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88498471سبك زندگي  و خانواده

س�يده مريم ناظم�ي، كنش�گر جوان�ي جمعيت در 
گفت وگو با »ج�وان« از تبع�ات تك فرزن�دي براي 
والدي�ن، فرزندان و اجتم�اع گفته اس�ت. به اعتقاد 
وي، گرايش به انزوا، افس�ردگي و ضعف در برقراري 
ارتباط�ات ب�ا همس�االن و از آن مهم ت�ر توج�ه به 
بازي ه�اي انفرادي و رايان�ه اي و ت�رس از گروه هاي 
اجتماعي همسال از خصوصيات تك فرزندان است. 
ناظم�ي همچنين درب�اره تبع�ات تك فرزندي براي 
والدي�ن مي گويد: والدي�ن تك فرزند آم�ار باالتري 
از افس�ردگي دارن�د. آن�ان بع�د از ازدواج فرزندان 
افسرده مي ش�وند و مش�كالت پرس�تاري و نياز به 
حمايت از والدين در تك فرزندان زياد اس�ت. بعضًا 
ممكن اس�ت والدين مريض ش�وند و از آنج�ا كه بار 
مشكالت زياد است، معموالً پدرومادرها هم از حمايت 
كافي فرزن�دان برخ�وردار نخواهند بود. مش�روح 
گفت وگوي ما با اين كارش�ناس را در ادامه بخوانيد. 

آيا تك فرزندي منحصر به شرايط امروز 
است؟!

در سراس��ر تاريخ مهم ترين كاركرد خانواده فرزندآوري 
بوده اس��ت، اما در برخي مقاطع تاريخ��ي خانواده ها به 
داش��تن فرزند كمتر يا يك فرزند ترغيب ش��ده اند، لذا 
تك فرزندي پديده جديدي نيست اما در جامعه ما هيچ 
زماني تا االن مورد توجه نبوده و شيوع نداشته است. در 
آموزه هاي اسالم نه تنها تك فرزندي توصيه نشده بلكه 
با آن مخالفت هم شده اس��ت و حتي با رعايت شرايطي 
دعوت به ازدياد نس��ل مي ش��ود. در قرآن كريم تكثير 
نسل يكي از اهداف اجتماع ذكر ش��ده و روايات زيادي 
از معصومين)ع( موجود است كه مسلمانان را تشويق به 

ازدياد نسل مي كنند. 
تبع�ات تك فرزن�دي ب�راي فرزن�دان 

چيست؟
از نظر علوم تربيت��ي تك فرزندي باع��ث توجه بيش از 

اندازه به خواس��ته ها و مطالبات تنها فرزن��د خانواده و 
منجر به فرزندس��االري مي ش��ود. همچني��ن برآوردن 
خواسته هاي بچه ها، حتي اگر بيش از حد و مرز شرعي 
و قانوني باش��د، باعث مي ش��ود خانواده ها تحت سلطه 
فرزندان قرار گيرند. در واقع توجه بيش از حد به فرزند 
باعث مي ش��ود تك فرزن��دان هرگز براي اه��داف خود 
صبر و تحمل نداش��ته باش��ند و تاب آوري فرزندان در 
براب��ر محروميت بس��يار ضعيف مي ش��ود. از طرفي به 
دليل تنها بزرگ ش��دن و رفتار شديداً حمايتي والدين، 
تصور تك فرزندان از جامعه پيرامون اين اس��ت كه افراد 
ديگر نيز بايد چتر حمايتي خود را روي آنان باز كنند و 

چون كانون توجه هستند، حساس و زودرنج مي شوند، 
وقتي از جامعه بازخورد دريافت نمي كنند، در وضعيت 
اجتماع پذيري و تطابق پذيري با جامعه نيز دچار مشكل 
مي ش��وند. تك فرزندان در پذيرش عواقب اش��تباهات 
خود و پذيرش مس��ئوليت اعمال خود ضعيف هستند، 
زيرا والدين با حمايت هاي گسترده، اشتباهات بچه ها را 
جبران مي كنند و مسئوليت اشتباهات آنان را بر عهده 
مي گيرند. اين كار باعث خواهد شد بلوغ روحي و رواني 
تك فرزندان ديرتر از شرايط جسماني آنها اتفاق بيفتد، 
خالقيت شان كاهش يابد و تجربه حس استقالل در آنها 

با تأخير و ضعيف اتفاق بيفتد. 

