
12/1/21, 9:48 PM نسخھ قابل چاپ - سلطھ «فرزند کمتر، زندگی بھتر» بر زندگی ایرانی

https://farsi.khamenei.ir/print-content?id=24624 1/3

فرزندآوری یكی از مھم ترین

مجاھدت ھای زنان و وظائف زنان

است؛ چون فرزندآوری در حقیقت ھنر

زن است؛ اوست كه زحماتش ...

رنج ھایش را می برد ... خدای متعال

ابزار پرورش فرزند را به مردھا نداده،

در اختیار بانوان قرار داده؛ صبرش...

عاطفه اش... احساساتش...

اندام ھای جسمانی اش را به آن ھا

داده... اگر چنان چه ما این ھا را در

جامعه به دست فراموشی نسپریم،

آن وقت پیشرفت خواھیم كرد. (سخنان

رھبر انقالب ١٣٩٢/٢/١١)

1392/09/13
گفت وگو با دکتر ایمانی، استاد دانشگاه تربیت مدرس

سلطه «فرزند کمتر، زندگی بھتر» بر زندگی ایرانی

با دکتر محسن ایمانی، استادیار گروه علوم تربیتی و معاون آموزشی دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص تصورات
زوج ھای جوان ایرانی درباره ی فرزندآوری گفت وگو نمودیم. ایشان در این گفت وگو از دالیل متعددی که تھدید اصلی در تمایل خانواده ھا به

داشتن فرزندان بیشتر است سخن گفت.
 

 موضوع اصلی این گفت وگو «تصورات ناصحیح زوج ھای جوان ایرانی در فرزندآوری» است. به نظر شما مھم ترین دالیل این
پیش زمینه ی ذھنی چیست؟

به نظر من این قاعده ی کلی نیست. ھمه ی جوان ھا این طور نیستند که نخواھند بچه  بیاورند. در قیاس بین آقایان و خانم ھا، خانم ھا بیشتر
تمایل به بچه دار شدن دارند. بعضی از روانشناسان قرن نوزدھم غریزه ھا را فھرست می کردند. یکی از این غریزه ھا «غریزه ی مادری» است.
من خودم در مرکز مشاوره بارھا از این دست نمونه ھا را داشتم؛ آن ھایی که می خواستند از من به عنوان یک مشاور کمک بگیرند که داشتن

فرزند را با دالیل و استدالل ھای علمی از طریق من به شوھرشان یادآوری کنند.
 

حاال چه دلیلی باعث می شود که تمایل به داشتن فرزند کمتر شود؟ گاھی بحث بر سر این است که زمان، زمان مناسبی نیست. مثالً خانم
مشغول تحصیل است؛ می گوید بگذارید تحصیل من به پایان برسد، بعد ما بچه دار شویم. کارھای دانشگاھی و رفت وآمدھا احتمال سقط
جنین می دھد. به ھر حال این مورد وجود دارد که در شرایطی که ثبات بیشتری پیدا شده است، مثالً درس تمام شده یا موقعی که مشغول
نوشتن پایان نامه  است و مجبور نیست در دانشگاه حضور پیدا کند، آن زمان را زمان انتخاب فرزند می داند که به نظر من یک مقداری

عاقالنه اندیشی است. البته باید زمان را نامحدود ندانست.
 

نکته ی  بعدی که گاھی فرزندآوری را به تأخیر می اندازد، تمایل به سبک بالی در اوایل
زندگی است؛ مثالً می گویند سفری می خواھیم برویم و بچه دست وپاگیر است. لذا بعد از

سفرھا و گردش ھا صاحب بچه شویم.
 

نکته ی بعد ترس از پذیرش مسئولیت ھاست به صورت فوری. ممکن است یک خانمی
بگوید من ھنوز آمادگی مسئولیت بچه داری را ندارم. می خواھم این احساس مسئولیت را
به تدریج در خودم به وجود بیاورم. باید به من فرصت بدھید تا خودم را آماده کنم. االن یک

باری به دوشم گذاشته شده و آن بحث خانه داری است.
 

عامل دیگر این است که ما داشتن فرزند را قدری به تأخیر بیندازیم تا ببینیم ثباتی در
زندگی وجود دارد یا نه؟ مشکلی که قبالً وجود داشت این بود که گاھی آن دختر و پسرھا
تا ازدواج می کردند بالفاصله صاحب فرزند می شدند، بعد در زندگی درگیری و مشکالت

ایجاد می شد و به طالق می انجامید و بچه ھم در دست ھر دو باقی می ماند.
 

بخش دیگری از جوانان تصور می کنند که بچه داری مسئولیت دارد و آن ھا را درگیر می کند؛
وقت می خواھد و گاھی مانع پیشرفت ھا می شود. برخی از زوج ھای جوان می گویند توان
رسیدگی به چند بچه را نداریم و لذا اگر صاحب فرزند شوند سعی می کنند یک بچه
داشته باشند. معتقدند نمی توانیم خدمات کافی را به بچه ھا بدھیم. گاھی این تفکر
مطرح می شود که آدم یک بچه ی خوب داشته باشد و به یک جایی برساند خیلی

ارزشمندتر از این است که چند تا بچه داشته باشد و این ھا مفید نباشند که ھم برای خودشان و ھم برای جامعه مشکل ایجاد کنند.
 

