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88498471سبك زندگي  و خانواده

نیره ساری

پرونده
 خانواده 

و فرزندآوری

به اعتقاد اسداهلل افشار، نويسنده و پژوهشگر علوم 
تربیتي و خانواده، به رغم تمامي داليل و زمینه هاي 
فرهنگ�ي و اجتماعي مؤثر در كاه�ش فرزندآوري، 
س�هم باالي عوامل مادي و اقتصادي را نبايد ناديده 
گرفت. وي معتقد است: آنچه جوانان را به فرزندآوري 
بي میل مي كن�د، عمدتًا وضعیت اقتصادي اس�ت و 
براي اين موضوع بايد تصمیمات كالني گرفته شود. 
وي همچنی�ن چالش هاي ش�غلي زن�ان را از جمله 
عوامل كاه�ش تمايل زنان به فرزن�دآوري مي داند. 

  
اس��داهلل افش��ار در گفت وگو با »جوان« درباره اهميت 
خانواده و فرزندآوري گفت: خان��واده يكي از نهادهاي 
مهم اجتماع��ي و فرزندآوري نيز يك��ي از كاركردهاي 

مهم خانواده است. 
وي با بيان اينكه فرزندآوري در عي��ن حال يك مؤلفه 
مهم جمعيتي محسوب مي ش��ود، افزود: سياست هاي 
جمعيتي از جمله موضوعاتي است كه ابعاد اجتماعي را 
درگير خود مي كند اما نگرش فرزندآوري تنها ناشي از 
مسائل اجتماعي نيست و مس��ائل اقتصادي نيز يكي از 

عوامل مهم در اين زمينه است. 
وي با اش��اره به اينكه عوامل فرهنگ��ي و اجتماعي در 
سياس��ت هاي جمعيتي و تمايل به فرزن��دآوري مؤثر 
است، يادآور شد: در حال حاضر زنان شاغل با چالش هاي 
درون شغلي و برون ش��غلي براي فرزنددار شدن مواجه 
هس��تند كه كنش هاي موجود در اين زمين��ه آنها را به 

سمت كم فرزندي هدايت مي كند. 
وي افزود: س��بك زندگي اف��راد تحت تأثي��ر تحوالت 
اقتصادي اس��ت و نمي توان آن را منكر شد، هر چند در 
كنار تحوالت اقتصادي موضوعات اجتماعي و فرهنگي 

هم وجود دارد. 
افشار ادامه داد: امروزه با توجه به مدرنيته شدن جوامع 
بشري كه با سرعت هم جلو مي رود، سبك زندگي تغيير 
كرده و از حالت س��نتي در همه جوامع دنيا خارج شده 
اس��ت. برخي ها س��نت را تركيب كردند اما عده اي در 
ش��تاب مدرنيزه دچار از هم پاشيدگي ش��دند كه تغيير 
نگرش به فرزن��دآوري نيز از جمل��ه نتايج اين وضعيت 

است. 
وي برخي مؤلفه هاي اثرگذار بر رويكرد فرزرندآوري را 

برش��مرد و گفت: برخي از اين مؤلفه ها مي تواند شامل 
پايگاه اقتصادي مثل درآمد، مس��كن و ش��غل و برخي 
اجتماعي شود و حتي به مديريت و فيزيك بدن و نگاه 
به گذران اوقات فراغت نيز برسد. در تمام جوامع بشري 
موضوع ازدواج و فرزندآوري به هم گره خورده اس��ت و 
اين به سياست حكومت ها در همه جاي دنيا برمي گردد 
كه باعث شده اس��ت كاهش فرزندآوري هم به داستان 

كاهش ازدواج بپيوندد. 
اين كارش��ناس عل��وم تربيت��ي و خان��واده در توضيح 
صحبت هاي خود ادامه داد: وقتي مردم نسبت به ازدواج 
سست شوند، بحث فرزندآوري هم به تأخير می افتد. بايد 
اين بحران به صورت جدي بررسي شود و راه حلي براي 
آن يافت چراكه بعداً نمي توانيم براي آيندگان پاسخي 