آي�ا تك فرزن�دي تبع�ات اجتماعي و 
تعاملي هم دارد؟

در دنياي واقعي ميل و خواس��ته تك فرزن��دان برآورده 
نمي ش��ود و كار گروهي نيز در آنها ضعيف است. طبق 
پژوهش��ي در س��ال88 تك فرزندي و فرزندس��االري 
مانع شكل گيري ش��خصيت فعال در فرزندان مي شود. 
شخصيت فعال يعني فرد نسبت به نگرش و رفتار خود 
هوشيار است و راحت تصميم مي گيرد، كارهاي خود را با 
اعتمادبه نفس بيشتري انجام مي دهد و كمتر دچار ترديد 
مي شود. ش��خصيت تك فرزند در برابر اتفاقات منفعل 
است. تحوالت جامعه مرعوب مي شود و تحت تأثير قرار 
مي گيرد و نس��بت به توانايي خود هوش��يار نيست. اين 
افراد همچنين بيشتر دچار استرس مي شوند. بر اساس 
پژوهش سال88 كودكان تك فرزند همچنين در سنين 
پايين رفتارهاي ناهنجار به لحاظ جنسي دارند. همچنين 
بر اساس نتايج پژوهشي در سال75، فرزندان خانواده هاي 
محدود و تك فرزن��دي دچار تأخي��ر در جامعه پذيري 
هستند. در واقع الگوهاي رفتاري و مهارت هاي ارتباطي 
در اين اف��راد ديرتر ش��كل مي گيرد. گرايش ب��ه انزوا، 
افسردگي و ضعف در برقراري ارتباطات با همساالن و از 
آن مهم تر توجه به بازي هاي انفرادي و رايانه اي و ترس از 
گروه هاي اجتماعي همسال از خصوصيات تك فرزندان 
است. عدم حضور در گروه هاي اجتماعي همسال مديريت 
اجتماعي فرزندان تك فرزند را ضعيف مي كند و امكان 

سوءاستفاده از آنان را باال مي برد. 
جامعه پذيري مناسب و فعاليت هاي گروهي و كار جمعي، 

مهارت رويارويي با مش��كالت و حس تعه��د و تعامل را 
در افراد افزايش می دهد و موجب رش��د اجتماعي آنان 
مي ش��ود اما تك فرزندان س��ازگاري اجتماعي كمتري 
دارند. حضور پرتع��داد تك فرزندان موجب بروز حوادث 
كنترل نش��ده در جامع��ه و ح��وادث اجتماعي مختلف 
خواهد شد و كيان جامعه و خانواده را به خطر مي اندازد. 
پيامده��اي تهديدكنن��ده تك فرزندي ب��ه دليل اينكه 
تك فرزندان نقط��ه ات��كای مح��دودي در كانون هاي 
اجتماعي دارند و به خانواده وابس��ته هستند، در ازدواج 
آنها نيز خود را نشان مي دهد. آنان معموالً يا دير ازدواج 
مي كنند يا در برابر باج خواهي همس��ر كوتاه مي آيند و 
بيش از حد رفتارهاي پرخاش��گرانه را تحمل مي كنند. 
تك فرزندها در انتقال مشكالت خود به خانواده و جامعه 
دچار اضطراب هس��تند. آنان از كودك��ي كانون توجه 
والدين بوده اند و اين در بزرگسالي آسيب زاست چراكه 
تكيه گاه محكم��ي ندارن��د. در خانواده هاي منس��جم 
پيوندهاي عاطفي و ميزان وابس��تگي فرزندان و والدين 
قوي است، ولي اين وابس��تگي بايد متعادل باشد. افراط 
و تفريط آسيب زاس��ت و در خان��واده تك فرزند ميزان 
وابس��تگي داراي افراط و تفريط اس��ت و تعدد فرزندان 
مي توان��د هماهنگي الزم را ايجاد كند. تضعيف ش��بكه 
ارتباطي خويش��اوندي در تك فرزندان رايج است. عمو، 
عمه و داي��ي و خاله كه موجب تعمي��ق ارتباط عاطفي 
مي شود، وجود ندارد. تك فرزندي تبعات مخرب عاطفي 
بسياري دارد و نس��ل برآمده از اين خانواده ها به سمت 

