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چالش های »ساختارهای فرهنگ ساِز مادی«  برای »هویت مادری«
بررسی موانع فرهنگ سازی برای عبور از »بحران کاهش جمعیت«

پیری جمعیت؛ دغدغه جهانی
نگاهی به سیاست های کشورهای مختلف در ارتباط با مسأله افزایش جمعیت

توسعه رقابت زنان با مردان برای سهم بیشتر 
در تولید ثروت بر اثر تبدیل »تحصیل و اشتغال 
مادی« به منشــأ آبرو و هویــت اجتماعی زنان 
در تمــدن ُمــدرن، به نظر می رســد مهم ترین 
عامل ساختاری که فرهنگ افزایش جمعیت 
را تهدیــد می کند و هویت خانــواده و مادری را 
به خطر می اندازد، »هویت تحصیل و اشتغال 
مــادی« و لــوازم آن اســت کــه از تمــدن ُمدرن 
برخاســته و در عمــل، تعریف اعتبــار و آبروی 
اجتماعی را به دســت گرفته و در کشــور ما نیز 
به پذیرش رســیده است. این ســاختار فراگیر، 
را )هماننــد  زنــان  هویــت اصلــی و محــوری 
مــردان( به قبول مســئولیت در تولیــد ثروت و 
افزایــش تولید ناخالص ملــی تعریف می کند 
و در نتیجــه، حریم و تفــاوت بین مرد و زن را از 
بین می برد و تساوی جنسیتی را به یک معیار 
تبدیل می کند. در این صورت، جامعه زنان به 
خروج از انفعال و نقش آفرینی در صحنه رشد 
فردی و توســعه اجتماعی دعوت می شــوند تا 
همپــای مردان و از طریق اشــتغال، احســاس 
رشد و مشارکت اجتماعی پیدا کنند، اما آراستن 
چنیــن صحنه ای و تنظیم چنین میدانی برای 
مســابقه چه لوازمی دارد؟! جز اینکه زنانی که 
مادر می شوند و فرزندآوری می کنند، در رقابت 
بــا مردانی که چنین تعلقات و وظایفی ندارند 
قرار بگیرند؟! و همانند دو دونده ای شــوند که 
یکی وزنه ای ســنگین به پا دارد و دیگری آزاد و 
رها به پیش می رود؟! روشــن اســت که در این 
طراحــی، پذیرش هویت مادری و فرزندآوری، 
امــکان رقابــت مادی زنان بــا مــردان را از بین 
می بــرد یا سرنوشــتی جز شکســت بــرای زنان 
در پی نمی آورد  یا در دنیای پرســرعت ســود و 
بهره وری، میــزان عاملیت و تأثیرگــذاری آنها 
در کســب ارزش افــزوده اقتصــادی را کاهــش 
می دهد و همواره آنها را از قله ها دور می کند و 
به رتبه های میانی می فرستد. در چنین فضایی 
کــه حاکــم بــر فرهنــگ زندگــی شــده، واضح 
اســت که هویت مادری و فرزنــدآوری عماًل نه 
تنهــا ارزش اجتماعــی محســوب نمی شــود و 
اعتبار و آبرو نمی آفریند بلکه منشــأ احســاس 
ســرخوردگی و عقب ماندگی از توسعه خواهد 

شد.

ë  فهم ســنتی از دین و مســئولیت ناپذیری آن
بــرای تعریــف هویت اجتماعــی بــرای زنان بر 

مبنای دین
فهــم ســنتی از دیــن و مســئولیت ناپذیری 
بــرای  اجتماعــی  هویــت  تعریــف  بــرای  آن 
زنــان بر مبنــای دیــن، موجب تــالزم »مادری 
انــزوا«  و  »عقب ماندگــی  بــا  فرزنــدآوری«  و 
طبعــاً  ایــران  مســلمان  زنــان  می شــود. 
عالقه مندنــد تا با رجوع بــه هویت دینی خود، 
ســدی ایمانــی و انســانی در مقابــل این ســیل 
ویرانگــر ایجــاد کننــد اما عمــاًل بــا واقعیتی به 
نــام فهــم ســنتی از دیــن مواجه می شــوند که 
رخنه هایــی بــزرگ در این ســد ایجــاد می کند؛ 
فهمــی از دیــن کــه نه تنهــا تعریف روشــنی از 
تکامل اجتماعی ندارد و مســئولیتی نسبت به 
آن نمی پذیــرد و زنان و مــردان را برای حضور 
دینی در این عرصه تنها می گذارد، بلکه هویت 
خانواده و مادری و فرزندآوری را نیز به صورت 
منفعل، بریــده از تکامل اجتماعــی، یکطرفه 
و مطلقــاً تحت مولویت مــرد تعریف می کند. 
لــذا این نــوع فهم از دین، ســاختاری ســنتی و 
بســیط اما نســبتاً قدرتمند را به وجود می آورد 
کــه با خأل زنان از حضور و مشــارکت در تکامل 
اجتماعــی و حتــی خانوادگــی و ایجــاد بحران 
هویتــی برای آنــان، به لبه دیگــر قیچی تبدیل 
می شود و همانند ساختار »اشتغال و تحصیل 
مادی«، در تنور فرهنگ ســازی برای تضعیف 
خانــواده و مادری و فرزندآوری می دمد و آن را 

