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 تعالیباسمه

 

 

سـاز در جتـت کـاهش عوامـل فرهنگ»سازی موثر برای افزایش نسل، در گـر  نـنا ت عمیـز از فرهنگ ــ مقدمه:
 « جمعیت

را به امری ضروری « جویی برای نجات کشورچاره»قرار داده و « آینده هولناک»اکنون که خطر پیری جمعیت، ما را در معرض 
کیاد کنناد، « ساازی در فااای عماومیفرهنگ»، بر «تدابیر قانونی»و  باعث شده تا مقام معظم رهبری در کنار  تبدیل کرده تأ

شناخت دقیق از عواملی که بارای کااهج جمعیات و زادولاد »توانند از این موضوع مهم چشم بپوشند: فعاالن این عرصه نمی
ت ماادری و باه تبا  فرزنادآوری، در معارض تهدیاد از ساوی در واقا  حمایات از خاانواده و هویا«. کنندسازی میفرهنگ

 نخواهناد گیریی چشامهای مخلصانه و جهادی نیز اثربخشبدون شناسایی آنها حتی تالشساز است که ساختارهایی فرهنگ
 . د کردنو خطر کاهج جمعیت را برطرف نخواهداشت 

رقابت زنان با مردان برای ستم بیشتر در تولیـد  توسعه: ساز در جتت کاهش فرزندآ ریـ معرفی ا لین عامل فرهنگ1
 درنبه منشأ آبر    هویت اجتماعی زنان در تمدن م  « تحصیل   انتغال مادی»ثر ت، بر اثر تبدیل 

کند و هویت خاانواده و ماادری را باه خطار ترین عامل ساختاری که فرهنگ افزایج جمعیت را تهدید میرسد مهمبه نظر می
در عمل، تعریا  اعتباار و آباروی  و درن برخاستهاز تمدن م  که و لوازم آن است « تحصیل و اشتغال ماّدی هویت»اندازد، می

. این سااختار فراگیار، هویات اصالی و محاوری زناان را اجتماعی را به دست گرفته و در کشور ما نیز به پذیرش رسیده است
کند و در نتیجه، حریم و تفاوت بین لید ناخالص ملی تعری  می)همانند مردان( به قبول مسئولیت در تولید ثروت و افزایج تو

فعاال و کند. در این صورت، جامعه زنان باه خاروا از انتساوی جنسیتی را به یک معیار تبدیل میبرد و مرد و زن را از بین می
غال، احساا  رشاد و شوند تا همپاای ماردان و از طریاق اشاتدعوت می اجتماعیتوسعه  فردی و رشدآفرینی در صحنه نقج

که زناانی ای و تنظیم چنین میدانی برای مسابقه چه لوازمی دارد؟! جز اینآراستن چنین صحنهتماعی پیدا کنند. اما مشارکت اج
کنند، در رقابت با مردانی که چنین تعلقات و وظااففی ندارناد قارار بنیرناد؟! و همانناد دو شوند و فرزندآوری میکه مادر می

 روشن است که در این طراحی، پاذیرش !رود؟رها به پیج میای سننین به پا دارد و دینری آزاد و ند که یکی وزنهای شودونده
جاز شکسات بارای زناان در پای  سرنوشاتی برد یااین میزنان با مردان را از ب اّدیم امکان رقابت ،مادری و فرزندآوریهویت 

میزان عاملیت و تاثیرگذاری آنها در کسب ارزش افزوده اقتصاادی را کااهج وری، آورد و یا در دنیای پرسرعت سود و بهرهنمی
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، شادهفرهنگ زندگی  حاکم بر . در چنین فاایی کهفرستدهای میانی میرتبهبه  کند وها دور میاز قله و همواره آنها را دهدمی
آفریناد بلکاه ود و اعتبار و آبارو نمیشواضح است که هویت مادری و فرزندآوری عماًل نه تنها ارزش اجتماعی محسوب نمی

 شد.  خواهدتوسعه ماندگی از عقبمنشأ احسا  سرخوردگی و 

یف ساز در جتت کاهش فرزندآ ری: فتم سّنتی از دین   مسئولیتـ معرفی د مین عامل فرهنگ2 ناپذیری آن برای تعر
  «ماندگی   انز اعقب» اب «مادری   فرزندآ ری» تالزمموجب  هویت اجتماعی برای زنان بر مبنای دین،

