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عناوين و نسبت ها انرژي دارند، البته اين انرژي را 
احتماالً نتوانيم با مدل هاي رياضي تعقيب كنيم، 
يعني به راحتي معادله رياضي و نمودار برايش 
بنويس��يم اما به راحتي هم نمي توانيم انكارش 
كنيم. مثالً نمي تواني با يك مدل رياضي روشن 
كني كه وقتي يك پدرب��زرگ و مادربزرگ نوه 
دارند با زماني كه حاال آن دو فقط يك پيرمرد و 
پيرزن هستند، كيفيت نگاه و ديد آنها به زندگي 
چقدر متفاوت است و چه واكنش هايي در ذهن و 
روان آنها رخ می دهد و آنها را به زندگي اميدوارتر 
مي كند، مثالً مي تواني بگويي چون اين پدربزرگ 
و مادربزرگ، نوه هاي زيادي دارند و دور و برشان 
شلوغ است، دست كم به عمر آنها 10 سال افزوده 
شده است؟ ش��ايد نتواني عدد خاصي را مطرح 
كني، اما مي تواني با جرئت بگويي كه ميان رابطه 
بستگاني كه سررشته هايش به بچه ها مي رسد و 
كيفيت زندگي و حتي طول عمر آدم ها رابطه اي 

وجود دارد. 
تصميم هايي ك��ه م��ا در زندگ��ي مي گيريم 
تصميم هاي خطي و يك بعدي نيس��ت. وقتي 
زن و م��ردي تصميم مي گيرند بچه دار ش��وند 
درس��ت اس��ت كه آنها براي خودشان تصميم 
گرفته اند، اما با اين تصميم فقط آنها نيستند كه 
پسوند و پيشوندي جديد مي پذيرند. ديگراني 
هم در پايين دست اين چش��مه نشسته اند و از 
اين تصميم آب مي خورند. ديگراني كه در كنار 
ما هس��تند، هر كدام به نوعي رابطه اي جديد با 
ما پيدا مي كنند. اگر تا ديروز كسي خواهر ما بود، 
حاال خاله يا عمه فرزند ما هم مي شود يعني به 
واسطه فرزند ما، او را خاله و عمه صدا مي زنيم. 
اگر تا ديروز كس��ي براي ما فقط پدر و مادر بود، 
حاال به واسطه فرزند ما پدربزرگ و مادربزرگ 
هم مي شود. كسي از اندرون آدم ها خبر ندارد و 
گاهي حتي نزديك ترين آدم ها در زندگي ما هم 
اتاق هاي شخصي و خصوصي در ذهن شان دارند 
كه كسي را به آنجا راه نمي دهند. به خاطر همين 

است كه بعيد نيست بخش��ي از اميد به زندگي 
يك نفر به اين رشته هاي جديد بستگاني پيوند 
خورده باش��د، بدون آنكه حتي او به زبان آورده 
باشد، مثل پدربزرگي كه دلش نوه مي خواهد اما 
مالحظه مي كند و بر زبان هم نمي آورد. ما بسيار 
شنيده ايم كه مي گويند وقتي كسي پدر يا مادر 
مي شود، احساس مسئوليت او در زندگي بيشتر 
هم مي شود و پخته تر از پيش رفتار مي كند، اما 
همين نسبت را در س��اير آدم هايي كه به نوعي 
به تصميم پدر و مادر براي بچه دار شدن بسته 
شده اند، مي ش��ود دنبال كرد. كس��ي كه خاله 
مي شود يا عمه، به احتمال زياد در ذهن و روح 
خودش موجود جديدي را كش��ف مي كند كه 
پيش تر با او نبوده اس��ت، كسي كه دايي يا عمو 
مي شود هم همين طور. هر كسي در يك نسبت 
جديدي قرار مي گيرد كه پيش از آن نمي توانست 

