک ــوده اس ــترده ب ــق و گس عمی
ــر  ــی دیگ ــوری از تمدن ــد تص ــد نمی توان جدی
و نوعــی دیگــر از حیــات داشــته باشــد و ایــن 
امــر بــه وســیله نظــام تعلیــم و تربیــت جدیــد 
و رســانه های مــدرن به ویــژه تلویزیــون رخ 

ــت. داده اس
بــا چنیــن نگاهــی بــه ســطح و عمــق فراگیــری 
مدرنیتــه در جهــان، طبیعي اســت کــه مدرنیته 
را نمی تــوان یــک تحــول صــوری، کمــی، 
ــاختارهای  ــیوه ها و س ــا و ش ــطح ابزاره در س
ــد  ــه آن را بای ــت، بلک ــرف دانس ــتی ص معیش
یــک تحــول عظیــم فکــری و فلســفی کــه بــه 
ــکار  ــات، اف ــا، کیفی ــات و ابزاره ــوازات کمی م
ــرده  ــخر ک ــون و مس ــز دگرگ ــا را نی و جان ه
اســت، تلقــی نمــود و مواجهــه ای بســیار جــدی 
ــت و  ــدوکاو در ماهی ــق و کن ــا تعم ــراه ب هم

ــت.   ــن آن داش باط
از ایــن منظــر کاهــش زادوولــد و ســیر نزولــی 
رشــد جمعیــت از پیامدهــای فرهنــگ و ســبک 
زندگــی غربــی اســت و در کنــار ســایر عوامــل، 
القــای ایــن فرهنــگ، نقــش  رســانه ها در 

ــد. ــا کردن ــری ایف موث
رفاه طلــب و  بــه دلیــل ماهیــت  مدرنیتــه 
ــش  ــی در کاه ــش اساس ــود، نق ــرای خ لذت گ
ــواردی  ــا برشــمردن م ــه ب جمعیــت داشــته ک
روشــن  تاثیرگــذاری  ایــن  میــزان  آن،  از 
ــت  ــد جمعی ــی رش ــیر نزول ــد؛ س ــد ش خواه
ــال 1385  ــماری س ــس از سرش ــور، پ در کش
ــای  ــد، آماره ــال بع ــج س ــد. پن ــم آم به چش
جمعیتــی سرشــماری ســال 13۹0 نشــان 
داد کــه نــرخ فرزنــدآوری در خانواده هــای 
ــاروری«  ــی ب ــد جایگزین ــر از »ح ــی کمت ایران
شــده اســت. »بخــش جمعیــت اداره اقتصــادی 
و امــور اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد« 
پیــش  میــالدی   2010 ســال  بازبینــی  در 
ــای  ــان، پیش بینی ه ــت جه ــای جمعی بینی ه
ــی  ــد تحــوالت جمعیت ــه ای از رون ــده نگران آین
ــه  ــوده ک ــیم نم ــا ترس ــار دورنم ــران در چه ای
جمعیــت  دورنمــا،  کننده تریــن  نگــران  در 
ــی،  ــود یعن ــه اوج خ ــال 1405 ب ــران در س ای
۷۹ میلیــون نفــر خواهــد رســید و پــس از آن، 
رشــد منفــی خواهــد داشــت و در ســال 1450 
بــه 56 میلیــون نفــر و در ســال 1480 بــه 31 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــر کاه ــون نف میلی

نشریه آیه /سال دوم/شماره چهارم/فروردین1401

در کشــور مــا نیــز اندیشــه مدرنیســم در حکومــت پهلــوی 
ــور زن در  ــرورت حض ــوان ض ــا عن ــم و ب ــن رژی ــات ای ــا تبلیغ ب
ــرای  ــان ب ــالش برخــی زن ــت و ت ــی رواج یاف ــای اجتماع عرصه ه
دســت یابی بــه اشــتغال بــرای افزایــش جایــگاه و موقعیــت 
اجتماعــی پدیــدار گشــت. در ایــن دوران، نقــش مــادری، نقشــی 
ــه اهلل  ــی رحم ــام خمین ــه ام ــه ک ــد و آن گون ــداد ش ــی قلم فرع
علیــه فرمــود: »اجانــب ایــن شــغل را پیــش مــا مبتــذل کردنــد 
و مادرهــای مــا را از بچــه هــا جــدا کردنــد... در طــول ســلطنت 
)پهلــوی(، این هــا کوشــش کردنــد کــه مادرهــا را از بچه هــا جــدا 
کننــد. بــه مادرهــا تزریــق کردنــد کــه بچــه داری چیــزی نیســت«

 روشــن فکرهای درجــه ی اول مــا نیــز عقیده شــان ایــن شــد کــه 
اگــر ایــران بخواهــد پیشــرفت کنــد، بایــد از فــرق ســرتا پــا غربــی 
ــم  ــور ه ــض و همین ط ــد مح ــی تقلی ــن، یعن ــود. ای ــل بش کام
ــن  ــان« بزرگ تری ــاق رضاخ ــوی دیگر»ُچم ــد. از س ــل کردن عم
ــر پیکــره ی هویــت و فرهنگــی ایرانی-اســالمی وارد  ضربه هــا را ب

ســاخت.
ــون شــد و  ــودن دگرگ ــادر ب ــوم م ــالب اســالمی مفه ــس از انق پ
مــادری بــه وظیفــه ای الهــی، مســئولیتی بــزرگ و امــری شــریف 
ــادری و همســری،  ــف م ــه وظای ــن ب ــه پرداخت ــل شــد. البت تبدی
زنــان را از حضــور اجتماعــی محــروم نســاخت. آنــان  بــه خوبــی 
بیــن وظایــف اجتماعــی کــه اینــک دیگــر بــر آنــان  واجــب بــود و 
ــه ای کــه  ــد، به گون ــه، تلفیــق صحیحــی پدیــد آوردن وظایــف خان

هیــچ یــک، مخــل انجــام وظیفــه در عرصــه دیگــر نبــود.
نگــرش جدیــد در نقــش مــادری، نتایــج فراوانــی در پی داشــت؛ از 
جملــه تربیــت فرزندانــی کــه بــه جنگ پیوســتند و در آن حماســه 
آفریدنــد. پــس از پایــان جنــگ تحمیلــی و بــا فاصلــه گرفتــن از 
ــتی،  ــه های اومانیس ــت اندیش ــالب و بازگش ــاب انق ــای ن ارزش ه
برخــی زنــان ایرانــی نیــز بــا پیــروی از ارزش هــای نظــام ســلطه، 
ــکل و  ــر ش ــا ه ــزل را ب ــارج از من ــتغال خ ــه اش ــت یابی ب دس
ــرش  ــروزه نگ ــتند و ام ــه دانس ــدن در خان ــر از مان ــی بهت وضعیت
ــی(، آن  ــغل و وضعیت ــر ش ــا ه ــتغال زن )ب ــت اش ــر اصال مبتنی ب
ــتغال  ــد. اش ــان می دانن ــرای زن ــی ب ــت اجتماع ــگاه و منزل را جای
ــردان  ــه م ــا ب ــادی آن ه ــتگی اقتص ــش وابس ــث کاه ــان باع زن
ــش از  ــی بی ــای اجتماع ــه فعالیت ه ــویی، جاذب ــود و از س می ش
ــان در جوامعــه مــدرن آن را رهــا کننــد و تــن  آن اســت کــه زن
بــه مانــدن در خانــه و فرزنــدآوری بدهنــد. از ایــن رو میــل برخــی 
زنــان نســبت بــه مــادر شــدن کاهــش یافتــه و کــم فرزنــد بــودن، 
ــده  ُحســن تلقــی می شــود و فرهنــگ عمومــی جامعــه مــا گردی
ــد نشــان دهنــده  ــاروری می توان ــرخ ب ــن، کاهــش ن اســت. بنابرای
ــد باشــد و در کنــار آن،  ــد فرزن ــا تول ــزول ارزش هــای مرتبــط ب ن
ــون آزادی،  ــتی چ ــای مدرنیس ــایر ارزش ه ــرفت س ــرف پیش مع

اشــتغال، رفــاه و ... نیــز باشــد.
در تحلیــل کاهــش رشــد جمعیــت در کشــور مــا، افزون بــر 
ــه، عامــل مهــم دیگــری نقــش داشــت و آن،  ــل پیــش گفت دالی
نقــش پشــت پــرده اســتعمار در کنتــرل جمعیــت بــرای اســتثمار 
و بــه بردگــی کشــاندن ســایر ملت هــا اســت کــه شــهید مطهــری 