گر ایجااد ینی خود، سّدی ایمانی و انسانی در مقابل این سیل ویرانمندند تا با رجوع به هویت دزنان مسلمان ایران طبعًا عالقه
از دین که  کند؛ فهمیهایی بزرگ در این سّد ایجاد میشوند که رخنهکنند اما عماًل با واقعیتی به نام فهم سّنتی از دین مواجه می

ایان  در دینی پذیرد و زنان و مردان را برای حاورنه تنها تعری  روشنی از تکامل اجتماعی ندارد و مسئولیتی نسبت به آن نمی
 طرفه ویک بریده از تکامل اجتماعی، منفعل، بلکه هویت خانواده و مادری و فرزندآوری را نیز به صورت ،گذاردعرصه تنها می

آورد را بوجود می ساختاری سّنتی و بسیط اما نسبتًا قدرتمند لذا این نوع فهم از دین،کند. تعری  میت مرد تحت مولوی مطلقاً 
اجتماعی و حتی خانوادگی و ایجاد بحران هویتی برای آنان، به لبه دینر قیچای  که با خل  زنان از حاور و مشارکت در تکامل

سازی برای تاعی  خانواده و مادری و فرزندآوری ، در تنور فرهنگ«ل ماّدیاشتغال و تحصی»شود و همانند ساختار تبدیل می
 کند!  تر میدمد و آن را پرحرارتمی

اا کاه یاک هویات عینای و « تحصایل و اشاتغال ماادی»از سوی هویِت  «هویت مادری و فرزندآوری»پس باید پذیرفت که 
از آنجا که فهم سّنتی از دین مان  تبدیل هویات ماادری باه یاک کاربردی و اجتماعی است ا مورد حمله و هجمه قرار گرفته و 

پاسا  گذاشاته، منزلات هویت اجتماعی و ساختارمند و کاربردی شده و مراجعه مومنین برای نساخه عملای جااینزین را بی
م ایمان و اعتقااد باه رغتوجهی از زنان متشّرع نیز علیپذیرتر شده و لذا نه تنها عموم جامعه زنان بلکه بخج قابلمادری ضربه

چون در این صورت ناچارند تحقیر اجتماعی را بپذیرند. بناابراین چاالج کااهج  .ای برای این مهم ندارندفرزندآوری، اننیزه
جمعیت یا تزلزل خانواده را صرفا نباید یک شبهه معرفتی و اعتقادی دانست بلکه باید آن را در چاارچوب یاک شابهه عینای و 

 رد تا زمینه برخورد صحیح و مواجهه ساختاری با آن فراهم شود.بندی کعملی صورت
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مـادری   »بـرای تبـدیل  )الگـوی سـوم زن  بر مبنای دیـن «برای زنان   کاربردی عینی هویت»ضر رت طراحی ـ 3
  «فتم سّنتی از دین»  تغییر در  «الگوی تحصیل   انتغال ماّدی»به ارزش اجتماعی؛ موجب تحول در  «فرزندآ ری

تحاّول در الناوی باا  الا ( :کناد کاهبر این اسا ، افزایج نسل و عبور از خطر کاهج جمعیت زمانی امکان عینی پیادا می
نقش زن »و  «به عنوان سلول جامعه در  انواده نقش مادری»با تغییر در فهم سّنتی از دین،  ب( تحصیل و اشتغال ماّدی و

نقشی واقعی در  متناسب با ویژگی تکوینی مختص به خود، و پیدا کند دین بر مبنای «عینی   کاربردی»هویتی  ،«در جامعه
توجاه  نیازمنداواًل ت این هوی. طراحی تعری  شود و منشأ اعتبار و آبروی اجتماعی قرار گیردپیشرفت و تکامل جامعه برای آن 

دارای « عاطفه»و زنان در وص  « اقتدار»انکار نیست بلکه مردان در وص  به این نکته است که تفاوت تکوینی زن و مرد قابل
تعاادل »بیشترین توانمندی هستند. لذا تعادل انسانی، وابسته به ترکیب متناسب بین این دو وصا  اسات کاه بایاد منجار باه 