تجربه كند. 
ما واقعاً براي بس��ياري از اتفاقات سرنوشت ساز 
اما زيرپوس��تي دنيا نه معادله داريم نه نظريه. 
اما مي دانيم و باور داريم كه آنه��ا وجود دارند و 
اثرشان را روي زندگي ما مي گذارند. امروز انسان 
از زاويه فناوري، گام ها و پرش هاي بسيار بلند و 
حيرت آوري برداشته است. كارهايي مي كند كه 
در سده ها و دهه هايي پيش از محاالت به شمار 
مي رفت، اما با همه اين پروژه هاي محيرالعقول 
هنوز اين بچه است كه مي تواند آرزوي آدم هايي 
را براي يافتن نس��بت هاي جديد در زندگي از 
پدر و مادر ش��دن تا خاله و عم��و و عمه و دايي 
شدن محقق كند. اين ديگر كااليي نيست كه 
بتواني بدهي به ش��ركت هاي لوكس ساز دنيا 
برايت بس��ازند. اين پس��وندها و نس��بت هاي 
بستگاني از جنس فناوري نيست و معروف ترين 
و حرفه اي ترين برندهاي دنيا هم در برابرش ناتوان 
مي شوند، اما مي بيني نوزادي كه به ظاهر ناتوان 
مي آيد مي تواند اين نسبت هاي دوباره را با همان 

دست هاي كوچكش بيافريند.

  ندا داودي
مي گفت وقت زياد است، آنقدر رؤيا در سر دارد 
كه نمي تواند در جواني و روزهاي اوج گرفتن، 
براي خودش دردس��ر درست كند. بچه خرج 
دارد و تولد آن در روزهاي شكوفايي و ايامي كه 
بايد آينده اش را بسازد، درست مثل اين است 
كه كوهنوردي در حال باال رفتن از كوه زماني 
كه به دامنه مي رسد، به جاي آنكه ادامه دهد 
و قله را فتح كند، بنش��يند تا نفسي تازه كند، 
آن وقت ديگران بروند و افتخار فتح قله براي 
آنها رقم بخورد. او مي گفت و من تنها نگاهش 
مي كردم. به صورت كس��ي كه مي خواس��ت 
برخالف طبيعت عمل كند و اين وجه تمايز را 
نقطه قدرت خود مي دانست. از حرفش تعجب 
نكردم، چون اين روزها حرف هاي اين چنيني 

را از دوستانم زياد شنيده ام. 
در بين همكالسي هاي سابقم كه در شبكه هاي 
اجتماعي پيدايشان كرده ام يا اتفاقي جايي در 
گير و دار زندگي دوب��اره يكديگر را ديده ايم، 
بعد از گفتن ش��رح اين سال هاي بي خبري از 
هم متوجه شده ام بسياري از دوستانم چنين 
فكري دارند. در دهه چهارم زندگي شان - 30 
س��الگي به بعد - يا هنوز فرد اي��ده آل را پيدا 
نكرده اند يا بعد از س��ال ها زندگ��ي متأهلي 
هنوز فرزندي ندارند يا يك فرزند مهدكودكي 
دارند كه آنچنان هم دست و پايشان را نبسته 
اس��ت. حرف هايي كه هر كدام مي گويند به 
نوعي شبيه هم اس��ت. انگار من و هم نسالنم 
از برخي چيزها جذر گرفته ايم و بعضي چيزها 
را دو براب��ر كرده ايم تا خوش��بختي مان چند 
برابر ش��ود، اما نمي دانيم اين راه كه مي رويم 
به ناكجاآباد است و كسب تجربه هميشه هم 
خوب نيست، مخصوصاً وقتي بهاي آن عمري 

باشد كه ديگر برنخواهد گشت. 
يكي از افسانه هاي واقعي ما كه در دهه چهارم 
زندگي مان هس��تيم، اين است كه مي شنويم 
مادربزرگمان درست هم سن و سال ما بود كه 
بچه هايش ازدواج كردن��د و آن وقت ما هنوز 