ــه آن اشــاره نمــوده اســت: )1366( ب
ــد  ــک مســئله جدی ــروز، ی ــاد نفــوس در جهــان ام »مســئله ازدی
اســت کــه جهــان بــا آن روبــه رو اســت. نمی خواهــم بگویــم کــه 
موضــوع ازدیــاد نفــوس و لــزوم جلوگیــری در همه کشــورها صادق 

ــی  ــوس هســتند. تبلیغات ــود نف ــار کمب اســت، برخــی کشــورها دچ
ــتعماری  ــه اس ــب ریش ــود. به طورغال ــا می ش ــن زمینه ه ــه در ای ک
ــون  ــیده اند و چ ــان رس ــاب جمعیت ش ــه حدنص ــا ب دارد. اروپایی ه
ــد،  ــی بهــره می برن ــع کشــورهای آســیایی و آفریقای ــع و مناف از مناب
طــرف دار تقلیــل نفــوس در آســیا و آفریقــا هســتند تــا بهتــر بتواننــد 

ــد.« ــی کنن بهره کش
ــار رشــد  ــا سیاســت مه یکــی از اهــداف مهــم اســتعمارگران کــه ب
نســل  کاهــش  آن می اندیشــند،  بــه  مــا  در کشــور  جمعیــت 
آنــان   بــر  تســلط  بــرای  نســل شــیعیان  به ویــژه  مســلمان ها 

 . شــد می با
حســینی تهرانــی در کتــاب رســاله نکاحیــه، بحــث کنتــرل را مطــرح 
کــرده و در آن جــا شــواهدی مــی آورد کــه ایــن طــرح، اســرائیلی و 

ــد: صهیونیســتی اســت؛ وی نقــل می کن
ــای  ــه دنی ــد ک ــاهده نکردی ــی مش ــگ تحمیل ــدت جن ــر در م »مگ
صهیونیــزم و اســتکبار آمریــکا بــا تحریــم اقتصــادی، دروازه هــا را بــه 
روی ایــران مســدود نمــود و حتــی دارو و وســایل جراحــی را بــرای 
مجروحــان جنگــی منــع کــرد. بــا آن کــه در تمــام دنیــا هالل احمــر 
موظــف اســت بــرای  مجروحــان غــذا و دارو ببــرد و هیــچ قــوه عملیه 
ــع گــردد، ماه هــا و ســال ها گذشــت و مجروحــان مــا  ــد مان نمی توان
بــرای عمــل جراحــی نــخ بخیــه نداشــتند و مجروحــان می مردنــد.«
ایــن درحالــی اســت کــه بــه گفتــه وی در همــان زمــان، آمپول هــای 
ــان  ــزار توم ــا شــانزده ه ــزده ت ــن پان ــی بی ــه قیمت ــارداری ک ضــد ب
ــدوق  ــد و صن ــق می ش ــان تزری ــه زن ــگان ب ــورت رای ــت، به ص داش
ــای  ــد؛ آمپول ه ــارداری مانن ــگیری از ب ــایل پیش ــول وس ــی پ جهان
بــه  را   ... و  قــرص  انــواع  و   IUD دســتگاه های  و  گران قیمــت 

دورتریــن روســتاها می رســاندند.
سخن پایانی

یکــی از سیاســت هایی کــه حــدود 25 ســال در کشــور مــا توســط 
دولت مــردان، بــا روش هــای گوناگــون اعمــال شــد، سیاســت تحدیــد 
ــال های  ــه در س ــه اگرچ ــت ک ــوده اس ــت ب ــرل جمعی ــل و کنت نس
ــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری کار  اولیــه اتخــاذ ایــن تصمیــم، ب
ــود  ــود، ادامــه ایــن رونــد در ســال های بعــد، اشــتباهی ب درســتی ب
ــروی از  ــد پی کــه منجــر کاهــش چشــم گیر جمعیــت شــد. بی تردی
سیاســت های جهانــی و توصیــه و ترغیــب بــه هنجارســازی داشــتن 
ــا  ــده ب ــی دارد کــه کشــور را در آین ــن خطــر را در پ ــد کــم، ای فرزن
رشــد منفــی جمعیــت روبــه رو ســازد؛ پدیــده ای کــه اکنــون بســیاری 
از کشــورهای غربــی از آن رنــج می برنــد و اتخــاذ سیاســت های 
تشــویقی یــا داشــتن فرزنــد بیش تــر نیــز چنــدان موثــر واقــع نشــده 
ــه  ــت و ب ــود گرف ــه خ ــار ب ــکل هنج ــه ش ــده ای ک ــر پدی ــت. ه اس
ــا آن  ــارزه ب ــت و مب ــر وضعی ــد، تغیی ــل ش ــی تبدی ــگ عموم فرهن

مشــکل اســت.
تأثیرگــذاری مدرنیتــه بــر کاهــش جمعیــت از راه هــای مختلــف و در 
ابعــاد متنــوع از جملــه تضعیــف باورهــای اعتقــادی، در اولویــت قــرار 
ــن تأثیرگــذاری  ــت. ای ــی و... صــورت گرف دادن اقتصــاد، مصرف گرای
نشــان دهنــده نــزول ارزش هــای مرتبــط بــا تولــد فرزنــد و در کنــار 
آن، معرف رشــد ســایر ارزش هــای مدرنیســتی نظیر آزادی، اشــتغال، 
رفــاه و... اســت. از دیگــر ســو، شــعار »فرزنــد کمتــر، زندگــی بهتــر«، 
ــاد شــدن  ــدآوری و زی ــر فرزن ــا متــون اســالمی کــه تأکیــد ب هــم ب
ــا موقعیــت حســاس کشــور  جمعیــت مســلمانان می نمایــد و هــم ب
و وجــود دشــمنان داخلــی و خارجــی کــه در پــی حــذف اســالم و 
ــازگار  ــد، ناس ــیعی در جهان ان ــت ش ــو حاکمی ــیع و مح ــب تش مذه

اســت.
21
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فاجعه خود ساختهفاجعه خود ساخته

ــوده  ــی ب ــم جمعیت ــث مه ــد آن از مباح ــت و رش ــاز جمعی از دیرب
اســت کــه اذ  هــان محافــل جمعیتــی، اقتصــادی، سیاســی و 
اجتماعــی را بــه خــود مشــغول داشــته و پیامد  هــای آن از جهــات 
ــی،  ــف بررســی شــده اســت. کشــور  ها همــواره در ســطح مل مختل
برنامه ریــزی  و  پــی چار  ه اند یشــی  در  بین المللــی  و  منطقــه ای 
ــی از  ــتند. آگاه ــرات آن هس ــت و تأثی ــش جمعی ــا کاه ــش ی افزای
ــی  ــای اقتصادی_اجتماع ــا ســایر متغیر  ه ــراه ب ــت هم رشــد جمعی
ــرای توســعه ی ملــی اســت،  ــه برنامه ریــزی ب پایــه و اســاس هرگون
چــرا کــه پیش بینــی نیازمندی   هــای اولیــه ی هــر جامعــه مبتنــی 
ــوان گفــت  ــه رشــد جمعیــت اســت.  می ت ــوط ب ــر آمار  هــای مرب ب
ــی آن در گذشــته، حــال و پیش بینــی تحــوالت  جمعیــت، دگرگون
آن در آینــده، از مهم تریــن متغیرهــا کــه در برنامه ریــزی به عنــوان 

ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــبات در نظ ــای محاس مبن
ــادی  ــول قب ــای رس ــاب آق ــا جن ــی ب ــتا گفت و گوی ــن راس در همی
ــی  ــه طباطبای ــگاه عالم ــی دانش ــت شناس ــه جمعی ــش آموخت دان
ــما  ــرای ش ــی ب ــمند و کامل ــب ارزش ــت مطال ــد اس ــته ایم؛ امی داش

باشــد. 