پرحرارت تر می کند!
پــس بایــد پذیرفــت کــه »هویــت مــادری 
»تحصیــل  هویــِت  ســوی  از  فرزنــدآوری«  و 
و اشــتغال مــادی« ـ کــه یــک هویــت عینــی و 
کاربــردی و اجتماعــی اســت ـ مــورد حملــه و 
هجمــه قــرار گرفتــه و از آنجــا کــه فهم ســنتی 
از دیــن مانــع تبدیــل هویــت مــادری بــه یک 
هویــت اجتماعــی و ســاختارمند و کاربــردی 
شــده و مراجعــه مؤمنین برای نســخه عملی 
جایگزین را بی پاســخ گذاشته، منزلت مادری 
ضربه پذیرتر شــده و لذا نه تنها عموم جامعه 
زنان بلکه بخش قابل توجهی از زنان متشــرع 
نیــز با وجــود ایمــان و اعتقــاد به فرزنــدآوری، 
انگیــزه ای بــرای این مهم ندارند چــون در این 

ســازمان ملل متحــد در ســال 2019 در تدوین 
یک منشــور کلــی از چشــم اندازی جمعیتی تا 
سال 2050 پیش بینی کرده که تا آن سال از هر 
6 نفر در جهان یک نفر بیش از 65 ســال ســن 
خواهد داشــت. در گزارش های متعدد همین 
ســازمان همچنیــن بارهــا تأکیــد شــده اســت 
در ســال های اخیر بویژه در ســه ســال گذشــته 
ســرعت پیــری جمعیت دو برابر شــده اســت 
یعنی در ســال 1999 از هر 11 نفر یک نفر باالی 
65 ســال داشــت ایــن در حالی اســت کــه این 
رقم امروز به بیش از دو برابر افزایش یافته که 
نشان می دهد افزایش سن جمعیت جهان با 
ســرعتی بیش از پیش بینی های قبلی صورت 
گرفته است. در این میان اما کشورهای آسیای 
شــرقی و امریکای التین از سایر کشورها پیشی 

گرفته اند.
بــرای همین اســت کــه موضــوع جمعیت 
بویژه از سال 2020 به یکی از چالش های اصلی 
بــا آن در ســال های  بــرای مواجهــه  دولت هــا 
آینده تبدیل شــده اســت. در این میان هســتند 
برنامه ریزی هــای  بــا  تقریبــاً  کــه  کشــورهایی 
منســجم آن هــم از ســال ها قبــل توانســته اند 
گام هــای مثبتــی در این راســتا بردارند. به گفته 

بســیاری از متخصصــان جمعیت شناســی اگر 
دولتمردان جهان با اتخاذ روش هایی کاربردی 
و در پیــش گرفتن شــیوه های تشــویقی اقدامی 
بــرای فرزنــدآوری و افزایــش جمعیــت خــود 
انجــام ندهنــد در آینــده ای که چنــدان دور هم 
نیست باید با معضل هایی مانند کمبود نیروی 
کار، افزایــش هزینه هــای بهداشــتی و درمانــی 
و نیــز اقدامــات دولتــی در قبــال بازنشســتگان 
و جمعیــت پیــر جامعــه دســت و پنجــه نــرم 
کنند. اینها تماماً عواملی هســتند که می توانند 
شاخص های یک اقتصاد پیشــرو و سالم در هر 
جامعه ای را بشدت تحت تأثیر خود قرار دهند.
برخــی دولتمــردان در کشــورهای جهــان 
آن  طبــق  کــه  کردنــد  تعریــف  را  ســازوکاری 
خانواده ها پس از فرزندآوری کمتر تحت تأثیر 
مشکالت و فشارهای اقتصادی قرار بگیرند. از 
آن جمله می توان به سیاست های کشورهایی 
چون روسیه، ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، 