داشته باشيم. 
وي با ارائه آمار و ارقامي در بحث سياست هاي جمعيتي 
گفت: س��ال هاي 67 تا 90 ب��راي ش��عار فرزند كمتر- 
زندگي بهتر اقدامات فرهنگي، آموزش��ي، رس��انه اي، 
بهداش��تي و اقتص��ادي گس��ترده اي ب��ا بهره گيري از 
ظرفيت هاي همه مراكز و س��ازمان دولت��ي و نهادهاي 

غيردولتي در مسير كاهش نرخ رشد جمعيت انجام شد 
اما اين اقدام تمام مؤلفه ها را زير سؤال برد. 

وي تصريح كرد: در آن سال ها بسياري از انديشمندان 
و علما سياس��ت فرزند كمتر- زندگي بهتر را زير سؤال 
بردند اما كس��ي به هش��دارها گوش نك��رد و اين مهم 
تا جايي ادامه يافت ك��ه ميزان ب��اروري كل از 6/3 در 
س��ال 65 به 1/6درصد در سال90 رس��يد و چهار برابر 

كمتر شد. 
افشار افزود: ميانگين رشد ساالنه جمعيت از 3/9درصد 
در سال 65 به 1/29درصد در سال90 كاهش يافت كه 
اين نرخ موجب نگراني شد و سياست هاي جمعيتي را 

تغيير داد. 
وي با زير سؤال بردن سياست هاي جمعيتي در گذشته 
يادآور شد: از سال 65 تا 91 كه دو دهه مي گذرد، افراد 
قديم پير ش��ده و به سن 50 و 60 س��ال رسيده اند كه 
دنبال فرزندآوري نيستند و نس��ل جوان هم بر اساس 
نگاه به خانواده هايي كه تك فرزند و دو فرزند بودند، رشد 
كردند.  از س��ال91 موضوع كاهش روزافزون جمعيت 
كش��ور به دغدغه اي براي مديران و مسئوالن حاكمان 

كشور تبديل شد و به فكر اصالح سياست هاي جمعيتي 
افتادند كه البته دير شده بود. 

وي با بيان اين مطلب كه بخش��ي از مسائل موجود در 
حوزه فرزندآوري ب��ه موضوعات فرهنگ��ي خانواده ها 
برمي گردد، افزود: ما به يك تقوي��ت بينش نياز داريم. 
تبعات تك فرزندي بايد تبيين ش��ود تا بينش ها در اين 

زمينه تغيير يابد. 
افش��ار گفت: نرخ باروري كل در 30س��ال گذش��ته تا 
70درصد كاهش داشته اس��ت و اين زنگ خطر بزرگي 
بوده كه تأخير براي فرزندآوري به فرزند اول رس��يده و 

سن ازدواج نيز باال رفته است. 
وي به گزارش مركز آمار ايران در سال 89 اشاره كرد و 
افزود: بر مبناي شاخص هاي س��المت يك سوم از زنان 
ايراني از مجموع زنان ايران��ي ازدواج نكرده اند يا بدون 

فرزند يا تك فرزند هستند. 
به اعتقاد اين كارش��ناس علوم تربيتي ب��ه رغم تمامي 
داليل و زمينه هاي فرهنگ��ي و اجتماعي موجود، آنچه 
جوانان را بي ميل به فرزندآوري مي كند، عمدتاً وضعيت 
اقتصادي است، پس بايد تصميمات كالني گرفته شود. 

سیدمهدي ناظمي، پژوهشگر معتقد اس�ت: فضا به گونه اي شده 
است كه اگر زوج جواني تمايل به فرزند زياد و خانواده پرجمعیت 
داش�ته باش�ند، به عنوان افراد فاقد ش�خصیت اجتماعي تلقي 
مي ش�وند، اين در حالي اس�ت ك�ه وام گیري فرهن�گ غربي كه 
عامل ايج�اد اين تص�ور و در واقع توهم بوده، مس�یر را اش�تباه 
مي رود، زيرا غربي ها چندفرزندي را ترويج و تحس�ین مي كنند. 