ــت و از  ــت چیس ــش جمعی ــه کاه ــه نظری ۱_تاریخچ
ــت؟  ــه اس ــات گرفت ــا نش کج

ــت  ــش جمعی ــوان کاه ــا عن ــه  ای ب ــی نظری در جمعیت شناس
وجــود نــدارد، بلکــه نظریه  گــزار جمعیتــی اول و دوم مطــرح 

اســت. 
ــه؛  ــت ک ــده اس ــه ش ــی اول گفت ــذار جمعیت ــه  ی گ در نظری
جوامــع از نــرخ بــاروری و مــرگ  ومیــر بــاال بهره منــد 
ــه  ــش یافت ــرخ کاه ــن ن ــد ای ــان بای ــرور زم ــه م هســتند و ب
ــزار  ــن گ ــد. در ای ــی برس ــرخ انتخاب ــه ن ــی ب ــرخ طبیع و از ن
بــه واســطه پیشــرفت تکنولــوژی و افزایــش ســالمت بعــد از 
ــرور  ــه م ــد و ب ــر را کاهــش می یاب ــزان مــرگ ومی ــی می مدت
ــه  ــک فاصل ــا در ی ــد، ت ــم کاهــش می ده ــاروری را ه ــرخ ب ن
زمانــی ایــن دو نــرخ هــم تــراز شــوند و بــه ســطح جانشــینی 

برســند. 

آتنا زارع هسیلی
اکرشناسی روانشناسی
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ــرگ و  ــرخ م ــه ن ــازه ک ــن ب ــت، در ای ــر اس ــل  ذک قاب
ــطح  ــاروری در س ــی ب ــد، ول ــدا می کن ــش پی ــر کاه می
باالیــی اســت، ســال های افزایــش جمعیــت یــا انفجــار 

ــام دارد. ــی ن جمعیت
ــرای کاهــش جمعیــت، چــه  ۲_جامعــه هــدف ب

کســانی یــا چــه منطقــه ای هســتند؟ 
کاهــش جمعیــت امــری طبیعــی در بیــن جوامــع 
ــت  ــران دوره کاهــش جمعی ــان و ای ــذا اروپایی اســت، ل
ــعه  ــر توس ــورهای کمت ــانده اند و کش ــان رس ــه پای را ب

ــتند.  ــزار هس ــه اول گ یافت
ــت برخــی کشــورهای هــدف، از ســوی  کاهــش جمعی
بعضــی کشــورهای دیگــر،  مربــوط بــه بحــث جمعیــت 
شــناختی نیســت و بــه مســائل سیاســی مرتبــط اســت. 
ــتفاده از  ــا اس ــوان ب ــه بت ــت ک ــور نیس ــع آن ط در واق

ــرد. ــرآورد ک ــای علمــی ب روش ه
عنــوان  بــا  ســندی  شمســی   50 دهــه  اوایــل 
ــی از  ــینجر، در یک ــای کس ــط آق NSSMD20 توس
ــه  ــد ک ــته ش ــکا نوش ــوری آمری ــت جمه ــر ریاس دفات
مطلبــی بــا ایــن مضمــون دارد: افزایــش جمعیــت 
ــه  ــه مصــر ب ــه از جمل ــعه یافت برخــی کشــورهای توس
زیــان آمریکاســت. در ایــن ســند قیــد شــده اســت کــه 
ــد  ــرخ جانشــینی کنن ــر از ن ــاروری را کمت ــرخ ب ــد ن بای

تــا جمعیت شــان زیــاد نشــود. 
۳_ نظریــه کاهــش جمعیــت از چــه زمانــی وارد 

ایــران شــد و علــت آن چیســت؟ 
ــط  ــی توس ــد کمک های ــد: بای ــینجر می گوی ــای کس آق
ــاروری  ــرخ ب ــا ن ــرد ت ــورت گی ــازمان ها ص ــی از س برخ
را در ایــران کاهــش دهیــم.  از اواخــر دهــه 40 و 50 بــا 
گســترش واکسیناســیون نــرخ مــرگ ومیــر و همچنیــن 
ــد، از  ــود را طــی می کن ــی خ ــد نزول ــاروری رون ــرخ ب ن
نیمــه دهــه 60 مــردم تصمیــم بــر کاهــش میــزان نــرخ 
ــی  ــد طبیع ــان فرآین ــن هم ــه ای ــد ک ــاروری می گیرن ب
ــم  ــام تنظی ــه ن ــروژه ای ب ــد پ ــه فرآین ــت، در ادام اس
ــه  ــورد، ک ــد می خ ــه 60 کلی ــای ده ــت در انته جمعی
ــروژه  ــن پ ــت. ای ــاروری اس ــش ب ــده کاه ــدید کنن تش
نــرخ بــاروری را از 5/6 بــه 2 در ســال 1380 می رســاند.

ــه  ــان طــرح، جامع ــش و اعــالم پای ــت عــدم پای ــه عل ب
بــا کاهــش و عــدم تــوازن شــدیدی در هــرم جمعیتــی 

ــود. ــه می ش مواج
ــه کار  ــروز ب ــه ام ــا ب ــه ت ــی ک 4_راهکارهای
گرفتــه شــده بــرای کنتــرل و کاهــش جمعیــت 

ــت؟  چیس
نیــازی نیســت اقــدام ویــژه ای صــورت گیــرد کــه 
بخواهیــم نگــرش مــردم را نســبت بــه موضوعــی تغییــر 
دهیــم، نظــر مــردم همــان نــرخ جانشــینی اســت کــه 

ــتیم.  ــاهد آن هس ــروز ش ام
ــا همــان  ــه کاهــش جمعیــت و ی ــی نظری ــه طــور کل ب
گــزار جمعیتــی، ســندی در دهــه 50 بــود کــه در 
ــن  ــز ای ــران نی ــد، در ای ــی ش ــورها اجرای ــی کش برخ
پروســه همــراه بــا برنامــه تنطیــم خانــواده اتفــاق افتــاد 
کــه بــه علــت عــدم کارشناســی دقیــق، ناهماهنگــی را 

ــم زد. ــت رق ــرخ جمعی ــش ن ــریع کاه در تس

5_نظریــه کاهــش جمعیــت رو از بعــد زنــان و 
خانــواده بررســی کنیــد؟ 

مســئله ایــن اســت کــه نــرخ بــاروری مــا زیر نــرخ جانشــینی 
ــری  ــک س ــا ی ــت. ام ــن اس ــز همی ــردم نی ــر م ــت و نظ اس
موانــع هســت کــه مانــع اجــرا می شــود، در حــال حاضــر در 
ــا،  ــک ردش ه ــا و نی ــش ارزش ه ــل پیمای ــی مث پیمایش های
ــن مســئله  ــه ای ــران و.. ب پیمایــش زندگــی خانوادگــی در ای
رســیدند کــه موانعــی وجــود دارد کــه اگــر  بــر طــرف شــوند 
ــود.   ــینی می ش ــرخ جانش ــر از ن ــاروری، باالت ــرخ ب ــش ن کاه
ــت.  ــن ازدواج اس ــش س ــع افزای ــی از موان ــال یک ــرای مث ب
مثــال: میانگیــن ســن مطلــوب ازدواج دختــران از نظــر مــردم  
21 ســال اســت ولــی چیــزی کــه در عمــل اتفــاق می افتــد 
23 ســال اســت یعنــی دو ســال بیش تــر از ســن مــورد نظــر.
ــه  ــازه ای ک ــه ب ــال ب ــود 2 س ــرف ش ــع برط ــن موان ــر ای اگ
ــود  ــه می ش ــند اضاف ــته باش ــاروری داش ــد ب ــان می توانن زن
و می تواننــد نــرخ رو بــا توجــه بــه فاصله گــذاری کــه 
دهنــد. کاهــش  می افتــد  اتفــاق  دارد  فرزنــدان  بیــن 
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هــر  در  زندگــی  مهارت هــای  و  روش 
بیانگــر  جامعــه  یــا  و  خانــواده  فــرد ، 
ســبک زندگــی آن هــا اســت. مردمــان هــر 
ــوع  ــی و ن ــا جهان بین کشــوری متناســب ب
ــیوه  ــادات و ش ــود؛ ع ــی خ ــام حاکمیت نظ
خاصــی  از زندگــی را در پیــش می گیرنــد. 
ــی  ــی غن ــا فرهنگ ــن و ب ــوری که در کش
همچــون ایــران، رســم و رســوم و آداب 
ــواده  ــزرگان خان ــه ب ــرام ب ــژه ای در احت وی
ــود  ــاز وج ــان از دیرب ــگاه زن ــم جای و تکری
ــه  ــالم ب ــس از ورود اس ــت. پ ــته اس داش
آداب  بــا  اســالمی  آموزه هــای  ایــران، 
ــی  ــبک زندگ ــده و س ــه ش ــی آمیخت ایران
ــت. ــود آورده اس ــالمی را به وج ــی اس ایران

گوناگــون  جوامــع  حاضــر،  عصــر  در 
بایــد بتواننــد خــود را در برابــر هجــوم 
و  فرهنــگ  بــه  مختلــف  رســانه های 
اصالــت خــود، بــا ارائــه الگویــی عملــی در 
مســیر رشــد و تعالــی، حفــظ کننــد. 