سوئد و سنگاپور اشاره کرد.
دولت روســیه به دلیــل اینکه در ســال های 
اخیــر با موجی از مشــکالت نابــاروری در میان 
جمعیــت جــوان خــود مواجــه شــده تصمیم 
گرفتــه اســت در چهارچوبی منســجم تمامی 

فائزه خندق آبادی 
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فرهنگ ســازی مؤثر برای افزایش نســل، در گرو شــناخت عمیق از »عوامل فرهنگ ســاز در 
جهت کاهش جمعیت« اســت. اکنــون که خطر پیری جمعیــت، ما را در معــرض »آینده 
هولناک« قرار داده و »چاره جویی برای نجات کشور« را به امری ضروری تبدیل کرده و باعث 
شــده تا رهبر معظم انقالب در کنــار »تدابیر قانونی«، بر »فرهنگ ســازی در فضای عمومی« 
تأکید کنند، فعاالن این عرصه نمی توانند از این موضوع مهم چشم بپوشند: »شناخت دقیق 
از عواملــی که برای کاهش جمعیــت و زاد و ولد فرهنگ ســازی می کننــد« در واقع حمایت 
از خانــواده و هویت مــادری و بالطبــع فرزندآوری، در معرض تهدید از ســوی ســاختارهایی 
فرهنگ ساز است که بدون شناسایی آنها حتی تالش های مخلصانه و جهادی نیز اثربخشی 
چشمگیری نخواهند داشــت و خطر کاهش جمعیت را برطرف نخواهند کرد. در یادداشت 

پیش رو برخی عوامل فرهنگ ساز در جهت کاهش فرزندآوری معرفی خواهند شد.

تقریباً در ســال های اخیر به دلیل شــرایط ناپایدار اقتصادی در جهان، تغییر سبک زندگی و 
نگاه فرهنگی به موضوع فرزنــدآوری، افزایش جمعیت دیگر هماننــد دهه های قبل مورد 
استقبال خانواده ها نیست و هر کسی برای زیر بار نرفتن برای پرورش فرزندان بیشتر دالیل 
و توجیهات خود را دارد. با توجه به تغییرات اساســی در نحوه زندگی های فردی و اجتماعی 
و نیــز نــگاه دولتمردان بــه موضوع جمعیت شــاید بتوان گفــت در برخی مــوارد و در کنار 
دغدغه های اقتصادی بحث پیری جمعیت در کشــورهای جهــان و نیز کاهش نرخ باروری 

در خانواده به یکی از مشکالت اساسی در حوزه های استراتژیک جهانی تبدیل شده است.

درگیــری بــا مراکــز تولیــد اعتقــادات باطــل و 
رفتارهــای نابهنجــار به عنــوان حکــم حاکــم 
بــر همــه احــکام، بــه امــری عینــی و ملموس 
تبدیــل می شــود کــه منشــأ تغییــر و پویایی در 
روابــط اجتماعی اســت. در این صــورت، همه 
احــکام از جملــه احــکام خانــواده و جامعــه 
بــر ایــن محور تحلیل شــده و بــه ابــزاری برای 
ارتقای آن وحدت کلمه و پیشبرد این درگیری 
تبدیل می شــوند. در نتیجه، هویت خانوادگی 
و اجتماعــی زنــان و مردان در مبنــای خود، به 
نقش آفرینی و مشــارکت در ســاخت و ارتقای 
دائمی این وحدت اجتماعی و توسعه درگیری 

با دشمنان آن تعریف می شود.
ë  طراحی هویت اجتماعی دینی زنان بر محور

»مدیریت عواطف اجتماعی«
چنیــن طراحــی بایــد در راســتای »وحدت 
کلمــه مؤمنیــن« و »درگیــری بــا کفــر و نفاق« 
صــورت گیــرد، البتــه بــرای حرکت به ســمت 
کاربردی کــردِن رویکرد فوق نمی تــوان به این 
تکلیــف عمومی و هویت عــام اکتفا کرد. چون 
هنگامــی کــه ایــن تکلیــف متوجــه هر یــک از 
جامعه مردان یا جامعه زنان می شــود، تعین 
و خصوصیتــی متفاوت پیــدا می کند تــا از این 
طریــق، تفاوت های تکوینی بین این دو جنس 