گفت وگوي كوتاه ما با اين پژوهشگر را بخوانيد. 
  

تبعات تك فرزندي از نگاه شما چیست؟
آس��تانه تحمل س��ختي ها در فرزند كم مي ش��ود، بلوغ زودرس را به 
دنبال دارد و منجر به ضعف جامعه پذيري خواهد شد. همچنين باعث 

تضعيف شبكه خويشاوندي و جايگزين شدن روابط خانوادگي با رسانه 
مي شود. در تك فرزندي احتمال شكل گيري شخصيت هاي پرتوقع، 
بيش از اندازه حساس، منزوي، منفعل، مستبد و افسرده وجود دارد و 
متأسفانه خانواده ها ابداً متوجه نيستند در پي تك فرزندي چه تبعاتي 

را بايد تحمل كنند. 
تبعات تك فرزندي براي اجتماع چیست؟

 به طور خالصه بايد تبعات تك فرزندي براي اجتماع را به وجود آمدن 
يك نسل بي مسئوليت بيان كرد. انس��ان ذاتاً يك موجود مدني است 
و آنچه مي آموزد در بس��تر مدنيت و اجتماع اس��ت. وقتي ما با نسلي 
مواجه هستيم كه اين نس��ل از همان ابتدا و از زماني كه چشم باز كرد 
وارد جامعه شد، فقط خود را مي بيند در هر سطحي خود به خود دچار 

خودمحوري مي شود كه ثمره آن بي مسئوليتي است. اگر اين مسئله 
را با بچه هاي دهه ه��ای60 و 70 و 80 و 90 قي��اس كنيم، كاماًل يك 
سيري قابل مشاهده است و تبعات آن از بين رفتن سرمايه اجتماعي 
است. تك فرزندي جدا از بحث جمعيتي، تربيت خانوادگي و به تبع آن 

اجتماعي را دشوار مي كند. 
آيا تك فرزندي صرفاً ناشي از مسائل اقتصادي است؟

خير. مس��ئله اقتصادي از دو جنبه قابل بررسي است. گاهي انتظارات 
اقتصادي و گاهي مسئله عيني اقتصادي است. عمده مسائل اقتصادي 
به بحث انتظ��ارات اقتصادي برمي گ��ردد چراكه خان��واده انتظاراتي 
زياده خواهانه دارد كه برآورده نشده است. مثل اينكه فرد بگويد »خانه 
بخرم« يا »خانه را سه خوابه كنم« يا »ماشين بخرم« و »ماشين را تغيير 

بدهم و مدل باالتر بخرم«. از طرف ديگر هزينه هاي خرج بچه به حدي 
هم زياد نيست كه فرد براي خريد خانه محدود شود، يعني بحث توقع و 

انتظارات است كه بايد به صورت ذهني با آن مبارزه كرد. 
انتخاب تك فرزندي بر چه داليلي استوار است؟

در بخش قاب��ل توجهي از جامعه پرس��تيژ در تك فرزن��دي يا نهايت 
دوفرزندي بوده و اين زجرآور است، حتي در سريال هاي تلويزيوني هم 
اين موضوع ترويج مي شود و خانواده ها يك يا دو بچه دارند. اگر دقت 
كنيد يك نفر بگويد س��ه بچه دارم، همه چپ چپ به او نگاه مي كنند. 
در واقع فضا به گونه اي شده كه اگر تمايل به فرزندآوري داشته باشند، 
به عنوان افراد فاقد حيثيت و اعتبار اجتماعي تلقي مي شوند و فضاي 
فرهنگ غربي كه عامل ايجاد اين تصور بوده است، به صورت معكوس 
حركت مي كند. فضاي فرهنگ غربي به گونه اي ش��ده اس��ت كه در 
فرهنگ و فضاي رسانه اي سه فرزندي و حتي بيشتر را امري مطلوب 

و زيبا جلوه مي دهند. 
در فعاليت هاي رسانه اي يك دهه اخير و تالش هاي غربي، در سريال ها 
و شبكه هاي اجتماعي و رفتار سلبريتي ها اين مسئله مشهود است. در 
واقع تا مادامي كه تصوير موهوم از فرزندآوري را اصالح و پرستيژ يك يا 
دو فرزندي را نفي نكنيم و كنار نگذاريم، نبايد انتظار اتفاق مثبتي از اين 
ماجرا داشته باشيم. داليل اقتصادي سهم خود را در اين موضوع دارد، 

اما عامل اصلي نيست. 