تنهايي سوق داده مي شود. 
آس�يب هاي تك فرزندي براي والدين 

چيست؟
والدين تك فرزند آمار باالتري از افسردگي دارند. آنان بعد 
از ازدواج فرزندان افسرده مي شوند و مشكالت پرستاري 
و نياز به حماي��ت از والدين در تك فرزندان زياد اس��ت. 
بعضاً ممكن است والدين مريض ش��وند و از آنجا كه بار 
مشكالت زياد است، معموالً پدرومادرها هم از حمايت 
كافي فرزندان برخ��وردار نخواهند بود. نب��ود خواهر و 
برادر باعث مي شود نقش هاي اصلي براي رشد به هنجار 
ابعاد عاطفي و رفتاري ش��كل نگيرد. در پژوهشي كه در 
انگلستان انجام شد، متوجه شدند رفتارهاي پسراني كه 
خواهر دارند به هنجارتر از پسران بدون خواهر است. پيامد 
ديگر تك فرزندي كاهش اقتدار والدين است. در سيستم 
كامل خانوادگي همه چيز از سوي ساير نقش ها، به پدر و 
مادر ارجاع و سبب شكل گيري يك اقتدار درون شبكه اي 
مي ش��ود. الگوي هرمي قدرت درون خان��واده نهادينه 
مي شود، لذا از تقابل فرزند و والدين جلوگيري به عمل 
مي آيد. اگ��ر در خان��واده تك فرزندي به دور از ش��بكه 
خويشاوندي اقتدار از سوي خود والدين باشد يا معموالً 
شاهد انفعال والدين در برابر فرزندان هستيم و برعكس يا 

موجب بروز خشونت از سوي والدين مي شود. 

  حسين گل محمدي
كاهش روند رشد جمعيت در ايران طي س��ال هاي اخير موجب بروز نگراني هايي شده است كه به سادگي 
نمي توان از كنار آن گذشت؛  روندي كه سال ها پيشتر از شعار ماهيتاً غلط »فرزند كمتر، زندگي بهتر« آغاز شد 
و حاال تبعات اين رويكرد دامان همه ما را گرفته است، البته شايد من و شماي بزرگسال بگوييم كه قرار است 
چندصباحي را ميهمان اين دنيا باشيم و بعدش خداحافظي كنيم، ولي اگر از منظري فراگيرتر به موضوع نگاه 
كنيم، بايد نگران فردايي باشيم كه در انتظار فرزندان ماست. فردايي با جامعه پير كه پويايي و نشاط خود را 
از دست داده و بالطبع در چنين جامعه اي رشد و توليد و پيشرفت كم كم رنگ خواهد باخت. حاال اگر من و 
شماي اكنون، در سن جواني و آستانه ميانسالي باشيم، در صورت نداشتن فرزند، داستان سالمندي مان طور 
ديگري رقم خواهد خورد و سال هايي تنها و غمگين در انتظارمان خواهد بود. سؤال اين است: چرا از بچه دار 
شدن مي ترسيم؟ چرا از داشتن چند فرزند هراس داريم و مي گريزيم؟ چرا همين نگرش و هراس را به ديگران 
انتقال مي دهيم؟... و پرسش هاي مشابه ديگر در حالي مطرح مي شود كه بهانه هاي مان از داليل مان بيشتر 