رعایت شــده باشــد. کما اینکه در یک درگیری 
نظامــی نیز گرچه همه بخش های یک لشــکر 
پیــروزی و عقب رانــدن دشــمن  هدفــی جــز 
ندارند، اما هر یک از بخش ها از نیروی انسانی 
و تجهیــزات مکانیزه تا توپخانه و مخابرات و... 
وظیفــه ای متفاوت بــر دوش دارند که به دلیل 
سنخ و ماهیت و ساختار مختلف آنها، از بخش 
دیگر بر نمی آید. لذا باید پذیرفت که مردان و 
زنــان در دفــاع از وحدت کلمه اســالم در برابر 
طاغوت های سیاســی و فرهنگــی و اقتصادی، 
نقــش و هویــت و وظیفه ای برعهــده دارند که 
تحقق آن توسط جنس مخالف ممکن نیست.
بــرای بیان تفــاوت فوق الذکــر می توان این 
گمانه را برجسته کرد که بر حسب قابلیت های 
تکوینی، مردان مظهر اعمال قدرت و اقتدار و 
زنــان مظهر ابراز محبــت و عطوفت و ظرافت 
هستند و همان طور که در تغییرات اجتماعی، 
مدیریــت عزم ها و اراده هــا و تجمیع قدرت ها 
الزم است، مدیریت عاطفه ها و متمرکز کردن 
آنهــا در موضوعات خاص نیز ضــرورت دارد، 
یعنی هویت کاربــردی زن و خانواده، بر محور 
»مدیریــت عواطــف اجتماعــی« بــرای ایجاد 
وحدت کلمه بین مؤمنین و تقابل با دســتگاه 
طواغیت شکل می گیرد که از مدیریت عواطف 

جامعه زنان )مدیریت زن بر زن( آغاز می شود 
و در تأثیرگذاری بر عواطف کل جامعه امتداد 

می یابد.
ë  حضــور وجدانــی زنــان در مســائل انقالب و

جنگ و ضرورت تئوریزه شــدن تجارب انقالب 
اسالمی

اقتــدای زنــان ایرانی بــه مدیریــت تاریخی 
عواطف توسط حضرت زهرا)س(، منشأ چنین 
حضوری خواهد بود. متناســب با تحلیل فوق 
اســت که می تــوان احتمــال داد ملقب شــدن 
حضرت صدیقه طاهره)س( به »ســیده نســاء 
العالمیــن مــن االولیــن و اآلخرین« نیــز ناظر 
بــه مقــام ســیادت بــر جامعــه زنــان و رهبری 
عواطف آنــان در طول تاریخ اســت؛ کما اینکه 
این رهبری و سیادت را در زمان خود نیز محقق 
کردند و با شکستن معیارهای مادی و جاهلی 
حاکــم بر زنان مدینه، رهبری آنان را به دســت 
گرفتنــد و عواطــف آنان را در جهت پشــتیبانی 
از نهضــت نبــوی هدایــت فرمودند و بــا ایثار و 
زهد معجزگون خود، روحیه همراهی و صبر و 
مقاومت را در برابر عوارض مختلف جنگ های 
پرشــماری کــه در طــول 10 ســال از حکومــت 
نبــوی رخ داد، بــه بانوان مدینــه منتقل کردند. 
عظمــت این افعــال مقدس به گونه ای اســت 
که با گذشت قرن ها، قلب و روح زنان مسلمان 
ایران را نیز فتح کرد و بانوان نمونه ایرانی نیز به 
آن اقتدا کردند و با فداکاری در برابر فشــارهای 
ناشــی از انقــالب و دفاع مقــدس، ابتدا عموم 
زنــان جامعــه را در مســیر حضــرت امــام)ره( 
قرار دادند و ســپس از این طریق، تأثیر عاطفی 
بزرگــی بر مــردان ایــران و کل جامعــه برجای 
گذاشتند تا جمهوری اســالمی در برابر طوفان 
هجمه ها و حمله های ابرقدرت ها باقی بماند. 
همه این فتوحات در حالی بود که تمامی موانع 
پیش گفتــه در برابر جامعه زنان وجود داشــت 
اما انقالب اســالمی توانســت وجــدان فاطمی 