ــت  ــی جمعی ــه گذشــته جوان ــد ده در چن
مســائل  مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان 
چنــد وجهــی در جامعــه بیــان شــده 
ــود  ــرات خ ــه تاثی ــوع ک ــن موض ــت. ای اس

فامطه امحدی شاد
همندسی صنایع غذایی

را در ابعــاد سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی، 
ــدف  ــرده، ه ــان ک ــی نمای ــی و امنیت اجتماع
برخــی  و  خارجــی  رســانه های  تهاجــم 

رســانه های داخلــی قــرار گرفتــه اســت.
یکــی از بســترهای مناســب وتاثیرگــذار در 
جهــت حفاظــت و مقابلــه بــا تهاجم هــای 
مختلــف، رســانه هــای جمعــی و فراگیــر 
صداوســیما  می باشــد.  جامعــه  ســطح  در 
رســانه های  اصلی تریــن  از  یکــی  به عنــوان 
ــزایی  ــش بس ــد نق ــور می توان ــی در کش جمع
نگاه هــای  در فرهنگ  ســازی و خنثی ســازی 
بــه  گوناگــون  سیاســت های  در  مخــرب 
داشــته  جمعیتــی  سیاســت های  خصــوص 

ــد. باش
صداوســیما  کــه  هســتیم  آن  شــاهد  امــا 
دوگانــه  اســتانداردهای  دارای  اجرایــات  در 
ــری،  ــای خب ــال در بخش ه ــرای مث ــت؛ ب اس
ــک  ــدآوری، کم ــر فرزن ــد ب ــی و...، تاکی تحلیل
ــرات  ــان مض ــی و بی ــران جمعیت ــع بح ــه رف ب
تــک یــا دو فرزنــدی صــورت می گیــرد؛ و 
از طــرف دیگــر در برنامه هــای پرمخاطــب 
ــالف  ــتقیم برخ ــتقیم و غیرمس ــورت مس به ص
می شــود.  عمــل  جمعیتــی  سیاســت های 

بر خــالف  کــه  ملــی،  رســانه  برنامه هــای 
ــوان  ــتند، را می ت ــی هس ــت های جمعیت سیاس
بــه ســه دســته اصلــی فیلــم و ســریال ها، 
حضــور  بــا  کننــده  ســرگرم  برنامه هــای 
تبلیغاتــی  میان برنامه هــای  و  ســلبریتی ها 
تقســیم بنــدی کــرد، کــه هــر کــدام محــوری 
قــرار  تحت الشــعاع  را  جمعیــت  بحــث  از 

. هنــد می د
ــا  ــری وی ــان مج ــور زن ــال حض ــوان مث ــه عن ب
اســالمی  مثــال  پوشــش های  بــا  هنرمنــد 
ــان  جــای بحــث دارد. چــرا کــه دختــران و زن
ــد و  ــی دارن ــه زیبای ــی گرایــش ب ــه طــور ذات ب
ــه گر را در آن  ــی مقایس ــش ذهن ــن گرای همی

ــد. ــی دهن ــرورش م ــا پ ه
مجری هــای  بــا  را  خــود  وقتــی  آن هــا 
تلویزیــون و یــا بالگرهــای حجــاب اســتایل بــا 
آرایش هــای غلیــظ و لباس هــای رنگارنــگ 
کــه گاهــی پوشــش چــادر هــم دارنــد، در یــک 
نســخه پر رنــگ و لعاب تــر از چیــزی کــه 
می کننــد؛  مقایســه  می بینیــم،  جامعــه  در 
ــمت  ــه س ــتگی ب ــادگی و آراس ــای س ــه ج ب
ــم  ــور دائ ــه ط ــه و ب ــر رفت ــی جذاب ت پوشش
ــان  ــا آن ــه ب ــرازوی مقایس ــه ت ــود را در کف خ

سیاست های سرگردانسیاست های سرگردان
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می دهنــد. قــرار 
از ســویی دیگــر مــردان هــم بــا مقایســه زنــان رســانه ای  بــا 
ــرار دادن  ــت ق ــا اولوی ــان، ب ــای ذهنی ش ــا ایده آل ه ــر ی همس
ظاهــر بــر اخــالق و منــش زنــان، روابــط خــود را در معــرض 
ــان در شــرایط روحــی و  ــه زن ــد؛ چــرا ک ــرار می دهن خطــر ق
ــال   ــی نیســتند، مث ــک ســطح از زیبای ــف، در ی جســمی مختل
ــردد  ــه برمی گ ــه خان ــی ب ــه دار، وقت ــد و بچ ــی کارمن خانم
بســیار شــیک،  تلویزیونــی  تبلیغــات  نمی توانــد هماننــد 
ــی  ــه دور از واقعیت ــر ب ــن تصوی ــد. ای ــرژی باش ــب و پران مرت
اســت کــه رســانه القــا می کنــد و باعــث تاثیرگــذاری در 
جامعــه می شــود. در همیــن بیــن نکتــه ای کــه اهمیــت پیــدا 
ــون  ــی چ ــای مذهب ــی خانم ه ــا حت ــی خانم ه ــد، بعض می کن
ــه بی نقــص و زیبــا نزدیــک باشــند  ــه ایــن نمون می خواهنــد ب
ترجیــح می دهنــد بــه جــای فرزنــدآوری، زیبایــی بــدن خــود 
ــم  ــان به ــم بدن م ــد: »نمی خواهی ــد و می گوین ــظ کنن را حف
ــه داری از  ــر ســختی های نگ ــا به خاط ــویم ی ــاق ش ــزد و چ بری
ــده  ــه دی ــم ریخت ــال اول به ــد س ــوص در چن ــودک به خص ک
شــویم.«؛ در صورتی کــه در فرهنــگ ایرانــی اســالمی جایــگاه 
مــادری و همچنیــن نگــه داری از فرزنــد خیلــی باالتــر از زیبایی 
اســت. گرچــه نبایــد از یادمــان بــرود هــر انســانی در هــر ســن 
و شــرایطی زیبایــی منحصــر بــه فــرد خــود را دارد و ایــن مورد 

ــود. ــه نمی ش ــای زنان ــت دادن جذابیت ه ــث از دس باع
ــداد  ــت و تع ــش جمعی ــم در کاه ــل مه ــر از عوام ــی دیگ یک
ــردی  ــرات ف ــه تغیی ــوط ب ــر، من ــای اخی ــدان در دهه ه فرزن
ــی از  ــگ فردگرای ــی اســت. رواج فرهن در حــوزه ســبک زندگ
طریــق رســانه ها، به خصــوص در بســتر فضــای مجــازی و 
شــبکه های اجتماعــی کــه تــا حــدود زیــادی متأثــر از ســبک 
ــا  ــی از جوان ه ــه برخ ــده ک ــث ش ــت، باع ــی اس ــی غرب زندگ
میــل و رغبتــی بــه تشــکیل خانــواده و بــه تبــع آن فرزنــدآوری 
ــتاره ها و  ــی س ــاهده زندگ ــا مش ــن ب ــند؛ همچنی ــته باش نداش
ــات  ــا حیوان ــدان را ب ــای فرزن ــه ج ــهوری ک ــراد مش ــا اف ی

دیگــر  و  می شــوند  تضــاد  دچــار  پرکرده انــد،  خانگــی 
ــدآوری کار درســتی  ــد کــه فرزن ــی بپذیرن ــد به راحت نمی توانن
اســت؛ چــون بازیگــری کــه در جامعــه به عنــوان الگــو دیــده 
می شــود و اکثــرا در ســطح رفــاه اقتصــادی خوبــی هــم قــرار 
ــح  ــت و ترجی ــد باالس ــئولیت فرزن ــد مس ــان می کن دارد، بی