باه اگر زن دارای عواط  قوی اسات و نیااز بشار  ثانیًا باید توجه داشت که در خانواده شود.  )و نه تساوی جنسیتی( «جنسیتی
سرپرساتی » توان از بروز اجتماعِی این واقعیت چشم پوشید بلکاه بایاد پاذیرفت کاهنمی ،اط  مادرانه قابلیت انکار نداردعو

انقالب اساالمی و فهام  رت،در این صو. صبغه اجتماعی داردشدیدًا  هم کاری منحصرًا زنانه است و هم ،«عواط  اجتماعی
ا همان فهم سّنتی از دین یکسان شمرده شود، به ابزارهای مفهومی و عینای الزم در که ناجوانمردانه بدقیق آن از دین به جای آن

 .خواهد یافت دست در خانواده و جامعه )نه شرقی، نه غربی( «النوی سوم زن»جهت تحقق 

درگیری با دسـتگاه کرـر   »  « توسعه  حدت کلمه مومنین»ـ تغییر در فتم سّنتی بر مبنای فرهنگ انبیاء: حاکمیت 4
یف هویتبر همه احکام نرعی« نراق  اجتماعی برای زنان   مردان   تکلیف ؛ به عنوان منشأ تعر

مربوط به زنان )از عفاف و حجاب تا مادری و  شرعِی  در فهم سّنتی از دین باید توجه داشت که احکام مستدّل  تغییر ایجاد برای
حکم دو  شوند اما به ظّن قوی، باید به تب  و ذیلمی همسری و...( گرچه همنی تشری  قدسی و نورانی شارع مقد  محسوب

 بار محاور و محّبت اجتمااعی کلمهتوسعه وحدت »توان از آن به جای بنیرند که محور همه احکام است و می دینر اعتقادی
تعبیر کارد. در ایان صاورت، تکاالی  « درگیری با دستناه کفر و نفاق برای دفاع از پرستج اجتماعی خدای متعال»و « اسالم

سااخت  شاوند بلکاهیجم  با شرایط اجتماعِی کافرانه یا منافقانه هستند، محدود نمسری الزامات فردی که قابلشرعی به یک
ینی درگیری با مراکز تولید اعتقادات باطل و رفتارهای نابهنجار به عنوان حکم حاکم بر همه احکام، به امری ع جامعه مومنانه و

که نناهی دوباره به زندگی رساوالن الهای، . کما ایناستجتماعی در روابط ا و پویایی شود که منشأ تغییرو ملمو  تبدیل می
درگیاری  در میان خداپرستان و و همدلی ایجاد حّب  های قرآن را ا که حاکی ازکند و پیکربندی سورههمین واقعیت را تأیید می

دهد. در این صورت، همه احکام از جمله احکام خانواده و جامعه بر ایان و نفاق است ا توضیح می ی کفردافمی انبیاء با افمه
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وحدت کلمه مومنین،  شوند؛ چرا کهبرد این درگیری تبدیل میپیج ارتقاء آن وحدت کلمه و محور تحلیل شده و به ابزاری برای
سات ا «بغض دشمنان خدای متعال» ، نمود جمعِی با دشمنان درگیری است و« حّب خدای متعال و اولیاء او»مظهر اجتماعِی 

تلقی شده است. در نتیجه، هویت خاانوادگی و اجتمااعِی زناان و ماردان در  ترین ریسمان ایمانمحکمکه طبق معارف دینی، 
تعریا   ن آنبا دشامنادرگیری  ساخت و ارتقاء دافمِی این وحدت اجتماعی و توسعهآفرینی و مشارکت در د، به نقجمبنای خو

 شود.می

هویـت  طراحی به عنوان  اصیت تکوینی زنان؛ منشأ« عاطره» صف ندن درک فوق بر اساس توجه به ـ  کاربردی5
یت عواطف اجتماعی»اجتماعی دینی آنان بر محور  درگیری بـا کرـر   »  «  حدت کلمه مومنین»در راستای « مدیر