ایــن کشــور نــه تنهــا از یــک روش واحــد کــه از 
مجموعه ای از سیاست های تعریف شده برای 
افزایــش جمعیت خود اســتفاده کرده اســت. 
این کشــور علــی رغــم پرداخت کمــک هزینه 
حدود 1000 یورویی در بدو تولد هر نوزاد، برای 
خانواده هایی که بیش از 2 فرزند دارند ماهانه 
مبلغــی را به عنوان حمایت هــای دولتی عطا 
می کنــد. طبــق قوانیــن »وزارت خانــواده« در 
فرانسه مادر پس از تولد نوزاد خود می تواند تا 
یک سال از مرخصی زایمان با حقوق استفاده 
کنــد. این مــدت برای پــدر خانواده هــم 3 ماه 
اســت. برخی کشــورهای حــوزه اســکاندیناوی 

نیــز بــا پیــروی از روش فرانســوی تشــویق بــه 
فرزنــدآوری در ســال های اخیــر به رشــد قابل 
قبول 1.9 درصدی جمعیت خود نائل شده اند. 
در اینجا باید به این نکته توجه کرد کشــورهای 
اروپایی طبق آمارهای رسمی بیشترین میزان 
مشارکت زنان را در فعالیت های اجتماعی در 
جهان دارند و فقر در کودکان نســبت به ســایر 
کشورهای پیشــرفته نرخ بسیار پایین تری را به 
خود اختصاص داده اســت. همین امر نشــان 
می دهد کــه در موضــوع افزایش جمعیت در 
جامعه نه تنها یک سیاست واحد  یا پرداخت 
کمک هزینه که یک بســته حمایتی چند ساله 

می توانــد ما را به اهداف نســبی خودمان برای 
رســیدن بــه ســاختار جمعیتــی اســتاندارد در 

جهان نزدیک کند.
نمونه موفق دیگری که می توان در عرصه 
فرزندآوری و مدیریت بازار کار در بستر خانواده 
دید شــاید در کشــور ســوئد باشــد که بیشترین 
شــاخص افزایــش جمعیــت را در ســال های 
گذشــته به خــود اختصاص داده اســت. دلیل 
آن را شاید بتوان همانند فرانسه در برنامه های 
بلند مدت و تعریف بســته های حمایتی چند 
ســاله دانســت. ایــن کشــور بــرای مثــال تــا 15 
سالگی برای هر کودک کمک هزینه معاش در 
نظر می گیرد. ضمن اینکه خانواده می تواند تا 
480 روز مرخصــی با حقــوق در زمان تولد هر 
نوزاد داشــته باشــد که این رقم می تواند میان 
پــدر و مــادر خانواده تقســیم شــود. همچنین 
تمامــی مراکــز علمــی، تفریحــی، بهداشــتی 
از امکانــات نگهــداری و مراقبــت  و درمانــی 
از کــودکان برخوردارنــد و حتــی در تمــام ایــن 
محل ها، اتاق هایی با پرستار تمام وقت وجود 
دارد کــه در صورت مشــغله والدین می توانند 
برای ســاعتی مراقبت و نگهــداری از نوزادان و 

کودکان را به عهده گیرند.
تدابیر دیگری نیز بویژه در سال های اخیر در 
جهــت تأمین آرامش روانی و مالی خانواده ها 
از سوی برخی دولتمردان برنامه ریزی شده که 
می تواند کمک بســزایی در عملکرد سیاســت 

افزایش جمعیت به همراه داشته باشد.
برای مثال در آلمان تشــویق خانواده ها به 
کار کــردن مادران در خانه و به صورت دورکار و 
در اختیار قرار دادن پهنای باند مناســب برای 
دسترسی آســان و بدون مشــکل به اینترنت و 
نیز تشــویق مادران به انجام کارهای پاره وقت 

زنان ایران را به عرصه عمل بکشاند و برای آنها 
»هویتی عینــی و کاربردی« ایجــاد کند، چرا که 
حضرت امام)ره( محور حرکت و رشد و تکامل 
جامعه ایران را وحدت کلمه در درگیری با کفر 
جهانی قــرار دادند و دفاع مقــدس راـ  با وجود 
اینکــه عرصــه ای نظامی بــودـ  به ابــزاری برای 
ایجاد و ابداع این هویت فرهنگی تبدیل کردند؛ 
هویتی که هنوز پس از چند دهه، به آن افتخار و 