است و بهتر اس��ت بگوييم حتي برخي داليل مان، در واقع نه دليل كه بهانه است. در اين ميان اكثريت مان 
مشكالت مالي را علت اصلي ذكر مي كنيم، ولي وقتي مجموعه علل را به صورت پازلي كنار هم مي چينيم، 
متوجه مي شويم سهم مش��كالت اقتصادي چندان هم كه تصور مي كرديم جدي و اثرگذار نيست، به ويژه 
وقتي مي بينيم تمايل خانواده هاي پولدار هم به داشتن چند فرزند بسيار پايين است و باز هم به ويژه وقتي به 
گذشته مراجعه مي كنيم و دل و جرئت والدين، پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي مان را در داشتن هفت هشت 
فرزند با وجود زندگي كارگري و نداشتن درآمد آنچناني، مي ستاييم و حسرت مي خوريم كه كاش مثل آن 
وقت ها خانواده ها شلوغ و همه دور هم و ش��اد بودند. واقعاً مگر چه چيزي تغيير كرده است؟ جز اين است 
كه بچه هاي قديم با سادگي رشد كردند و قد كش��يدند، اما امروز قيد بچه  را مي زنيم، چون تصور مي كنيم 
بچه دارشدن مستلزم داشتن خودرو، خانه چند اتاقه و حساب بانكي پرپول است تا بچه هر چه خواست مثل 
ريگ به پايش بريزيم. كاله مان را قاضي كنيم، واقعاً داليل مان براي بچه دار نشدن، محدود است و قابل اغماض 

و البته بهانه  مان بي شمار و ظاهراً اثرگذار! 

سه چهار ساله بودم. برادرم يه دوچرخه قراضه  نيره 
با پول توجيبي هاش خريده بود. فاصله خونه ما ساري

تا خونه خالم چند كوچه فاصله داشت. دليل 
اصرار و گريه ها رو اون روزها نمي فهميدم، اما 
امروز كه خاطرات ديروز رو مرور مي كنم دليل 
گوله گوله اشك ريختن هامو مي فهمم. انقدر اشك مي ريختم تا برادرم 
دلش برام بسوزه و منو داخل سبد دوچرخه بذاره و تا خونه خاله ركاب 
بزنه! خاطرم هست يكي دوبار بدجور زمين خورديم اما عين خيالم نبود. 

خونه خاله و دورهمي با بچه ها توي حياط رو عشق بود. 
حياط خيلي بزرگي داش��تن با درخت هاي مو و انجير و توت س��ياه، 
تاب بزرگي زير ايوون بس��ته بودن كه وقتي هل مي دادن مي رسيديم 
به آسمون. حوض آبي قشنگي وسط حياط بود كه خدا بيامرز حاجي 
س��رلك، )ش��وهرخالمو ميگم( به عشق شب نش��يني هاي تابستون 
با باجناق ها هندونه و خرب��زه داخلش مينداخت. پس��را باهم آتيش 
مي س��وزوندن و من و دخترا تا غروب خاله بازي مي كرديم. خونه اون 
يكي خالم هم روبه روي همين حياط بزرگه ب��ود. جمع من و چهار تا 
دخترخاله هام يه طرف حياط و جمع پسرا هم يه طرف ديگه. خاله بازي 
انقدر پاي ثابت خونه خالم ب��ود كه اصاًل وس��ايل و زيرانداز تو روزاي 

تابستون جمع نمي شد. قشنگ يادم هست پس��رارو مي فرستاديم از 
باغچه انگور بچينن و ما با اون انگورها مثالً  آش درست كنيم. بعد هم تو 