عامل بعدی حاصل ضعف تفکر مذھبی است. آن ھا می گویند ما نگران روزی بچه ھا ھستیم. باالخره این نگرانی وجود دارد که آیا این بچه ھا
به دنیا بیایند ما با این درآمدی که داریم آیا می توانیم ھزینه ھای آن ھا را تأمین بکنیم؟ کسانی که ایمان ضعیف تری دارند ممکن است به این

سمت حرکت کنند که چه کسی می تواند خرج این ھا را بدھد و ما نمی خواھیم بچه ھای زیاد داشته باشیم.
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دیر کردن در ازدواج عاملی

است که فرزندآوری کم را تحمیل

می کند / یکی دیگر از عوامل، تفکرات

فمینیستی در برخی جوانان است /

الگو گرفتن از دیگران و توصیه ھای

دیگران که «اطراف خودت را زیاد

اینفوگرافیک: جامعه ما پیر خواھد شد!

مسأله ی بعدی که مانع فرزندآوری زیاد می شود، توجه به وضعیت سرویس ھا و امکانات موجود در کشور است. گاھی برخی زمینه ھا و
کمبودھا در مسائل دارویی یا خود تورم ھزینه ھا که در حال افزایش است، افراد را به نوعی به تجدیدنظر در این مسائل وامی دارد.

 
نکته ی بعد قیاس با دیگران است؛ مثالً خواھرم یک بچه دارد، ھم کالسی من یک بچه دارد. یک مقدار الگو گرفتن از دیگران و توصیه ھای
دیگران که «اطراف خودت را زیاد شلوغ نکن» اثرگذار است. برخی مواقع این توصیه ھا از جانب بزرگ ترھایی می شود که نسل خانواده  ھای
ُپرفرزند بوده اند. مثالً یک مادری می گوید ما زیاد بچه دار شدیم، پا و کمر برای ما نماند و اذیت شدیم. شما مواظب باشید این دردسرھای زیاد

را تحمل نکنید. آدم یک بچه  داشته باشد و یا نھایتاً دو تا کفایت می کند.
 

نکته ی دیگر مشغولیت  ھای خود والدین است. مثالً مادری یک بچه دارد و می خواھد به اداره برود. باالخره آن یک بچه را در مھد کودکی
می گذارد اما وجود دو، سه تا بچه، کار را برای مادر مشکل می کند. پس میزان اشتغال زنان ھم دلیل است.

 
یکی دیگر از عواملی که متأسفانه در کشور ما مقداری توسعه پیدا کرده، تفکرات فمینیستی در نسل جوان است. برخی فمینیست ھا
مادری را، بد و منفی تلقی می کنند. مثالً می گویند که زن باید اشتغال داشته باشد و زنی که دنبال شغل نمی رود باید چه بکند؟ آب بینی
بچه را بگیرد و کف پوش خانه را تمیز بکند؟! این موج، زنان را به طالق تشویق می کرد که شما بیایید طالق بگیرید. این ھا درباره ی مادری و
فرزندآوری زن به او می گویند که تو بدنت را حفظ کن. می گویند یکی از نتایج بچه دارشدن این است که تناسب اندامی زن از بین می رود. این

افکار در بعضی خانم ھا مانع فرزندآوری می شود.
 

 جالب است در قشری از مردم که اصالً در کشاکش چنین تفکرات و ذھنیت ھایی نیستند، دقیقاً میزان توالد بیشتر است.

شرایط امروز ما به گونه ای است که «فرزند کمتر، زندگی بھتر» ھنوز سیطره دارد. فرزند زیاد ھنوز قبیح است. این موضوع نباید به گونه ای
مطرح باشد که برای خانواده ای که بچه ی زیاد دارد توھین آمیز تلقی شود. ولی واقعیت این است که به ھر حال می توانیم بگوییم با این که
درآمدھا به اصطالح در جنوب شھر کمتر است و زندگی آن ھا سخت تر است، ولی این باور قوی تر است که خدا روزی بچه ھا را می دھد. یا
مثالً به ھر حال این که توقع در بچه ھا خیلی پرورش پیدا نکرده است. یعنی در خانواده ای که محدودیت ھای مالی دارد، سطح توقعات پایین تر
است. با این حال فرض کنید زمینه ھای اقتصادی دیگری در آن خانواده ھا وجود دارد. گاھی لباس بچه  ی بزرگ تر را می گذارند برای آن کوچک تر

و با صرفه جویی اداره می کنند بچه ھا را. گاھی تخت خواب او را برای بچه ی بعدی می گذارند.
 