مدت ها بود دلم مي خواس�ت برم خونه زهرا. از بچه ها ش�نیده 
بودم كه كوچول�وي چهارمش ه�م به خانواده پنج نفره ش�ون 
اضافه ش�ده و حاال ش�دن ش�یش ت�ا. زه�را دوس�ت دوران 
راهنمايي و دبیرس�تانم است. تقريبًا 17س�الي است كه جمع 
كوچكي از بچه هاي دبیرس�تان همچنان باه�م ارتباط داريم. 
حداق�ل در بی�ن روزمرگي ه�ا و گرفتاري ه�اي روزگار گاهي 
حال هم را مي پرسیم و س�الي يك  بار دور هم جمع مي شويم. 
مريضي مامان و مش��غله هاي كاري حتي فرصت نداد به زهرا زنگ 

بزنم و ديگه تصميم گرفتم بي خيال ديدار حضوري شوم و به تلفن 
اكتفا كنم. بعد از سرس��المتي و احوالپرس��ي فهميدم به قول 

معروف جنس بچه ها جور شده: دو دختر و دو پسر. 
از زهرا پرسيدم راستشو بگو سخت نيست؟! 

همين باعث شد كه سر حرف باز شود و كلي باهم گپ بزنيم و 
از مزيت هاي داشتن خانواده پرجمعيت برايم صحبت كند. 

زهرا 35س��اله و همسرش 37ساله اس��ت. زينب فرزند اول 

10س��اله و فاطمه بانو فرزند آخر 9ماهه است. حسين و محمد هم 
هفت و پنج ساله هس��تند؛ خانواده ش��ش نفره اي كه در يك خانه 
64متري زندگي مي كنند اما زهرا به عنوان خانم خانه گاليه اي از 
مساحت خانه ندارد، البته او منكر سختي ها نمي شود. زهرا دوست 
دارد خانه بزرگ تري داشته باشد اما گله مند نيست و معتقد است 

موقعش برسد خداجور مي كند. 
يكي از مهم ترين موضوعات مورد اش��اره در صحبت هاي زهرا اين 

بود كه بچه ها باهم سرگرم هستند و نياز كمتري به سرگرم شدن با 
مادر يا پدر دارند. برايم تعريف مي ك��رد كه: يادته وقتي زينب تنها 
بود دائماً درگير بودم و نمي تونس��تم در جمع ها حاضر بشم، چون 
زينب نه تنها بازي فردي انجام نمي داد بلكه حتي توان بازي جمعي 

رو هم نداشت. 
از زهرا درباره موضوعات اقتصادي پرسيدم و گفتم: واقعاً شدنيه؟! 
زهرا گفت: نميدونم باور داري يا نه اما در يك كالم ميگم »هر بچه 

روزي خودش را با خودش مي آورد.«
چند نكته كوچك البته در صحبت هاي دوست قديمي من نمايان 
بود. اولي بريز و بپاش حداقلي بود و در اين  باره گفت: »اس��راف در 
خانواده ما در حداقل ترين سطح است و مهم تر از آن توقعات بچه ها 

پايين است.« 
به اعتقاد زهرا، سبك زندگي خانواده پرجمعيت باعث مي شود سطح 
توقع پايين باشد و مديريت در خريد و نيازهاي خود داشته باشند. 