 «نراق

 هننامی که اکتفا کرد. چون و هوّیت عام عمومی این تکلی  توان بهویکرد فوق نمیکردِن رالبته برای حرکت به سمت کاربردی
 از ایان طریاق،  تاا کنادشود، تعّین و خصوصیتی متفاوت پیدا میجامعه زنان می یامتوجه هر یک از جامعه مردان  این تکلی 

های یک لشنر ی نظامی نیز گرچه همه بخجکه در یک درگیر. کما اینرعایت شده باشد سهای تکوینی بین این دو جنتفاوت
هاا از نیاروی انساانی و تجهیازات مکاانیزه تاا توپخاناه و راندن دشمن ندارند، اما هر یاک از بخجهدفی جز پیروزی و عقب

ا آید. لذای متفاوت بر دوش دارند که به دلیل سن  و ماهیت و ساختار مختل  آنها، از بخج دینر بر نمیمخابرات و... وظیفه
های سیاسی و فرهننی و اقتصادی، نقج و هویت اسالم در برابر طاغوت وحدت کلمه باید پذیرفت که مردان و زنان در دفاع از

 ای بر عهده دارند که تحقق آن توسط جنس مخال  ممکن نیست.و وظیفه

کوینی، مردان مظهار اعماال قادرت و های تتوان این گمانه را برجسته کرد که به حسب قابلیتمی الذکربرای بیان تفاوت فوق 
هاا و هاا و اراده، مدیریت عزمتغییرات اجتماعیطور که در و همان اقتدار و زنان مظهر ابراز محبت و عطوفت و ظرافت هستند

آنهاا در موضاوعات خاای نیاز ضارورت دارد. یعنای هویات  کردنها و متمرکز عاطفه مدیریتها الزم است، تجمی  قدرت
دساتناه  برای ایجااد وحادت کلماه باین ماومنین و تقابال باا« مدیریت عواط  اجتماعی»ر محور خانواده، ب کاربردی زن و

و در تاثیرگذاری بر عواط  کال  شودآغاز میمدیریت زن بر زن( )گیرد که از مدیریت عواط  جامعه زنان طواغیت شکل می
طور کاه هویات شود و هماانبر همین اسا  بازتعری  می« انیکفویت ایم»که در خانواده نیز یابد. کما اینجامعه امتداد می

گیرد، توّلی زن به والیت مارد نیاز ناه باه صاورت مرد به تب  نقج و میزان تاثیر در درگیری بین نظام کفر و نظام ایمان شکل می
 کند. در این عرصه معنا پیدا می مطلق بلکه بر محور این درگیری و نقج عاطفی او
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یخی عواطف توسط حضرت زهرا ) س ، منشأ ن ایرانی به اقتدای زناـ 6 یت تار  حضور  جـدانی آنـان در مسـا لمدیر
یزه انقالب  ندن تجارب انقالب اسالمی در این زمینه  جنگ   ضر رت تئور

نسااء العاالمین مان  ةساید»توان احتمال داد ملقب شدن حارت صدیقه طاهره ) ( باه متناسب با تحلیل فوق است که می
که این رهبری و نیز ناظر به مقام سیادت بر جامعه زنان و رهبری عواط  آنان در طول تاری  است؛ کما این« لین و اآلخریناالو

سیادت را در زمان خود نیز محقق کردند و با شکستن معیارهای ماّدی و جاهلِی حاکم بر زنان مدینه، رهبری آنان را باه دسات 
تیبانی از نهات نبوی هدایت فرمودند و با ایثار و زهد معجزگون خود، روحیه همراهی و  گرفتند و عواط  آنان را در جهت پش

های پرشماری که در طول ده سال از حکومت نبوی رخ داد، به بانوان مدیناه صبر و مقاومت را در برابر عوارض مختل  جنگ
 منتقل کردند.