ــد. ــپری کن ــود را س ــی خ ــد زندگ ــدون فرزن ــد ب می ده
ــی،  ــانه مل ــوص رس ــانه به خص ــای رس ــذاری ه ــر اثرگ از دیگ
نمایــش زندگــی هــای مرفــه بــا وجــود تمامــی امکانــات، امــا 
یــا بــدون حضــور فرزنــد و یــا نهایــت دو فرزنــد در تبلیغــات 
میــان برنامــه ای اســت. بــا مشــاهده ایــن زندگــی هــای مجلــل 
کــه میتــوان گفــت کمتــر از پنــج درصــد مــردم تــوان مالــی 
آن را دارنــد، نــگاه مقایســه گــر قشــر متوســط جامعــه فعــال 
می شــود و بــا درنظــر گرفتــن میــزان خــرج و مخــارج فرزنــد 
جدیــد نمی توانــد خــود را مجــاب کنــد کــه صاحــب فرزنــدی 
دگــر شــود. چــرا کــه از الگــوی ســاخته شــده در ذهــن خــود 

ــه می گیــرد. ــه روز فاصل ــد روز ب ــدی جدی ــا فرزن ب
ایــن مــوارد تنهــا گوشــه ای از انتقــادات وارد بــر نــوع نگــرش 
ــه  ــت ک ــد اس ــت. امی ــی اس ــانه مل ــوص رس ــانه ها به خص رس
در  رســانه ای  فضاهــای  سیاســت گزاران  و  برنامه ســازان 
ــا نظــرات کارشناســی روانشناســان،  کشــور بتواننــد همــراه ب
و  تربیتــی  امــور  در  روحانیــون حــاذق  جامعه شناســان،  
ــه شــیوه درســت  ــی و اســالمی را ب اجتماعــی، فرهنــگ ایران
در جامعــه پیــاده و ایــران را بــه الگویــی بــرای جوامــع دیگــر، 

ــد. ــل کنن ــالمی تبدی ــع اس ــوص جوام به خص
25
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          چه خبر؟
۱.لطفا خودتون رو معرفی کنید.

آیــات ســالمی هســتم، 20 ســاله کــه در ســوئد زندگــی می کنــم, 
ــازی  ــون شهرس ــم قان ــاری و تخصص ــوزه معم ــم در ح تحصیالت

ــاری اســت.  ومعم
ــام  ــا مق ــت ام ــاهی اس ــوری پادش ــل کش ــوئد در اص ــور س کش
پادشــاهی فقــط تشــریفاتی می باشــد و در سیاســت ســوئد نقشــی 

ــت. ــی اس ــتم پارلمان ــدارد. سیس ن

ــه  ــا چ ــتند و ب ــره هس ــد نف ــا چن ــواده ه ــب خان ۲.اغل
ــا  ــه خانواده ه ــزان عالق ــد؟ می ــی می کنن ــانی زندگ کس

ــت؟ ــدر اس ــد آوری چق ــه فرزن ب
ــا پنــج نفــره هســتند. پــدر،  بیشــتر خانواده هــا در ســوئد چهــار ی
ــه  ــان ورود ب ــا زم ــدان ت ــات فرزن ــدان. در بیشــتر اوق ــادر و فرزن م
دانشــگاه بــا خانــواده و بعــد از آن در خانه هــای دانشــجویی 
ــورت  ــه ص ــند ب ــه کار باش ــغول ب ــر مش ــد و اگ ــی می کنن زندگ

کامــل مســتقل می شــوند.
ــه  ــوئدی ها عالق ــه س ــم ک ــن بودی ــاهد ای ــر ش ــال های آخی در س
ــواده ای را  ــه نــدرت خان ــد. ب بیشــتری بــه فرزنــد آوری پیــدا کردن

ــدارد.  میبینیــد کــه هیــچ بچــه ای ن

۳.بــا توجــه بــه هزینــه هــا و اکثریــت زوج هــا چــه مــدت 
بعــد از ازدواج اقــدام بــه بــاروری می کننــد؟

ــت،  ــب نیس ــوئدی مناس ــه س ــرای جامع ــع ب ــوال در واق ــن س ای
ــرد . بیشــتر  چــرا کــه در ســوئد ازدواج بســیار کــم صــورت می گی
ــودن  ــه ب ــر هم خان ــا ســی ســال اخی ــراد خصوصــا در بیســت ی اف

ــا داشــتن  ــی ب ــد. بیشــتر همــکارام حت ــن ازدواج کرده ان را جایگزی
فرزنــدان دانشــجو امــا ازدواج رســمی نکــردن و بــا گذشــت چندیــن 

ــد. ــه می دهن ــود ادام ــودن خ ــه ب ــه هم خان ــان ب ــال هم چن س
ــوع  ــن موض ــت و ای ــم هس ــوئد ک ــی ازدواج در س ــورت کل ــه ص  ب
ــای  ــی خانم ه ــدارد. حت ــاروری ن ــه ب ــدام ب ــه اق ــی ب ــچ ربط هی
مجــرد کــه هیــچ عالقــه ای بــه ازدواج یــا همخونــه شــدن ندارنــد 

ــوند.  ــد دار می ش ــپرم فرزن ــک اس ــق بان از طری
اگــر بخواهیــم بــه صــورت کلــی شــرایط کشــور ســوئد را تشــریح 
کنیــم و اســتثناها رو نادیــده بگیریــم خانم هــا بعــد از اتمــام 
ــدن را  ــادر ش ــب م ــغل مناس ــتن ش ــگاهی و داش ــالت دانش تحصی

ــد.  ــاب میکنن انتخ
ــاروری  ــد ب ــل و بع ــی قب ــتی و درمان ــای بهداش 4.هزینه ه
ــوع  ــن موض ــوق ای ــدر مش ــت چق ــت؟ دول ــه اس چگون

ــت؟  اس
در سیســتم پزشــکی ســوئد فرقــی میــان بــاروری و بیمــاری هــای 
دیگــر نیســت. شــهروندان بــه صــورت متوســط هزینــه  معینــی را 
بــرای ویزیــت پرداخــت می کننــد کــه در طــول ســال ســقفی دارد. 
بــه همیــن علــت دغدغــه هزینه هــای بهداشــتی و درمانــی قبــل و 

بعــد از بــاروری در افــراد وجــود نــدارد. 
دوران  5.مراقبت هــای 
بــارداری چگونــه اســت؟ 
رایــگان؟ یــا هزینــه دار؟
ــتان  ــه اس ــتان ب ــا از اس هزینه ه
همیــن  بــه  می کنــد،  فــرق 
در  گفــت  نمی تــوان  علــت 

زهرارحیمی
اکرشناسی همندسی برق

ســوئد برخــی از خدمــات بهداشــتی و درمانــی 
رایــگان و یــا هزینــه دار اســت. 

امــا اگــر مراقبتــی بــا هزینه هــای خــاص 
ــکی  ــه پزش ــقف هزین ــان س ــز هم ــد، ج باش
می باشــد و ملــزم بــه پرداخــت هزینــه اضافــه 

ــت. نیس
ــت ســرماخوردی  ــه عل ــال خانمــی ب ــرای مث ب
ــه دکتــر مراجعــه  ــار ب و حساســیت چندیــن ب
می کنــد، عــالوه بــر آن نیــاز بــه پزشــک 
ــی  ــا زمان ــژه دارد، ت ــای وی ــان و مراقبت ه زن
ــام  ــه اتم ــکی ب ــای پزش ــقف هزینه ه ــه س ک
ــه پرداخــت هزینــه  نرســیده اســت، احتیــاج ب

ــت. ــی نیس اضاف
پرداخــت مجــدد فقــط بــا بــه پایــان رســیدن 
ــتی رخ  ــکی و بهداش ــای پزش ــقف هزینه ه س

می دهــد.
هزینه هــای  ســقف  اعتبــار  زمــان  مــدت 
ــن  ــا ای ــت، ام ــت اس ــال اس ــک س ــی ی درمان
ــک  ــه پزش ــرد ب ــه ف ــزان مراجع ــه می ــان ب زم

دارد . بســتگی 
اقتصــادی و طــرح هــای  6.اوضــاع 
مشــوق ایــا بــه خانــواده فرصــت چنــد 