به دنبال نيمه  گمش��ده مان مي گرديم. اينكه 
ما شانس اين را داش��تيم كه مادربزرگمان را 
ببينيم، قصه هايش را بشنويم و از تجربياتش 
زندگي را بياموزيم، يك��ي از داليلش اين بود 
كه در سن كم مادر ش��ده بود، چيزي كه اين 
روزها نشانه بي كالسي است و خواب خيلي از 
دختران جوان را آشفته مي كند، البته ازدواج 
زود آن هم قبل از رسيدن به پختگي و دانستن 
اينك��ه از دنيا چ��ه مي خواهيم كار درس��تي 
نيست، اما هر كاري وقتي دارد. گاهي آن قدر 
پخته مي ش��ويم كه ديگر زماني براي شكوفه 

داشتن و قلمه زدن باقي نمي ماند. 
نمي دانم س��ال ها بع��د وقت��ي پدربزرگ، 
مادربزرگ هايم��ان و پ��در و مادرهايم��ان 
نيستند و ما خودمان پا به سن گذاشته ايم، 
قرار است شب يلدا را چگونه بگذرانيم يا دور 
سفره هفت سين با چه كساني جمع شويم. 
نمي دانم وقتي بيمار شويم چه كساني نوبتي 
از ما نگهداري مي كنند يا اگر در بيمارستان 
بستري شويم، چه كساني ساعت مالقات در 
را باز مي كنند و با دسته گل وارد مي شوند. 
نمي دانم كسي را خواهيم داش��ت يا نه، اما 
مي دانم باالخره يك روز ه��م ما به قله هاي 
زندگي مان مي رسيم و رؤياهايمان را محقق 
مي كنيم، يك روز دلمان مي خواهد استراحت 
كنيم، در آن روز يا قله هاي مورد نظر را فتح 
كرده ايم يا در همان دامنه مانده ايم و خسته 
شده ايم، در نهايت ديگر نمي خواهيم بدويم. 
دلمان آرامش مي خواهد، خانواده و فرزنداني 
ك��ه آرزويمان رس��يدن به قله توس��ط آنها 
باشد. دوس��ت داريم عكس هايشان را قاب 
كني��م و روي يك ميز بزرگ گ��رد بگذاريم 
و با ديدنشان خس��تگي مان دربرود. آن روز 
چه كار خواهيم كرد. وقت��ي امروز تصميم 
گرفته ايم صاحب فرزند نش��ويم تا راحت تر 
باشيم؟ چه روزهاي سرد و سختي در پيش 
داريم. يادمان باش��د هم��ه زندگي روزهاي 

جواني نيست.

عمو، عمه، دايي، خاله 

 تولد يك نوزاد 
به همه ما نقش هايي لذتبخش مي دهد

دير بجنبيم فصل شكوفه دادن مان مي گذرد 

همه روزهاي زندگي جواني نيست

سبك فاميلي

سبك نگرش

    محمد مهر
در منابع روايي كه از سوي انديشمندان ديني به دست ما 
مي رسد، گاه تصويرهاي بسيار عاطفي و تكان دهنده اي 
موج مي زند. تصويرهايي كه مي تواند اذهان ما را مدت ها 
درگير عطوفتي كند كه در اليه هاي عميق تر اين متون 
وجود دارد. وقتي كتاب »رساله نكاحيه« عالمه طهراني 
را مي خواندم ب��ه روايتي از رس��ول اهلل )ص( برخوردم 
كه بس��يار زيبا، هيجان انگيز و عاطفي ب��ود. آن جا كه 
پيامبر)ص( فرموده بود: »من  به  شما امت  در روز قيامت  
بر ساير امت ها افتخار مي كنم ، حتي  به  جنيني  كه  سقط  
شده  باشد! او پيوسته  بر در بهشت  ايستاده  و مقيم  است ، 
با حالت  افتخار و مباهات ، ش��كم  خود را به  جلو داده  و 
دس��ت  بر كمر زده ، در اين حال  خداون��د عزوجل به  او 
مي گويد: داخل  در بهشت   شو! او پاسخ  مي دهد: داخل  
نمي شوم  تا پدر و مادرم  پيش  از من  داخل  شوند! در اين  
حال  خداوند تبارك  و تعالي  به  فرش��ته اي  از فرشتگان  
مي گويد: پدر و مادرش  را نزد من  بي��اور! و خداوند امر 
مي فرمايد كه  آن  دو نفر در بهش��ت  وارد شوند. خداوند 
به  فرزند سقط  شده  در اين  موقع  مي گويد: اين  به علت  