از آن الگوگیری می شود.
ë راهکار پیشنهادی

تعیین جایگاه مدیریت عواطف اجتماعی 
در جنــگ اقتصــادی نظــام اســالمی بــا نظام 
سرمایه داری، منشأ احساس هویت عینی برای 
زنان مســلمان و عامل فرهنگ ســاز در جهت 
»مــادری و فرزندآوری« اســت و می توان آن را 
به عنــوان یــک راهــکار پیشــنهاد داد. در دوران 
حاضر نیز که بــه تصریح رهبر معظم انقالب 
مهم ترین مواجهه کفر جهانی با نظام اسالمی 
در »عرصــه اقتصاد« رقم خــورده، باید با ارائه 
بصیرت اقتصادی نســبت به توســعه غربی و 
اقتصــاد ســرمایه داری و کیفیت هجمــه آن به 
اقتصــاد جمهوری اســالمی، هندســه جدیدی 
از نحــوه مقابلــه با جنــگ اقتصادی دشــمنان 
ترسیم شــود و بر این اســاس، فضای جدیدی 
بــرای مقابلــه عاطفــی بــا تهدیــد اقتصــادی 
خارجــی و داخلــی بــرای جامعه زنــان فراهم 
بیایــد و جایگاه نوینی برای عواطف در اقتصاد 
ملــی تعریف شــود تا احســاس هویــت عینی 
و کاربــردی بــرای بانــوان ممکن شــود. در این 
صورت، دفاع مقدس اقتصادی همانند دفاع 
مقــدس نظامی به عرصــه ای برای احســاس 
حضور و مشــارکت انقالبی زنان تبدیل خواهد 
شد و بالطبع نهادها و ساختارهای فرهنگ ساز 
قــدرت  کــه  آمــد  خواهــد  پدیــد  جدیــدی 
ســاختارهای مادی و ســنتی را کاهــش خواهد 
داد و زمینه ای واقعی برای تحقق »الگوی سوم 
زن« و فرهنگ ســازی نســبت به هویت مادری 
و فرزنــدآوری را ایجــاد خواهد کــرد. در واقع تا 
»هویت مــادری و فرزنــدآوری« تبدیل به یک 
هویــت کاربردی و ارزش اجتماعی )و نه صرفاً 
اعتقــادی و فــردی( نشــود، نمی تــوان عمــوم 
جامعــه زنان را بــا صرف نصیحــت و موعظه 
و تکیــه به امــور اعتقــادی، بــه »فرزنــد آوری و 
قبــول منزلــت مــادری« تحریــک کرد چــرا که 
هجمه هــای ســاختاری و عوامــل فرهنگ ســاز 
بــر ضد ایــن هویت، میدان و امــکان عمل را تا 

حدود زیادی از آنان سلب می کند.
پیشــنهادهای بیشــتر برای »ترسیم جدید 
از هجمــه اقتصــاد ســرمایه داری بــه اقتصــاد 
جمهــوری اســالمی« و »طراحــی هندســه ای 
نویــن بــرای مقابلــه با ایــن هجمــه« و »نقش 
زنــان و عواطف آنان در ایــن عرصه« در کتاب 
»منزلــت زن در نظام اســالمی« و دو سلســله 
بحث بــا عناوین »عفت و عطوفت انفعالی یا 
عفت و عطوفت انقالبی؟!« و »امتداد نهضت 
فاطمــی در جنگ اقتصادی« تبیین و منتشــر 

شده است.

اما با مزایای مشــابه فعالیت هــای تمام وقت 
توانسته نتایج خوبی را به همراه داشته باشد.

برخی کشــورها نیز مانند سنگاپور و ژاپن در 
ســال های اخیر تالش کردند با آگاهی بخشــی 
به جامعه و نیز ارتقای سطح دانش اجتماعی 
در مورد پیامدهای پیری جمعیت برای کشــور 
و نیــز بــرای بســتر خانــواده تا حــدی در جهت 
افزایــش جمعیت موفق عمل کننــد؛ البته در 
مقایســه بــا برخی کشــورهای غربی که بیشــتر 
سیاســت های اقتصادی خــود را اصالح کرده و 
کوشیده اند با مشوق های مالی خانواده ها را به 
فرزندآوری ترغیب کنند این کشورها موفقیت 