قلب و روح زنان مسلمان ایران را نیز فتح کارد و باانوان نموناه ها، ای است که با گذشت قرنعظمت این افعال مقد  به گونه 
ایرانی نیز به آن اقتدا کردند و با فداکاری در برابر فشارهای ناشی از انقالب و دفاع مقد ، ابتدا عموم زنان جامعاه را در مسایر 

و کل جامعه برجای گذاشتند تا جمهوری حارت امام )ره( قرار دادند و سپس از این طریق، تاثیر عاطفی بزرگی بر مردان ایران 
گفته ها باقی بماند. همه این فتوحات در حالی بود که تمامی موان  پیجهای ابرقدرتها و حملهاسالمی در برابر طوفان هجمه

آنهاا  در برابر جامعه زنان وجود داشت اما انقالب اسالمی توانست وجدان فاطمی زنان ایران را به عرصه عمل بکشاند و بارای
وحدت کلمه در کند. چرا که حارت امام )ره( محور حرکت و رشد و تکامل جامعه ایران را  ایجاد «و کاربردی عینیهویتی »

ای نظامی بود ا به ابازاری بارای ایجااد و اباداع ایان که عرصهرغم ایندرگیری با کفر جهانی قرار دادند و دفاع مقد  را ا علی
 شود.ویتی که هنوز پس از چند دهه، به آن افتخار و از آن النوگیری میهویت فرهننی تبدیل کردند؛ ه

یت عواطف اجتماعی در جنگ اقتصادی نظام اسالمی با نظام سرمایهیپیشنتادراهکار ـ 7 داری؛ : تعیین جایگاه مدیر
 «مادری   فرزندآ ری»ساز در جتت منشأ احساس هویت عینی برای زنان مسلمان   عامل فرهنگ

رقام « عرصاه اقتصااد»نیز که به تصریح مقام معظم رهبری مهمترین مواجهه کفر جهانی با نظام اساالمی در حاضر ان در دور
ی آن به اقتصاد جمهوری داری و کیفیت هجمهی غربی و اقتصاد سرمایهخورده، باید با ارافه بصیرت اقتصادی نسبت به توسعه

قتصادی دشمنان ترسیم شود و بر این اسا ، فااای جدیادی بارای مقابلاه اسالمی، هندسه جدیدی از نحوه مقابله با جنگ ا
عاطفی با تهدید اقتصادی خارجی و داخلی برای جامعه زنان فراهم بیاید و جایناه نوینی برای عواط  در اقتصاد ملی تعری  

ادی همانند دفااع مقاد  گردد تا احسا  هویت عینی و کاربردی برای بانوان ممکن شود. در این صورت، دفاع مقد  اقتص
سااز ای برای احسا  حاور و مشارکت انقالبی زنان تبدیل خواهد شد و بالتب  نهادها و سااختارهای فرهنگنظامی به عرصه
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النوی ساوم »ای واقعی برای تحقق جدیدی پدید خواهد آمد که قدرت ساختارهای ماّدی و سّنتی را کاهج خواهد داد و زمینه
تبدیل « هویت مادری و فرزندآوری»سبت به هویت مادری و فرزندآوری را ایجاد خواهد کرد. در واق  تا سازی نو فرهنگ« زن

توان عموم جامعه زنان را با صرف نصیحت به یک هویت کاربردی و ارزش اجتماعی )و نه صرفا اعتقادی و فردی( نشود، نمی
های سااختاری و عوامال تحریک کرد چرا که هجمه« زلت مادریفرزند آوری و قبول من»و موعظه و تکیه به امور اعتقادی، به 

 کند.ساز بر ضد این هویت، میدان و امکان عمل را تا حدود زیادی از آنان سلب میفرهنگ

داری باه ترسیم جدید از هجمه اقتصاد سرمایه»حسینیه اندیشه در این راستا و متناسب با مقدورات خود، به پیشنهادهایی برای 
« نقج زنان و عواط  آنان در این عرصاه»و « ای نوین برای مقابله با این هجمهطراحی هندسه»و « مهوری اسالمیاقتصاد ج

 عفات و عطوفات عفات و عطوفات انفعاالی یاا» له بحاث سلسا و دو« منزلت زن در نظام اسالمی»یافته که در کتاب دست 
های آن توسط واحد خواهران حساینیه در نتشر شده و کارگاهتبیین و م« امتداد نهات فاطمی در جنگ اقتصادی»و « !؟انقالبی

 حال برگزاری است.   