زيادي  فضل  و رحمت  من  براي  تو بوده  است!«
اين روايت احتماالً در ميان ده ها و صدها روايتي است كه 
در ذهن ما خاموش شده است، در ذهن جامعه ما كه خواه 
ناخواه در اين سال ها به مظاهر مدرن زندگي انس و الفت 
گرفته است اما اين تصويرها درباره عزت يك جنين كه 
حتي به دوران نوزادي هم نرسيده مي تواند براي فرهنگ 
عمومي ما تكان دهنده و عبرت آموز باشد، فرهنگي كه 
در آن گاهي بسيار راحت و به بهانه هاي مختلف جنين ها 
كشته و از سر راه برداشته مي شوند بدون آن كه ارزش 

حقيقي و ذاتي آنها سنجيده شده باشد. 
مرحوم عالمه سيدمحمدحسين حس��يني طهراني از 
علماي دوران معاصر كتابي دارد به نام »رساله نكاحيه، 
كاهش جمعيت، ضربه اي سهمگين بر پيكر مسلمين«. 
عالمه طهراني از علماي منتقد »طرح كنترل جمعيت« 
در دهه 60 بوده و در همان زمان هم مراتب اعتراض خود 

را به محتواي اين طرح اعالم مي كند. 
اما كتاب ايش��ان در س��ال 73 منتش��ر مي شود. خود 
عالمه درباره انگيزه انتش��ار اين مكت��وب در اثر خود 
مي نويسد: »چون  در حين  طبع  اين  رساله  نكاحيه  كه  
از ارتحال  فقيد معظم  رهبر كبير انقالب  اس��المي  پنج  
سال  مي گذشت  و در اين  مدت  درباره  قطع  نسل  ملت  
ايران  و كشور شيعه  فعاليت هايي چشمگير و خطير به  
وقوع  پيوس��ت  و به  عنوان  تنظيم  و اصالح  امور خانواده  
چنان  بر اين  ملت  مس��كين  يورش  ب��رده  و براي  اغفال  
آنها و عقيم  ساختن  مردان  و زنان  آنها از هيچ  كوشش  
و سعي اي  دريغ  نكرده اند و به  نام  اسالم  و موافقت  دين  
محمدي  و آيين  جعفري  و به  نام  موافقت  علما اين  اعمال  
را انجام  داده اند، لهذا فقط  براي  اطالع  و بيداري  شيعه ، 
حقير بر خود الزم  ديدم  مطالبي  را تحت  عنوان  تذييالت 
)زيرنويس ها(  در اينجا ذكر كنم  تا اين  قوم  و ملت  كهن  و 
صبور و رنجديده  تكاليف  خود را در امر نكاح  نزد خداوند 

سبحان  بدانند.«
وي در ادامه با نگاهي انتقادي به سياس��ت دولت وقت 
مي نويسد: »در سمينارها و نشست ها صرفاً موافقين  با 
مسئله  را دعوت  مي كردند و از مخالفين  نه  تنها دعوتي  به 

عمل  نمي آمد، بلكه  از اطالع  آنها و از ورود آنها به  اطراف  
و جوانب  آنچه  در آن  سمينار سربسته  و دربسته  گذشته 

 است ، به طور كامل  استيحاش  داشتند.«
عالمه سيدمحمدحسين حس��يني طهراني در اين اثر 
مي كوش��د از زواياي مختلفي به موضوع فرزندآوري و 
باروري نگاه كن��د. او البته مرد دين اس��ت و با مراجعه 
به رهيافت ه��اي قرآني و رواي��ي مي خواهد تذكارهاي 
جدي درباره آنچه يك انحراف بزرگ در جامعه مسلمين 
مي داند هشدار دهد اما به اين زاويه ها هم بسنده نمي كند 
و از رهيافت هاي طب سنتي و حتي پزشكي جديد هم 
كمك مي گيرد كه ثابت كند فرزندآوري برخالف آنچه 
در جامعه امروز تبليغ مي شود به نفع سالمت جسمي 
و ذهني زنان اس��ت. آنچه در ادامه مي آيد گزيده اي از 