از زهرا پرسيدم دغدغه االنت چيه؟! دغدغه اي كه جالب بود. زهرا 
گفت: »دوست دارم الگوي درستي براي بچه هايم باشم.«

به اعتقاد زهرا، اگر والدين درست رفتار كنند، بچه ها هم بر اساس 
فطرت راه درس��تي را انتخ��اب مي كنند. از زهرا پرس��يدم تربيت 
درس��ت چهار بچه واقعاً ممكنه؟ زهرا بهم گف��ت: »همان تربيت 
و وقتي كه براي يك بچه گذاشته مي ش��ود، براي بقيه هم ممكن 

است.«
از او پرسيدم بچه ها باهم دعوا نمي كنند؟! زهرا معتقد است دعواها 
و تنش هاي بين بچه ها هم نوعي ارتباط اجتماعي محسوب مي شود 

كه به رشد ذهني آنها و توانايي مقابله با چالش ها كمك مي كند. 
چيزي كه از صحبت هاي زهرا دستم آمد اين بود كه خانواده شش 
نفره زهرا نماد يك اجتماع واقعي هس��تند. هم بازي بودن بچه ها، 
نياز زهرا را براي گذاشتن بچه ها به مهدكودك كمرنگ كرده است. 
روزمرگي و بي حوصلگي در جمع آنان ممنوع است و مفهومي به 
نام احساس تنهايي در اين خانواده وجود ندارد. بازي با گوشي 
و تبلت در حداقل ترين سطح وجود دارد، به خصوص بعد از به 
دنيا آمدن فاطمه بانو )به تعبير زهرا(، ش��ور و نشاط مضاعف 
ش��ده و انگار س��رگرمي جديدي به بازي بچه ها اضافه شده 
است. خانه شبيه مهد كودك است و زهرا به راحتي فرصت 

پرداختن به كارهاي منزل را دارد. 

يك خانواده 150نفره مرهم درد خاله اي سوگوار

 خواهرزاده هايي 
از جنس شريك غم

تقريباً 10روز پيش بود كه شوهرخاله ام فوت كرد. سن زيادي نداشت 
اما از وقت درگير شدن بدن با سرطان تا روز فوت به چند ماه هم نكشيد. 
شب فوت به رسم همه عزاداري ايراني ها بعد از اتمام كار براي تسليت 
و ابراز همدردي به منزل خاله رفتم. به مجتمع رسيدم و سردرگم بودم 
كه كدام زنگ را بزنم. عروس دايي  ام در را باز كرد. به لطف خروجش از 
منزل من وارد مجتمع شدم و حاال درگير بودم كه طبقه پنجم بودند يا 
ششم! همزمان با ترديدم براي طبقه 5 و 6، پسرخاله ام از در آسانسور 
خارج و باعث شد اين ترديد هم با يك سؤال حل شود. به طبقه ششم 
كه رسيدم كفش هاي پشت در به قدري زياد بود كه مجبور شدم داخل 
راه پله كفش هايم را دربياورم. وارد منزل شدم و بعد از تسليت، به خاله و 
دختر خاله و پسرخاله ام، نگاهي به اطرفيان انداختم و متوجه شدم همه 
آشنا هستند، پس يك به يك سالم كردم. تقريباً تمام فاميل خانواده 
شوهرخاله ام را مي شناختم. خانواده مادري ام هم بدون استثنا همه 
حضور داشتند. من پنج خاله و سه دايي دارم كه همه ازدواج كردند 
و نوه و نتيجه دارند. خانواده مادري من تقريباً 150نفر هستند. اين 
آمار را از روي ميهماني هايي كه در طول سال برگزار مي كنيم، دقيق 
ارائه كردم. خالصه كه روز تشييع شوهر خاله خدابيامرزم همه فاميل 
آمدند و مراسم سوم هم دور و بر خاله ام شلوغ بود و ثانيه اي تنهايش 
نگذاشتيم. رسيديم به روز هفتم و به رغم اينكه خاله ام براي برگزاري 
مراسم صحبتي نكرده بود و قصدش اين بود كه كسي زحمت حضور 
و رفت و آمد را نداشته باشد اما وقتي رس��يدم بهشت زهرا تقريباً از 