می دهــد؟  را  فرزنــدی 
اوضــاع  اکرایــن  و  از جنــگ روســیه  بعــد 
ــه از  ــی ک ــرای خانواده های ــوئد ب ــادی س اقتص
ــتند  ــه هس ــر جامع ــا فقی ــط  ی ــه متوس طبق
ســخت شــده اســت و ایــن مســاله ناخواســته 

ــت. ــته اس ــر گذاش ــز تاثی ــه چی ــر هم ب
ــا توجــه بــه تازگــی مســاله نمی تــوان گفــت  ب
ایــن حادثــه در آینــده نزدیــک چــه تبعاتــی را 

بــه دنبــال خواهــد داشــت.
امــا اگــر بخواهیــم بــه چند ســال گذشــته نگاه 
ــادی  ــات اقتص ــوئد ثب ــه س ــی ک ــم هنگام کنی
داشــته اســت بــه صــورت کلــی فرصــت چنــد 
ــوده  ــواده فراهــم ب ــرای بیشــتر خان ــدی ب فرزن
اســت. چیــزی کــه در ســوئد بارهــا بــرای مــن 
ــی  ــت زندگ ــح کیفی ــت شــده اســت، ترجی ثاب

فرزنــدان بــه تعــداد آن هــا بــوده اســت.
بــرای  تشــویقی  طرح هــای  7.چــه 

دارد؟ وجــود  اوری  فرزنــد 
هیــچ طرحــی بــه صــورت عمومــی بــرای 
ــد  ــت نمی گوی ــداره. دول ــود ن ــاله وج ــن مس ای
ــه شــما تعلــق  اگــر بچــه دار شــدید مبلغــی ب
ــه  ــا ب ــری. ام ــز دیگ ــچ چی ــا هی ــرد ی می گی
صــورت کلــی در قوانیــن بــرای فرزنــد داشــتن 
تســهیالتی وجــود دارد کــه ایــن تســهیالت در 

ــت. ــد هس ــت فرزن ــرای مصلح ــه اول ب مرحل
بــرای مثــال قانــون مرخصــی بعــد از زایمــان. 
ــد  ــن را می ده ــکان ای ــادر ام ــه م ــی ب مرخص
بــدون داشــتن  و  راحــت  بــا خیــال  کــه 
اســترس از دســت دادن شــغل ســال اول را در 
کنــار فرزنــد باشــد، چــرا کــه فرزنــد در ســال 
ــه  ــاج ب ــی احتی ــای ابتدای ــا ماه ه اول خصوص

ــادر دارد. ــور م حض
ــک  ــی کم ــورت کل ــه ص ــت ب ــه دول البت

هزینــه را هــم فــارغ 
از پولــدار و یــا فقیــر 
خانــواده  بــودن 
می کنــد،  اعطــا 
ــه  ــغ ب ــن مبل ــا ای ام
نیســت  مقــداری 
را  هزینه هــا  کــه 

دهــد . پوشــش 
ــن  ــقط جنی 8.س
ــوئد  ــور س در کش
ــا  رســمیت دارد ی

ــر؟ خی
ســقط  امــا  بلــه 
مراحــل  جنیــن 
تــا  دارد.  خــاص 
مــادر   18 هفتــه 
گیرنــده  تصمیــم 
کــه  اســت 
می خواهــد کورتــاژ 
یــا  بدهــد  انجــام 
از  امــا بعــد  خیــر 
ــه  ــاز ب ــه 18 نی هفت
از  قانونــی  اجــازه 
مســائل  اداره ی کل 
مربــوط بــه خدمــات 
ــی و  ــن اجتماع تأمی
ــتی  ــات بهداش خدم

ــرای مثــال: جنیــن ســالم نیســت یــا  اســت. ب
ــائل  ــت و مس ــاک هس ــادر خطرن ــت م وضعی

دیگــه.
فرهنگــی  و  مالــی  9.مشــوق های 
ــت؟ ــورت اس ــه ص ــه چ ــداوری ب فرزن
ــرح  ــردم، ط ــرض ک ــال ع ــه قب ــور ک همان ط
ــر  ــا اگ ــم ام ــوئد نداری ــی در س ــوقی خاص تش
مــادری نیــاز بــه کمــک داشــته باشــد، افــرادی 
ــال:  ــرای مث ــد. ب ــش کنن ــه کمک ــتند ک هس
زنــی می خواهــد بچــه دار شــود امــا از لحــاظ 
ــن  ــد . در ای ــاده نمی بین روحــی خــودش را آم
ــه  ــا مراجعــه ب ــد ب ــم می توان ــن خان صــورت ای
روانشــناس یــا مــددکار اجتماعــی ایــن مســاله 
ــی دارد  ــد دو قلوی ــا اگــر فرزن ــع کنــد. ی رو رف
ــدارد،  ــک ن ــی و کم ــرای همراه ــی را ب و کس
دولــت در ایــن زمینــه کمــک میکنــد تــا طــرز 
برخــورد بــا فرزنــدان را یــاد بگیــرد و کمتــر بــه 

مشــکل بخــورد. 
ــی در  ــز اجتماع ــانه و مراک ــش رس ۱0.نق
ــورت  ــه ص ــه چ ــدآوری ب ــوص فرزن خص

ــت؟ اس
ــه  ــد ن ــع می کنن ــح من ــورت واض ــه ص ــه ب ن
تشــویق. چــون ایــن مســاله یــک مســاله 
ــه  ــور ک ــا همین ط ــت. ام ــخصی اس ــال ش کام

قبــال گفتــم اگــر زنــی نیــاز بــه کمــک داشــت 
ــن زن  ــه ای ــه ب ــتند ک ــی هس ــز اجتماع مراک
کمــک کننــد و شــاید همیــن کمک هــا باعــث 
ــدون  ــد ب ــک زن احســاس کن ــه ی می شــود ک
مــرد هــم می توانــد بچــه دار شــود و روی 

ــتد.  ــودش بایس ــای خ پ
۱۱.سیاســت های کلــی جامعــه در رابطــه 

ــت؟ ــدآوری چیس با فرزن
بــه صــورت کلــی دولــت و جامعه هیــچ دخالتی 
ــد. امــا  در تعــداد فرزنــدان و فرزنــدآوری ندارن
ــاره  ــوئدی پیشــنهادی درب ــزاب س ــی از اح یک
ــرای هــر بچــه  کمــک هزینــه ای کــه دولــت ب
پرداخــت می کنــد بــه مجلــس ارائــه داده 
اســت. مضمــون ایــن پیشــنهاد آن اســت کــه 
چــرا دولــت ملــزم اســت بــه خانواده هایــی کــه 
انتخــاب کردنــد تعــداد فرزنــدان باالیی داشــته 

باشــند ایــن مبلــغ را پرداخــت کنــد.
نظــر ایشــون ایــن بــود کــه وقتــی خانــواده ای 
تصمیــم می گیــرد فرزنــدان زیــاده داشــته 
باشــد بایــد مطمئــن بشــوند کــه توانایــی مالــی 
ــد  ــواده خودشــان را دارن ــرای حمایــت از خان ب
ــی  ــی و حقوق ــراد حقیق ــک اف ــه کم ــاز ب و نی
دیگــر نــدارد، چــرا کــه داشــتن فرزنــدان زیــاد 

یــک امــر اختیــاری اســت.
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به دنبال واژه ای بودم برای او،
او که مدافع جان مردمان سرزمینش بود. 

ــود؛  ــام خــودش قشــنگ ترین واژه ب ــم، ن وقتــی او را یافت
شــیرین!