مباحث اين كتاب است. 
   سالمت زن در فرزندآوري است

سالمت  بدن  و روان  زن  در زاييدن  است ؛ در حامله  شدن  
و شير دادن  است . بَه  بَه  از بانواني  كه  يا در شكم  خود بچه  
مي پرورند يا در آغوش  خود بچه  را ش��ير مي دهند! اين  

بهشت  است . اين  ُسُبل  سالم  است . 
زن  بايد مانند مرد پيوسته  راه  تقرب  را بپيمايد و آن  وقتي  
است  كه : دوش  به  دوش  مرد نماز بخواند و روزه  بگيرد و 
طواف  كند و اين  فقط  وقتي  است  كه  حامله  باشد يا طفل  

خود را شير دهد. 
اين  حقير روزي  به  يكي  از پزشكان  حاذق  و بصير و متعهد 
كه  سخن  از اين  موضوع  به  ميان  آمده  بود، گفتم : سالمت  
و سعادت  زن  در اين است  كه  يا حامله  باشد يا بچه  در زير 
پستان  خود داشته  باشد. قدري  تأمل  كرد و گفت  آقا اين  
گفتار، مطابق  آخرين  نتيجه  كنگره هاي  پزشكي  است  
كه  امسال  در امريكا برگزار شده  و من  تز دكتري  خود را 
در امريكا در همين  موضوع  قرار داده ام . آنگاه  گفت  طبق  
آخرين  مدارك  و آمار، دختراني  كه  قبل  از 18 سال  بچه  
بزايند سرطان  پس��تان  نمي گيرند. و هر چه  ديرتر بچه  
بزايند، درصد خطر تهديد سرطان  پستان  در آنها زياد 
مي شود؛ تا چون  از سن 30 سالگي  بگذرند خطر سرطان  
پس��تان  به  نحو مضاعف  باال مي رود ام��ا زناني  كه  اصاًل 
ازدواج  نكنند و بچه  نياورند، درصد خطر سرطان  پستان  

در آنها سرسام آور است . 
   سم قاتل را به نام هديه به مردم دادند

اين  مطالب  را كه  عين  واقعيت  اس��ت ، قي��اس  كنيد با 
تبليغات  و انتشارات  استعمار كافر كه  بر در و ديوار نوشته  
بود: »زندگي  خوش تر، فرزند كمتر« يا »فرزند فقط  يكي  
يا دو تا« و در يك  صفحه  پوس��تر يا پالكارد، عكس  يك  
مرد و يك  زن  را كشيده  بود كه  در دستشان  يك  دختر 
و يك  پسر بود و به طور شادابي  و خوشحالي  در حركت  
بودند و دست  راست  را بلند كرده ، فقط  انگشت  ُوْسَطي  
و ُمَس��بحه  )َس��بابه ( را به طرف  باال باز نموده  تا نش��ان  
دهند كه  اوالً فق��ط  فرزند بايد دو تا باش��د و بس  و ثانياً 
اين  را با حرف 7 كه  رمز موفقيت  اس��ت ، خاطر نش��ان  

نموده  باشند. 
از اين  تابلوها بر هر اداره اي  و كانوني ، باالخص در سالن  
بيمارس��تان ها و درمانگاه ها و محل اجتماع  مردم  زده  
مي شد و مردم  مي ديدند. بيچاره ها هم  باور مي كردند و 
از زيادي  بچه  خودداري  مي كردند و زن ها دسته  دسته  
به  درمانگاه ها مي آمدند و قرص هاي  ضد حاملگي  را به  