کمتری به دست آورده اند.
ایــران هــم در ســال های اخیــر از این اصل 
مســتثنی نبوده و چند ســالی اســت مســئوالن 
مــورد  در  انقــالب  معظــم  رهبــر  شــخص  و 
خطرات پیــری جمعیــت در ســال های آینده 
هشدار داده اند. با توجه به اینکه جمعیت یک 
شاخصه بسیار مهم در راهبردهای اقتصادی، 
سیاســی و راهبردی یک کشور اســت که تقریباً 
در بسیاری از این زمینه ها نمی توان جایگزینی 
بــرای آن یافــت و پیری جمعیــت می تواند به 
نقطه آســیب یک کشور در عرصه های جهانی 
اقتصــاد و سیاســت تبدیل شــود و ملتــی را در 
برابر رقیبان و دشــمنانش آســیب پذیر کند، از 
این رو الزم است تمامی دولتمردان، مسئوالن 
و دســت اندرکاران کــه می توانند در زمینه های 
تخصیــص  تــا  گرفتــه  آمــوزش  از  مختلــف 
بودجه هــای کاربــردی گامی مؤثــر و مثمر ثمر 
در این راه بردارند دســت به کار شــوند تا بتوان 
در بــازه زمانی مشــخصی از این بحــران تا حد 
زیادی فاصله گرفت؛ بحرانی که قطعاً با تدابیر 

مدیریتی و بینشی صحیح قابل حل است.

باید توجه داشت که اگر زن دارای عواطف قوی است و نیاز بشر به 
عواطف مادرانه قابلیت انکار ندارد، نمی توان از بروز اجتماعِی این 

واقعیت چشم پوشید بلکه باید پذیرفت که »سرپرستی عواطف 
اجتماعی«، هم کاری منحصراً زنانه است و هم شدیداً صبغه اجتماعی 

دارد. در این صورت، انقالب اسالمی و فهم دقیق آن از دین به جای 
آن که ناجوانمردانه با همان فهم سنتی از دین یکسان شمرده شود، به 
ابزارهای مفهومی و عینی الزم در جهت تحقق »الگوی سوم زن« )نه 

شرقی، نه غربی( در خانواده و جامعه دست خواهد یافت

موضوع جمعیت به ویژه از سال 2020 به یکی از چالش های اصلی دولت ها 
برای مواجهه با آن در سال های آینده تبدیل شده است. به گفته بسیاری از 

متخصصان جمعیت شناسی اگر دولتمردان جهان با اتخاذ روش هایی 
کاربردی و در پیش گرفتن شیوه های تشویقی اقدامی برای فرزندآوری و 

افزایش جمعیت خود انجام ندهند در آینده ای که چندان دور هم نیست باید 
با معضل هایی مانند کمبود نیروی کار، افزایش هزینه های بهداشتی و درمانی و 

نیز اقدامات دولتی در قبال  جمعیت پیر جامعه دست و پنجه نرم کنند

صورت ناچارند تحقیر اجتماعی را بپذیرند.
ë  »طراحی »هویت عینی و کاربردی برای زنان

بر مبنای دین برای تبدیل »مادری و فرزندآوری« 
به ارزش اجتماعی

چنیــن طراحی موجــب تحــول در »الگوی 
تحصیل و اشــتغال مادی« و تغییــر در »فهم 
سنتی از دین« می شود. بر این اساس، افزایش 
نســل و عبــور از خطر کاهــش جمعیت زمانی 
امــکان عینــی پیدا می کنــد که: الــف( با تحول 
در الگــوی تحصیــل و اشــتغال مــادی و ب( با 
تغییــر در فهم ســنتی از دین، »نقــش مادری 
در خانواده به عنوان ســلول جامعه« و »نقش 
زن در جامعــه«، هویتی »عینی و کاربردی« بر 
مبنای دین پیدا کند و متناسب با ویژگی تکوینی 
مختص به خود، نقشــی واقعی در پیشرفت و 
تکامــل جامعه برای آن تعریف شــود و منشــأ 
اعتبار و آبروی اجتماعی قرار گیرد. طراحی این 
هویت اوالً نیازمند توجه به این نکته اســت که 
تفاوت تکوینی زن و مرد قابل انکار نیست بلکه 
مــردان در وصــف »اقتــدار« و زنــان در وصف 
»عاطفه« دارای بیشــترین توانمندی هســتند. 
لذا تعادل انسانی، وابسته به ترکیب متناسب 
بیــن ایــن دو وصــف اســت کــه باید منجــر به 
»تعادل جنســیتی« )و نه تساوی جنسیتی( در 
خانواده شود. ثانیاً باید توجه داشت که اگر زن 
دارای عواطف قوی است و نیاز بشر به عواطف 
مادرانــه قابلیت انکار ندارد، نمی تــوان از بروز 
اجتماعی این واقعیت چشم پوشید بلکه باید 
پذیرفت که »سرپرســتی عواطف اجتماعی«، 
هــم کاری منحصــراً زنانه اســت و هم شــدیداً 
صبغه اجتماعی دارد. در این صورت، انقالب 
اســالمی و فهم دقیق آن از دین به جای آن که 
ناجوانمردانــه بــا همــان فهــم ســنتی از دیــن 
یکسان شــمرده شــود، به ابزارهای مفهومی و 
عینی الزم در جهت تحقق »الگوی ســوم زن« 
)نــه شــرقی، نــه غربــی( در خانــواده و جامعه 