 شــیرینی کــه نامــش امن تریــن و زیباتریــن 
قصــه ی دخترانــه ی ایــران شــده  بــود. واژه ای که 

ــک قصــه  ــتان و ی ــک داس ــه آن ی دل دادن ب
ــزاران  ــیرین ه ــرای واژه ی ش ــه ب ــدارد بلک ن
قصــه و داســتان ایــن روزگار رقم زده اســت. 
داســتان عاشــقی، داســتان ایثــار، داســتان 

ــی و... .            قهرمان
همه چیــز از جایــی شــروع شــد کــه 
ــران  ــان ای ــران، هم ــری، در دل ای دخت
اســالمی،  ایــران  همــان  باســتانی، 
شــهر  در  انقالبــی  ایــران  همــان 
پاکدشــت دیــده  به جهــان گشــود. 
ــش  ــا آمدن ــود و ب ــیرین ب ــش ش نام
طعــم شــیرین دختــر داشــتن را، 
ــواده  ــای خان ــی زیب ــنی زندگ چاش

ــود.  ــرده  ب ــی ک روحان
آغــوش  در  روزبــه روز  شــیرین 
خانــواده ای مهربــان در ایــن دنیای 
هــزار رنــگ بزرگ تــر می شــد.
او یــک دختــر بــود، بــرای پــدری 
ــیرین  ــان ش ــه ج ــش ب ــه جان ک
ــا  ــه ب ــادری ک ــود  و م ــته ب بس
از  عاشــقانه  و  وجــود  تمــام 
فرزندانــش نگهــداری می کــرد.
زندگــی  شــیریِن  روزهــای 
ــیده  ــی رس ــه جوان ــیرین ب ش
ــم  ــود و او سرســخت تصمی ب
گرفتــه بــود کــه پزشــک 

ــد.  باش
طبیــب مردمانــی باشــد کــه 
از ریشــه و تبــار خــودش 

ــتند.  هس
ــیرین  ــی ش ــای زندگ روزه
ــالش و هــدف  ــا ت ــم ب کم ک
ــه پزشــکی گــره خــورد.  ب

او کــه یــک معلــم بــود 
و عالقــه بــه پزشــکی در 
ــه  ــرد، ب ــه ک ــودش ریش وج

خــودش  آرزوی  و  عالقــه  
داد.  اجابــت  رنــگ 

ــک  ــان ماجــرای ی ــن پای ــا ای ام

هانیه حسیین حسن نوه
اکرشناسی میکروبیولوژی
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ــود... . ــان نب ــوی قهرم بان
کوچــه پــس کوچه هــای محلــه زندگــی او، کــودکان چشــم بــه راه بهزیســتی، 
ــد.  ــش بودن ــان در آرام ــک انس ــش ی ــه از بخش ــود ک ــادی ب ــالیانی متم س
ــادری  ــم  م ــتند. آن ه ــش را نمی دانس ــه نام ــتند ک ــادری داش ــا م خیلی ه
بــه نــام شــیرین. مــادری بــا قلبــی بــه وســعت دریــا کــه گاه وبــی گاه مرهــم 
شــیرینی  خواهانــه اش  خیــر  کمک هــای  و  می شــد  زخم هایشــان 

ــا...  ــه ی آن ه ــخ غریبان ــل تل محف
بــرای شــیرین، قلــم از نوشــتن جایــی کــم مــی آورد کــه، وقتــی 
هجــوم یــک ویــروس تــا عمــق وجــود مــردم جهــان را در 
ســختی و فشــار حــل کــرده بــود؛ بانویــی از تبــار ایــران، 
ــه  ــود ک ــی ب ــب بیماران ــتانش طبی ــرم در دس ــا س ب

مرهمــی بــرای دردهایشــان نداشــتند. 
ــت  ــه دس ــرم ب ــه س ــری ک ــر دکت ــدن تصوی دی
ــک  ــن ی ــرد، ت ــی ک ــه م ــش را معالج بیماران

ــود. ــده ب ــا را لرزان دنی
دنیایــی کــه تــا بــه حــال همچنیــن 
در  را  و خــودش  ندیــده  را   تصویــری 
ــد؛ در  ــوژی می دی ــم و تکنول ــال عل کم
ــود.  ــو زده ب ــو زان ــک بان ــار ی ــر ایث براب
ــه  ــت چگون ــده  اس ــا زن ــدن ت ــن تم ای
قهرمانــش  دختــران  از  می توانــد 

بنویســد؟
چگونــه بایــد از شــیرینی بنویســد کــه 
تلخــی درد را در خــود حمــل و لبخنــد 
شــیرنش را مهمــان بیمــاران  بی مرهــم 

می کــرد؟
هنــوز هــم تــا خورشــید بــر پهنــای 
زندگــی  شــعله   تاریــک  ســرزمین های 
می انــداز، مهتــاب عاشــقانه های آســمان 
شــب را نورانــی می کنــد، دربــا بــر تــن 
ــاران  خســته ســاحل مــوج می زنــد و زمیــن، ب

را می بلعــد، نــام او زنــده اســت.
ــود  ــرواز گش ــر پ ــه اش پ ــه در راه عالق ــی ک بانوی
ــن  ــرای ای ــداکاری ب ــار و ف ــا درس ایث ــک دنی و ی

ــت.  ــراث گذاش ــه می ــان ب جه
مگــر نــه ایــن کــه خــدا بــرای انســان هایی کــه قلــب 

ــد، می خواهــد.  بزرگــی دارن
می خواهد، سرافرازی را!

سربلندی و آسمانی شدن نه بال می خواهد و نه پر
دلی می خواهد به وسعت خود آسمان

»مــن  بنویســم  رویاهای مــان  شــاهرگ های  بــر  کاش 
می خواهــم شــیرین روحانــی باشــم. همــان قــدر بانــو، همــان 
ــان و  ــدر قهرم ــان ق ــخت، هم ــدر سرس ــان ق ــر، هم ــدر خی ق
همــان قــدر عزیــز پیــش خدایــی کــه تنهــا دار و نــدار ماســت.« 
ــیرین  ــو ش ــران بان ــالمت ای ــع س ــرای مداف ــادگار ب ــه  ی ــد ب بمان

روحانــی
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همایونــی، ربابــه الهــی، بدرالســادات مــدرس خاتــون 
ــادی و شــاگردان بســیار دیگــری کــه مــا در ایــن  آب
ــود. ــم، ب ــاد کردی ــن از آن هــا ی جــا فقــط از چنــد ت

ــا  ــاع و ی ــخن از دف ــرگاه س ــوار ه ــوی بزرگ ــن بان ای
ــا  ــرون می آمــد و ب ــه بی ــود از خان ــان ب ــی زن راهنمای
ــرد،  ــان رســیدگی می ک ــه مســائل زن تمــام وجــود ب
یکــی از وقایعــی کــه در زمــان ایــن بانــو پیــش آمــد؛ 
واقعــه کشــف حجــاب بــود کــه واکنــش ایشــان را در 

ــد:»  ــر می خوانی ــه زی ــد جمل چن
ای بانویــی کــه بــا ادعــای مســلمانی کشــف حجــاب 
ــی در  ــرم آور علن ــت ش ــن وضعی ــا ای ــوده ای و ب نم
ــا فکــر  ــی! آی ــی می نمای ــر و خیابان هــا، خودآرای معاب
نمی کنــی کــه بــا ایــن عمــل، کــه نبایــد آن را عمــل 
کوچکــی بپنــداری، چــه لطمــه بزرگــی بــه شــریعت 

می زنــی؟ 
ــک  ــاه را کوچ ــن گن ــش! ای ــی من ــوی اروپای ای بان
مشــمار و اگــر واقعــاً مســلمانی، ایــن طریق مســلمانی 
نیســت. اگــر عقیــده بــه تعلیمــات اســالمی نــداری، 
ــو  بی دینــی خــود را اعــالم کــن کــه عمــل قبیــح ت
ــه  ــت دیگــران نشــود و اگــر عالقه منــد ب باعــث جرئ

شــریعت نیســتی، دشــمنی چــرا؟ 
پیامبــر )ص( بــا صنــف زن بــد نکرده اســت. در 
زمانــی کــه زن هــا در جامعــه هیــچ ارزشــی نداشــتند، 
بــرای زن حقــوق قائــل شــده و زن را در تمــام شــئون 

اجتماعــی، در ردیــف مردهــا قــرار داده اســت«
ــو امیــن اصفهانــی در کتــاب زندگــی  زندگی نامــه بان
ــی  ــم اصفهان ــرت بیگ ــده نص ــو مجته ــلوک بان و س
ــه چــاپ  ــی)135۷( ب ــه پژوهــش نرگــس علیمردان ب
ــی،  ــرات، ســبک زندگ ــاب خاط ــن کت رســیده. در ای

ایشــان،  زندگــی  ســختی  و  مصائــب 
و...  ایشــان  دســتورالعمل های 

ــت. ــود اس موج
و  روان  و  ســاده  نثــر 

اضافــه  از  جلوگیــری 
حاشــیه  و  گویــی 

یکــی از نــکات مثبــت ایــن کتــاب بــه حســاب می آیــد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