عنوان  هديه  و تُحفه ، مجاني  مي گرفتند و با خوشحالي  
همراه  خود مي بردند. غافل  از اينكه اين  قرص ها همچون  
قرص  اْسترْكنين ، سم قاتل  اس��ت  كه  بر روي  آن  لعاب  

شيرين  كشيده  باشند. 
   فرزندت ارزشمند تر است يا دكتری هايت؟

بچه ، شاداب ترين  ميوه  خوش  زندگي  است  و عالي ترين  
ثمره  حياتي  از بوس��تان  انس��انيت  و معطرترين  گل  از 
گلستان  بشريت  است . زن هايي  كه  به جاي  بچه  داري  و 
تكثير اين  نوباوه ريحان  آدمي ، اين  عمل  سالم  و نيكو را 
ترك  مي كنند و به  دنبال  كارهاي  خارج  از منزل  مي روند، 

چقدر از قافله  تقدم  و پيشرفت  عقب  افتاده اند!
آنها هر كاري  بكنند و به  هر مقام  و شغلي  دست  بزنند و 
هرگونه  هنر و فني  را بياموزند، به طوري كه  فرضاً سراسر 
اتاقشان  را از تابلوهاي  دكتري  و مهندسي  و ساير فنون  
زينت  دهند و تا پايان  عمرشان  هم  اگر تالش  كنند و حقاً 
و واقعاً نيتشان  خوب  باشد و درصدد خدمت  به  اجتماع  
بوده  باشند، همه اينها به قدر يك  بچه  زاييدن  و شيردادن  
و آن را بزرگ  كردن  و تربيت  نمودن  و به  جامعه  تحويل  
دادن  ارزش  ندارد؛ به  دو دليل : اول  آنكه : اين  خانمي  كه  
سراسر اتاقش  را از ديپلم ها و ليس��انس ها و دكتراها پر 
كرده  است  و در هر مقام  و پس��ت  كه  شاغل  شده  است ، 
صد برابر آن هم  اگر فرضاً بر آن  افزوده  گردد، چنانچه  به  
او بگويند تو حاضري  اي��ن  فرزندت  را بدهي  و مقامات  و 
گواهينامه هايت  محفوظ  باشد؟! يا آنها را فداي  اين  فرزند 
مي كني ؟! فوراً مي گويد فدا مي كن��م ! فرزند، براي  من  

ارزشش  بيشتر است . 
پس    اي خانمي  كه  به  ي��ك  فرزند ي��ا دو فرزند اكتفا 
كرده اي  و خودت  را س��رگرم  كارهاي  ديگر نموده اي ! 
بدان  كه  آن  فرزنده��اي  احتمالي  كه  در صورت  فرض  
زاييدن  به  وجود مي آمدند و اينك  نيامده اند، همانند 
همين  فرزند تو هستند. همه آنها را از دست  داده اي ! 
و به  فوز عظي��م  نرس��يده اي ! و آن  فرزندهاي  لطيف  
و ش��يرين  را فداي  اين  مش��اغل  و در حقيقت  شواغل  
نموده اي ! اين  به  اعتراف  خودت ، خسراني  است  بزرگ  
و تهيدستي  و فقري  است  سترگ و علت  و رمز حل اين  
معما آن است  كه  فرزند داراي  حيات  و زندگي  است  و 
مشابه  خود توست  و بقا وجود توست ! فلهذا هيچ  چيز 
از اموال  و تجارت ها و صناعت ها و مقام ها، ارزش  او را 
ندارند و نمي توانند داشته  باش��ند، زيرا اصل  حيات  و 

زندگي  تو، براي  تو ارزشش  از همه  مقام ها و تعينات  و 
اندوخته ها بيشتر است . 