همون كاسه هاي خالي  بازي براشون آش انگوري مي ريختيم. 
اگر روزي يه بار پسرا بازي ما دخترارو به هم نمي زدن انگار اون روز شب 
نمي شد يا توپو مينداختن وس��ط خاله بازي ما يا كشي كه به درخت 
براي كش بازي مي بس��تيم رو پاره مي كردن يا زغاالي لي لي رو با آب 
مي شس��تن، البته كه ما هم از خجالت اونا درمي اومديم يا توپ چهل 
تيكه رو پاره مي كرديم يا ترتيب الستيك دوچرخه رو با ميخ مي داديم 
و البته خوشحال بوديم كه چون دوچرخه پنچر شده حاال يا مامان يا بابا 
مجبورن بيان دنبال ما و در نهايت با اصرار خاله اينا شام هم موندگاريم 

و كلي دور هم با بچه ها بازي مي كنيم. 
خونه خالم قديمي و چند طبقه بود. يه نرده سنگي داشتن كه دو سه تا 
پيچ از طبقه باال مي خورد تا پايين. بيشتر زمين خوردن ها و افتادن هاي 
من از همون سرس��ره خونه خالم ب��ود كه در نهايت يك بارم دس��تم 
شكست. يادم هست پسر خالم يه تفنگ ساچمه اي بزرگ خريده بود. 
پسرا مي رفتن باال كه تفنگ بازي كنن و ما دخترا هم يواشكي مي رفتيم 
پشت در تا مثاًل بياييم به خاله بگيم پسرا دارن چي كار مي كنن. يكي دو 
بار وقتي درو باز كردن، سريع از پله ها سر خورديم كه مثاًل فرار كنيم و 

همين باعث سقوط مون شد. 
اون روزا زياد باهم دعوامون مي شد و دليل همه اين دعواها بازي هايي 

بود كه باهم مي كرديم. ما حتي سر خوردن رشته پلو خاله و ته ديگ دعوا 
داش��تيم. گاهي وقتا ميگم بنده خدا خالم چه سرويسي به 10 تا بچه 
مي داد. من و دو تا برادرم، چهار تا بچه هاي خالم و سه تا دخترخاله هاي 
ديگم. تازه به اين جمع گاهي دو سه نفر از بچه هاي همسايه هم اضافه 
مي شدن. اين داستان هر روز ما بود تا كم كم بزرگ شديم. ما دهه پنجاه 
و شصتي هايي كه نه رنگ گوشي ديديم تو بچگي و نه عشق تلويزيون 
ديدن داشتيم. هاكلبرفين و آرايشگاه زيبا و اوشين هم مجبوري شباي 
سرد زمستون مي ديديم، و اال كه تابستون چيزي به جز دورهمي و بازي 

با بچه ها در دايره زندگي ما وجود نداشت. 
هنوز هم وقتي حرف اون روزها ميش��ه، دلتنگ ميش��م و خوشحالم 
كودكي هاي ديروزم در بازي و شلوغي با اطرافيان سپري شد. خوشحالم 
كه با اشك و گريه خودمو آويزون سبد دوچرخه قراضه برادرم مي كردم 
تا برسيم خونه خاله. خوشحالم دايره ارتباطات ديروز، وسعت ارتباطات 
و دلسوزي هاي امروز هم شد. بعد اين همه سال همون دخترخاله ها و 
پسرخاله ها در روزهاي سخت بيماري مادرم همراهيم كردن و كنارم 
بودن. همون برادرهايي كه چند سال فاصله سني داشتيم و كلي تو سر 
و كله هم مي زديم و بارها و بارها قهر مي كرديم، امروز پشت و پناه خودم 
و مادر و پدرم هستن. امروز كه بزرگ شدم، فكر مي كنم شلوغي و بچه 
زياد نه تنها دردسر نبود و نشد، بلكه همين روزها هم خوشحالم كه كلي 

آدم با معرفت از پوست و گوشت خودم اطرافم دارم. 