ــع  ــی و تواض ــت فروتن ــان نهای ــارز ایش ــات ب »از روحی
بــود و همچنیــن داشــتن خصیصــه »آرامــش دل« 
کــه ســعادت انســان را مرهــون آن می دانســت و 
ــه  ــال توج ــی کم ــت واالی علم ــام و مرتب ــر مق عالوه ب
را نســبت بــه خانــه داری، همســرداری و تربیــت فرزنــد 
را  اســراف  ذره ای  هیــچ گاه  و  می داشــت  مبــذول 
ــوش  ــل ه ــه دلی ــز نمی دانســت. همســر ایشــان ب جای
و ذکاوت ایــن بانــو همیشــه در کارهــا بــا ایشــان 

می نمــود.« مشــورت 
همچنیــن از جمــالت ایشــان در ایــن کتــاب می تــوان 

بــه جملــه زیــر اشــاره کــرد:
ــدون  ــدن ب ــات ب ــه حی ــوری ک ــر همان ط ــام صب »مق
ســر محــال اســت بقــا ایمــان هــم بــدون صبــر محــال 

اســت!«
بــه هــر روی، خوانــدن و عبــرت و درس گرفتــن از ایــن 
عالــم عرفانــی و الگــو قــرار دادن او در زندگی مــان 
ــران و  ــا دخت ــت م ــر سرنوش ــادی ب ــر زی ــا تاثی قطع
ــی  ــبک زندگ ــدن س ــا خوان ــت، ب ــد داش ــان خواه زن
ــا ســبک زندگــی خــود  ــم ت ــالش می کنی ــو ت ــن بان ای
ــن  ــب ای ــدن مصائ ــا خوان ــم؛ ب ــر کنی ــه او نزدیک ت را ب
بانــوی صبــور، درس صبــر و بردبــاری و تــداوم ایمــان 
ــرا  ــکیبا ف ــوی ش ــن بان ــب ای ــختی ها را در مکت در س
ــتورالعمل و  ــرات و دس ــدن خاط ــا خوان ــم. ب می گیری
نصایــح ایشــان بــار دیگــر بــه مقــام و منزلــت ایشــان 
ــی  ــی پ ــد متعال ــه خداون ــن تقــرب ایشــان ب و همچنی
می بریــم و ایــن شــاید نقطــه ای باشــد بــرای تغییــر و 
زندگــی علمــی و عرفانــی حداقــل یکــی از خواننــدگان 

ایــن کتــاب!
امیــد اســت تــا بــا درس گرفتــن 
ــواران  ــن بزرگ ــی ای از زندگ
ــان  ــوار آن ــم هم ج ــا ه م
ســعادت  مســیر  در 

ــیم. باش
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ــاد  ــه نم ــت ک ــی خلق ــر زیبای ــر و مظه ــن گوه زن، ای
ــم  ــورد تکری ــد م ــط خداون ــیار توس ــت بس ــی  اس مهربان

ــت.                  ــه اس ــرار گرفت ق
او اســت کــه یکــی از مهره هــای اصلــی خانــه و خانــواده 
را تشــکیل می دهــد و در دامانــش بــزرگ مــردان و زنــان 

ــد.   را می پروران
ــای  ــن نقش ه ــی از مهم تری ــه یک ــوان ب ــن رو می ت از ای
زن چــه در اســالم و چــه در جامعــه، بــه مــادر بــودن و 

همســرداری اشــاره کــرد.
یکــی از زیباتریــن و در عیــن حــال ســخت ترین وظایــف، 
نگهــداری خانــه و خانــواده اســت و چــه بســیار مقــام  و 
منزلــت زن باالتــر مــی رود اگــر در کنــار ایــن وظایــف در 

طلــب علــم و عرفــان تــالش کنــد و مقــام پیــدا کنــد.
ــه  ــه حــال ب ــا ب ــی را ت ــه زنان ــان، این گون ــای زن ــا دنی ام

ــده اســت؟ خــود دی
ــی(،  ــی )ســیده نصــرت بیگــم اصفهان ــو امیــن اصفهان بان
ــه  ــیدگی ب ــن رس ــه ضم ــود ک ــی ب ــزرگ زنان ــی از ب یک
خانــه و امــور خانــواده و فرزنــدان در مقــام عرفــان هــم 

ــه درجــه اجتهــاد رســید. ــق شــد و ب موف
او کــه زاده ی 1258 هجــری شمســی در شــهر اصفهــان 
بــود شــاگرد اســتادانی همچون ســید علــی نجــف آبادی، 
ســید ابوالقاســم دهکــردی، میــرزا علــی اصغــر شــریف، 
میــرزا علــی شــیرازی و حســین نظــام الدیــن کچویــی، 

کــه هــر کــدام خــود عالمــی وارســته بودنــد.
ــر  ــی از همــان کودکــی زندگــی گوه ــن اصفهان ــو امی بان
ــه  ــه ای ک ــه گون ــرد ب ــروع ک ــود را ش ــد را خ ــار و مفی ب
ــرآن شــروع کــرد و از  ــرا گرفتــن ق ــه ف از چهارســالگی ب
ــی را شــروع کــرد. او  ــان عرب ــازده ســالگی تحصیــل زب ی
ــم  کــه در ســن 15 ســالگی ازدواج کــرد، از تحصیــل عل
ــه و  ــل در فق ــس از تحصی ــد. او پ ــل نمان ــالمی غاف اس
ــه  ــف ب ــای مختل ــفه در دوره ه ــت و فلس ــول، حکم اص

عرفــان روی آورد.
ایــن زن چنــان جســارتی داشــت کــه از مــردان چیــزی 
کــم نداشــت و بــه همیــن ســبب در زمانــی موانــع زیــادی 
ــن  ــان متدی ــوص زن ــی الخص ــم زن، عل ــب عل ــرای کس ب
ــن  ــه ای ــود ب ــام وج ــا تم ــت؛ ب ــود داش ــن وج ــا دی و ب
ــام  ــه مق ــالگی ب ــل س ــه داد و در ســن چه کار ادام

ــاد رســید. اجته
او همچنیــن اســتاد شــاگردان 
بتــول  چــون  بزرگــواری 
هرنــدی،  جهانبخــش 
زینــت الســادات علویــه 

سیده
          نصرت 

همدیه رجبعلی گلدره
اکرشناسی همندسی صنایع
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1_ تربیت سگ و گربه به جای فرزند انسان ابتدا در کدام منطقه رواج داشته است؟
2_ بانوی قدس ایران همسر کیست؟

3_ در کــدام دیــن زنــان از خوانــدن کتــاب آســمانی خــود محــروم بودنــد و معتقــد بودنــد بهتــر 
اســت کلمــات آن کتــاب آســمانی بســوزد ولــی زنــان آن را نخوانند؟

4_ دینــی کــه اگــر یــک مرد،زنــش را متهــم بــه بی عفتــی نمایــد، شــهادت آن زن، بــه هیچ وجه 
مــورد مالحظــه قــرار نخواهــد گرفــت. زن متهــم شــده، بایــد مــورد محاکمــه ی ســختی قــرار 

گیــرد تــا مشــخص شــود او ُمجــرم اســت یــا بی گنــاه؟
5_ زنی که مهریه اش ریختن خون حضرت علی بود؟

6_ هر چند ثانیه، یک زن بر اثر حاملگی یا به دنیا آمدن فرزند میمیرد؟
۷_ در کدام تمدن زنان بعد از مرگ مردان به ارث می رسیدند؟

8_ زنی که بدون پدر و مادر چشم به جهان گشود؟
۹_ مادر یکی از پیامبران که سوره قرآن به نام اوست؟

10_ اولین کسانی که از کفش پاشنه بلند استفاده کردند؟
11_ کشوری که بیشترین آمار فرزندآوری را دارد؟
12_ زنی که ورود به بهشت منوط به اجازه اوست؟

13_ موزه ای که اولین زندان اختصاصی زنان بوده است؟
14_ عامل چاق شدن مردان پس از ازدواج؟

15_ بیشترین تعداد بچه ای که تا به حال یک زن به دنیا آورده است؟
16_ چند نفر از زنان ساالنه هنگام به دنیا آوردن فرزندانشان می میرند؟

1۷_ خبرنــگار زن سیاه پوســت، آمریکایــی تبــار کــه در 23 ســالگی مســلمان شــد و چندیــن 
بــار توســط پلیــس آمریــکا بازداشــت شــد؟

1
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سارا آزاده اگم
اکرشناسی همندسی معماری