    خدمات خود را تكثير كنيد
بچه  زايي��دن ، تكثير مث��ل  نمودن  اس��ت . يعني  زن ، 
موجوداتي  را مش��ابه  خود، از پس��ر و دخت��ر به وجود 
مي آورد. اگر زني  شش  اوالد زاييد، شش  انسان  مشابه  
خود را در خارج  ايجاد كرده  است  و اگر 10 اوالد زاييد، 
10 انس��ان  مش��ابه  خود را. تازه  اگر اي��ن  اوالد دختر 
باشند، وگرنه  اگر همه  آنها يا بعضی  از آنها پسر باشند، 
موجودات  قوي تر و نيرومندت��ري  را در خارج  به وجود 

آورده  است . 
اين  اوالد در اثر زحمت  مادر و تكميل  رشد و تربيت ، هر 
كدام  به  نوبه  خود، انساني  از جميع  جهات  مشابه  مادر يا 
نيرومندتر و مؤثرتر از او هستند و در فعاليت  و خدمت  
به  جامعه  مسلمين  عيناً مانند مادرشان  يا بهتر و فعال تر 

و مؤثرتر مي باشند. 
اگر زني  به ج��اي  دخول  و ش��ركت  در كارها و فنون  و 
صنايع  اجتماعي ، بچ��ه  بزايد و بزرگ  كن��د و تحويل  
اجتماع  ده��د، خدمات  وجودي  خ��ود را در اعالترين  
درجه ، با ضري��ب  تعداد فرزندان  خود باال برده  اس��ت . 
اگر هشت  فرزند زاييد، هشت  برابر خدمات اجتماعي  
خود به  جامعه  خدمت  نموده  است  و اگر بچه اي  نزاييد 
و تربيت  ننمود، درجات  خدمت  خود را با ضريب  هشت  
پايين  آورده  و س��اقط  نموده  اس��ت  و در حقيقت  اين  
چنين  بانواني  كه  در اجتماع  وارد مي ش��وند و خود را 
خادم  و دلس��وز مجتمع  مي دانند، با اين  ضريب ، خود 
را از اجتم��اع  دور كرده  و از خدمت  به  آن  ش��انه  خالي  

كرده اند. 
اينها همه  به جاي  خود محفوظ  و در عين  حال  تحصيل  
كماالت  معنوي  و علوم  الهي  و تحصيل  دانش هايي  كه  
به  درد بانوان  مي خورد، از قبي��ل  خانه داري ، خياطي ، 
غذاپزي ، بهداش��ت  و حفظ  الصحه ، قابلگي  و پزشكي  
زنان  و فراگيري  علوم  تربيت  فرزند و غيرها كه  بس��يار 
است ، ابداً با بچه داري  منافات  ندارد، بلكه  كمال  ماليمت  

را نيز دارد. 
 گنجايش  زمين  براي  همه تضمين  شده  است 

مي گويند زمين  گنجايش  اين  همه  افراد را ندارد. اگر 
س��يل  نوزاد رو به  جلو برود زمين  از نوزاد پر مي شود. 
اُف لَُكْم َو ألْوهامُكُم الْخالَيه  َو َءآرائُكُم الْبالَيه َو أْهوائُكُم 
الْكاس��َده . خداوند در قرآن ، گنجايش  زمي��ن  را براي  
زندگان  و دفن  مردگان ، تضمين  فرموده  اس��ت . شما 
دلتان  براي  خدا مي سوزد و مي خواهيد زمينش  سنگين  
نشود و در حمل  و دربرگيري  مردگان  و زندگان  جا براي  
آن  تنگ  نگردد. مي فرمايد: »أَلَْم نَْجَعل األْرَض كَفاتًا * 
أَْحَياًء َو أَْمواَتًا / آيا ما به  زمين  گنجايش  فراگيري  و حمل  