 توصیه تان برای اصالح روند فرزندآوی چیست؟

ھر خانواده ای باید برآورد کند. مثالً یک مادری توان جسمی اش را، آمادگی روحی اش را،
رضایت ھمسرش را و توان مالی و مؤلفه ھای دیگر را که می تواند به فرزندآوری کمک کند
لحاظ کند. ما یک موضوعی داریم تحت عنوان «مادران ُمستعفی». خانمی می گفت من
بچه ای به دنیا آوردم و دیدم حوصله اش را ندارم، او را به مادرم سپردم و گفتم تو بزرگش

کن! پس اگر خانمی حوصله ندارد بچه اش را بزرگ کند نباید او را به دنیا بیاورد.
 

سن و سال ھم مھم است. دیر کردن در ازدواج عاملی است که فرزندآوری کم را تحمیل

پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت هللا العظمی سیدعلی خامنه ای (مد ظله العالی) - مؤسسه پژوھشی فرھنگی انقالب اسالمی

https://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22440/B/13920211_0122440.jpg
https://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=22440#168993


12/1/21, 9:48 PM نسخھ قابل چاپ - سلطھ «فرزند کمتر، زندگی بھتر» بر زندگی ایرانی

https://farsi.khamenei.ir/print-content?id=24624 3/3

شلوغ نکن» اثرگذار است / جوانان

تصور می کنند که بچه داری گاھی

مانع پیشرفت می شود.

می کند. چون در سن باال زایمان سخت می شود؛ مثالً مشکل نگھداری بچه.  تسھیل و
تسریع در ازدواج، خودبه خود امکان تعدد فرزندان را در خانواده فراھم می کند. باال رفتن

سن ازدواج یکی از موانع تعدد فرزندان است.
 

گاھی اوقات فرزند در خانواده می گوید یک خواھر و برادر دیگر برای من بیاورید. جالب
است این امر توانسته در برخی موارد به فرزندآوری بیشتر کمک کند. والدین می گویند ما دیدیم چون بچه ھای ما خیلی اصرار می کنند،
می خواھیم یک بچه برای او بیاوریم. من فکر می کنم که ما باید بحث ھا را مبسوط تر برای نسل جوان بگوییم. در رادیو و تلویزیون روی این
موضوع کار کنیم.حتماً شرایط امیدبخش آینده را طوری به تصویر بکشیم که واقعاً بچه ھا، جوان ھا از فرزندآوردی احساس نگرانی نکنند که
این ھا بیکار می مانند. امروز در این شرایط، کاھش نرخ تورم، باال رفتن سطح زندگی، افزایش امکانات رفاھی و خدمات بیمه ای چیزھایی
است که می تواند دغدغه ی خانواده ھا را تا حدودی برطرف کند. یک مقدار اھمیت روانشناختی داشتن بچه ھای متعدد و اھمیت
جامعه شناختی آن را برای مردم باز کنیم که چه آثار مثبتی می تواند داشته باشد. این ھا مؤلفه ھایی است که می تواند به تغییر نگرش

زوج ھای جوان در فرزندآوری کمک کند.

 ما اگر مؤلفه ھای توانمندی خانواده را کنار بگذاریم، از لحاظ جمعیتی و از لحاظ ساختار و سالمت خود خانواده، به نظرتان چند تا بچه

کفایت می کند؟

من فکر می کنم ھر خانواده ای دست کم سه یا چھار بچه داشته باشد کفایت می کند. چون باالخره با این کار نوه ھای آن ھا دایی و عمو و
عمه دارند. یک بچه ی تنھا در آینده، مشکل محدودیت ارتباط فامیلی دارد؛ یعنی نه خاله، نه عمه و نه دایی دارد. در جامعه شناسی به این
می گویند «بَعد خانواده». یعنی فرزندآوری کم، ُبعد خانواده را در آینده محدود می کند، جمعیت خانواده را کم می کند و خودبه خود ارتباطات

اجتماعی را کم می کند. فرزند کم دامنه ی ارتباطات اجتماعی را کم و لذا رشد اجتماعی را کم می کند.
 

 به نظر شما دولت چگونه باید به این موضوع کمک کند؟

یکی از موانع مھم، نبود سیاست ھای تشویقی است. یک زمانی می گفتند ھر کسی از چھار تا بچه بیشتر داشته باشد، کوپن به او تعلق
نمی گیرد. گاھی وسایل پیشگیری را ارزان یا حتی مجانی در اختیار می گذاشتند. پول ھایی که صرف می شد برای کنترل جمعیت، حاال باید
صرف تشویق این خانواده ھا و دادن تسھیالت به خانواده ھا شود. مسئولین نباید به درخواست شفاھی بسنده کنند. باید بگویند ما از االن
برای کار فرزندان شما فکر کرده ایم. مثالً این قدر فرصت شغلی در آینده داریم. یعنی شما بچه به دنیا بیاورید، ما در ٢٠ سال دیگر این قدر
فرصت شغلی داریم. شما نگران بیکاری آن ھا نباشید. مثالً توسعه ی راه ھای روستایی این قدر شد، تعداد بیمارستان ھا این قدر شده است.
آن سیاست ھای تشویقی و وعده ھای قابل اجرا که به ھر حال بر اساس محاسبات دقیق می تواند این امید را به مردم بدھد باید اجرا شود.
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