 ازدواج و فرزندآوري 
همزاد هم  هستند

  حجت االسالم حميد حيدري* 
در تعاليم ديني و روايات درباره فرزند و فرزندآوري سفارش هاي 
زيادي شده اس��ت. پيامبر رحمت رسول خدا)ص( فرمودند: 
خان��ه اي كه كودك��ي در آن نباش��د، بركتي در آن نيس��ت 
)نهج الفصاحه، ص374(. رس��ول خدا)ص( فرمودند: فرزند 
بخواهيد و آن را از خداوند طلب كنيد كه فرزند مايه روشني 
چشم و شادي قلب است )روضه الواعظين، ص369(. در حوزه 
فرزندآوري دو نكته بسيار حائز اهميت است: اوالً هدف اولي 
و اصلي در زندگي مشترك چيست. در اين زمينه بايد دقت 
داشت چراكه قرآن كريم صراحتاً كساني را كه ترس از ازدواج را 
فقط فقر مي دانند، دعوت به ازدواج مي كند و تأكيد دارد خداي 
اليزال از فضلش آنان را توانگر و غني می كند)سوره نور، آيه32(. 
در واقع امر ازدواج و فرزندآوري ضرورتاً همزادند و در يك راستا 
هستند و وعده فضل خدا در ازدواج نيز در فرزندآوري جاري 
است. به تعبير واضح تر تغيير در سبك زندگي اسالمي به تفسير 
ما از زندگي بستگي دارد، لذا وقتي كسي از فرزنددارشدن سؤال 
مي كند، بايد هدف او را از زندگي پرسيد كه چرا اساساً زندگي 
مشترك را شروع كرد! ثانياً مسائل مالي و رفاهي، يكي از عوامل 
بي انگيزگي در فرزنددارشدن در خانواده هاست. در نگاه مادي 
اصل با رفاه است و هر چيزي كه با رفاه منافات داشته باشد، كنار 
گذاشته مي شود، حتي اگر فرزند باشد يا در خوشبينانه ترين 
حالت به فرزندان كمتر قانع مي شوند. در خانواده هاي غربي يا 
دير صاحب فرزند مي شوند و اگر هم فرزنددار شدند، تربيت 
او را به ابزارهاي ديگري جز خانواده مي س��پرند تا به آسايش 
خودشان لطمه اي وارد نشود.  در زمان رسول خدا)ص( عموم 
مسلمانان در تنگناي اقتصادي به سر مي بردند، با وجود اين 
ايشان مسلمانان را به فرزندآوري بيشتر تشويق مي كردند يا 
در حديثي ديگر پيامبر اكرم)ص( فلسفه ازدواج را تكثير نسل 
مي فرمايند. پيامبر خدا)ص( فرمودند: ازدواج كنيد، زيرا من در 
روز قيامت به كثرت و فزوني شما بر ساير امت ها افتخار مي كنم 

)من اليحضره الفقيه، ج3، ص382(.
* كارشناس مذهبي

 سيده مريم ناظمي، كنشگر جواني جمعيت در گفت وگو با »جوان« مطرح كرد

   تنهايي و افسردگي در انتظار 
جامعه  مبتني  بر  الگوي تك فرزندي

گرايش به انزوا، افسردگي و 
ضعف در برقراري ارتباطات از 

خصوصيات تك فرزندان است. 
والدين تك فرزند نيز آمار باالتري 

از افسردگي دارند

فرزندان خانواده هاي محدود و تك فرزندي دچار تأخير در جامعه پذيري هستند
در واقع الگوهاي رفتاري و مهارت هاي ارتباطي در اين افراد ديرتر شكل مي گيرد

خانواده هاي پرجمعيت شادترند

 چند دليل و هزار بهانه 
براي بچه نياوردن

 روايت حياط خانه خاله 
و يك دوجين هم بازي قد و نيم قد

 كودكي هاي من 
با دوچرخه قراضه 
 كودكي هاي تو 
در گوشي ُخالصه

نوستالژي

يادداشت