زندگان  و مردگان  را نداده ايم ؟«
جمعيت كشور انگلستان    قريب  56 ميليون نفر – در 
زمان انتشار كتاب - است و در كشور فرانسه  قريب  55 
ميليون  و در كش��ور آلمان  قريب  77/5 ميليون  است  
و كشور ايران  كه  مساحتش  به  تنهايي  برابر مساحت  
اين  سه  كشور است ، چگونه  اين  قرعه  بدبختي  و عدم  
گنجايش  ب��راي  اينجا افتاد كه  اين��ك  كه  جمعيتش  
افزون  شده  اس��ت  به  قريب  50 ميليون  بالغ  گرديده  
است ؟! با آنكه  از جهت  معدن  و ذخاير تحت  االرض  و 
آمادگي  زمين هاي  زراعتي  و دامداري ، از مرغوب ترين  
كشورهاي  جهان  است  ولي  آن  كشورها كه  نه  معدن  
دارند و نه  زراعت  و خوراكشان  س��يب  زميني  است ، 
قرعه  به  نام  ايشان  اصابت  نكرده  است ؟! بلكه  پيوسته  
قرعه  موافق  و قرعه  حيات  و س��المت  و بهداش��ت  به 
نامشان  مي افتد. اين  سري  است  پنهان  و رمزي  است  
غيرعيان  كه  گمان  نمي رود تا زماني  كه  زمام  اختيار ما 
به  دست  كفار باشد، از حقيقت  آن  كسي  مطلع  گردد. 

   دولت  تسهيالت  ازدواج را فراهم كند 
بر عهده  حكومت  اسالم  اس��ت  كه  راه  تزويج  را به  روي  
مردم  باز كند و مشكالت  دختر و پسر و زن  و مرد را در 
اين  امر از ميان  بردارد تا با برنامه هاي  صحيح ، دختران  
و پس��ران  در ابتداي  بلوغ  بتوانند ازدواج  كنند و اوالد 
بياورن��د و در عين  حال  ب��ه  تحصيل  عل��وم  الزمه  نيز 
بپردازند، به طوري  كه  ازدواج  ابداً مانع  پيشرفت  و ترقي  
نباشد و داشتن  اوالد يك  امر طبيعي  و معمولي  و قابل  

سازش  با صنعت  و فن و حرفه  و علم  به  شمار  آيد.

سبك مراقبت

بچه ، ش�اداب ترين  ميوه  خ�وش  زندگي  
اس�ت  و عالي تري�ن  ثم�ره  حيات�ي  از 
بوس�تان  انس�انيت  و معطرتري�ن  گل  
از گلس�تان  بشريت  اس�ت . زن هايي  كه  
به ج�اي  بچ�ه  داري  و تكثير اي�ن  نوباوه 
ريح�ان  آدمي ، اي�ن  عمل  س�الم  و نيكو 
را ت�رك  مي كنن�د و ب�ه  دنب�ال  كارهاي  
خارج  از من�زل  مي روند، چق�در از قافله  
تق�دم  و پيش�رفت  عق�ب  افتاده ان�د!

فرزند بيشتر، خدمت بيشتر به جامعه
مواهب فرزندآوري از نگاه عالمه سيدمحمدحسين حسيني طهراني

اگر زن�ي  به ج�اي  ش�ركت  در كارها و 
فن�ون  و صنايع  اجتماع�ي ، بچه  بزايد 
و بزرگ  كن�د و تحوي�ل  اجتماع  دهد، 
خدمات  وجودي  خ�ود را در اعالترين  
درجه ، با ضريب  تع�داد فرزندان  خود 
باال ب�رده  اس�ت . اگ�ر هش�ت  فرزند 
زاييد، هش�ت  برابر خدمات اجتماعي  
خود ب�ه  جامع�ه  خدمت  نموده  اس�ت

   اي خانمي  كه  به  يك  فرزند يا دو فرزند 
اكتفا ك�رده اي  و خ�ودت  را س�رگرم  
كاره�اي  ديگر نموده اي ! ب�دان  كه  آن  
فرزندهاي  احتمالي  كه  در صورت  فرض  
زاييدن  به  وج�ود مي آمدن�د و اينك  
نيامده ان�د، همانن�د همي�ن  فرزند تو 
هس�تند. همه آنها را از دست  داده اي ! 
و ب�ه  ف�وز عظي�م  نرس�يده اي ! و آن  
فرزندهاي  لطيف  و شيرين  را فداي  اين  
مشاغل  و در حقيقت  شواغل  نموده اي !