دست خواهد یافت.
ë  حاکمیت »توسعه وحدت کلمه مؤمنین« و

»درگیری با دســتگاه کفر و نفاق« بر همه احکام 
شرعی

چنیــن حاکمیتی به عنــوان منشــأ تعریف 
هویت و تکلیف اجتماعــی برای زنان و مردان 
درنظــر گرفتــه می شــود. بــرای ایجــاد تغییــر 
مستدل در فهم سنتی از دین باید توجه داشت 
کــه احکام شــرعی مربوط به زنــان )از عفاف و 
حجاب تا مادری و همسری و...( گرچه همگی 
تشریع قدسی و نورانی شارع مقدس محسوب 
می شــوند اما به ظــن قوی، باید بــه تبع و ذیل 
دو حکــم اعتقادی دیگر جای بگیرند که محور 
همه احکام اســت و می توان از آن به »توسعه 
وحــدت کلمــه و محبــت اجتماعــی بــر محور 
اسالم« و »درگیری با دستگاه کفر و نفاق برای 
دفــاع از پرســتش اجتماعــی خــدای متعال« 
تعبیــر کرد. در این صورت، تکالیف شــرعی به 
یکسری الزامات فردی که قابل جمع با شرایط 
اجتماعی کافرانه یا منافقانه هســتند، محدود 
نمی شــوند بلکــه ســاخت جامعــه مؤمنانــه و 

هزینه های آزمایشگاهی و باروری به روش های 
از طریــق  را  را متقبــل شــود و آن  مصنوعــی 
بیمه ها بــه خانواده ها بازپرداخت کند تا از این 
طریــق خانواده ها را برای درمــان و اقدام برای 
بارداری تشــویق و ترغیب نمایــد. البته که این 
روش بــه گفته بســیاری از کارشناســان داخلی 
روسیه چندان نتوانسته موفق باشد و همچنان 

انتقادهای زیادی به آن وارد است.
ایتالیا در ســال 2015 برنامــه ای تدوین کرد 
کــه طبق آن بــه ازای تولد هر کــودک 800 یورو 
بــه هــر زوج پرداخــت می شــود. این طــرح اما 
در داخــل ایتالیا مخالفان زیــادی دارد؛ برخی 
می گوینــد به دلیــل اینکــه مبلــغ پرداختــی در 
مقایســه با هزینه های فرزندآوری بسیار ناچیز 
اســت تأثیری در افزایش جمعیت در 7 ســال 

اخیر در جامعه ایتالیا نداشته است.
کره جنوبی هم پرداخت هزینه ای تشویقی 
در بدو تولد هر نوزاد را به عنوان سیاســتی برای 
افزایــش جمعیــت خــود و ترغیــب جمعیت 
بــه فرزنــدآوری اتخــاذ کرده کــه در این کشــور 
هم این سیاســت موفقیت چندانــی به همراه 
نداشته است زیرا در کره جنوبی مانند بسیاری 
از کشــورهای در حــال توســعه قوانیــن کار در 
خانواده با قوانیــن و اهداف افزایش جمعیت 
در تضاد اســت و کار کردن بویژه فعالیت های 
مقابــل  در  همــواره  زنــان  خانــه  از  خــارج 
سیاست های تدوین شــده برای انسجام بستر 

خانوادگی قرار گرفته است.
در میــان کشــورهای اروپایــی شــاید بتــوان 
فرانســه را به عنوان یک کشــور موفق و پیشــرو 
در اجرای طرح های جمعیتی دانســت چراکه 