150نفر فاميل حداقل 130نفر آمده بودند. 
بعد از س��پري ش��دن روزهاي نخس��ت عزاداري و كمي آرام شدن 
خانواده عزادار، خاله ام گفت: »وقتي روز هفتم در مراس��م سر خاك 
س��ر بلند كردم و دي��دم خواهرزاده هايم 
دورم هستند، تسكين بزرگي براي قلبم 
بود و مرهمي بر داغ دلم شد. خدارو بابت 
مهر و محبتتون شكر كردم و خوشحالم 
از خانواده پرجمعيتي ك��ه در غم و غصه 
تنهام نگذاشتند و به معناي واقعي شريك 

غمم بودند.«
خاله ام به رسم محل تولد شوهرش مراسم 
كوچكي هم آخر هفته براي همسرش در 
روستا برگزار كرد و با اينكه نمي خواست 
كسي به زحمت بيفتد اما گروه خانوادگي 
با يك هماهنگي كوچك تصميم گرفت به 
رغم فاصله پنج ساعته اي كه روستا تا تهران 

داشت، خاله ام را تنها نگذارند. 

  اسداهلل افشار، نويسنده و پژوهشگر 
علوم تربیتي و خانواده در گفت وگو با »جوان«:

 چالش هاي شغلي زنان 
تمايل به فرزندآوري را 

كاهش داده است

  حسین گل محمدي
معل��وم نيس��ت اي��ن كالس و پ��ز تك فرزندي و 
دوفرزندي و بچه كمتر در جامعه ما از كجا ريش��ه 
گرفته اس��ت و آنهايي كه چنين نگاهي دارند، به 
چه چيزي مي نازن��د و پز مي دهن��د؟! اين نگاه نه 
داليل عقل��ي دارد و نه اساس��اً در تاريخ بش��ريت 
مي توان چنين رويك��ردي را به عنوان يك نگرش 
پس��نديده پيدا كرد. ش��ما برويد تمام كتاب هاي 
تاريخي از زندگي جوامع مختلف را بخوانيد. همه 
 جا به فرزندآوري و خانواده پرجمعيت سفارش شده 
است. حاال از هر منظري به موضوع نگاه كنيد، از 
منظر اقتص��ادي، فرهنگي، روان ش��ناختي و 
اجتماعي بگيريد تا حوزه هاي تخصصي تر 
مثل نظام خويش��اوندي، ساختار قدرت 
خانوادگي و كس��ب اعتبار كاًل فرزند 

زياد مايه بركت و تفاخر و اعتبار بوده است. همين 
االن هم در بس��ياري از جوامع غربي تالش بر اين 
است كه اوالً خانواده ش��كل بگيرد، ثانياً فرزندان 
خانواده زياد باش��ند. اي��ن موضوع را ب��ه  ويژه در 
زندگي س��لبريتي هاي آنان مي توانيد ببينيد. در 
واقع آنچه براي ما در س��ريال هاي ماه��واره اي و 
ش��بكه هاي اجتماعي بازنمايي و ترويج مي شود، 
با واقعيت و باور ذهني و رفتاري خودشان زمين تا 
آسمان تفاوت دارد. از همه اينها كه بگذريم، يادمان 
باشد كه رس��ول گرامي اس��الم فرمود: »بر تعداد 
فرزندان بيفزاييد تا در روز قيامت به فزوني شما بر 
امت ها تفاخر كنم.« همين يك كالم گوهربار براي 
همه ما كفايت مي كند ك��ه بدانيم نگرش و تمايل 
تك فرزندي و بچه كمتر نه داليل شرعي و منطقي  

و نه فخر دارد. 

بچه كمتر كه فخر ندارد!

 روايت يك مادر 35ساله 
از زندگي با 4 فرزند قد و نیم قد

 هر بچه 
روزي خودش را 

مي آورد

سبك همدلي

وقتي مردم نسبت به ازدواج 
سست شوند، بحث فرزندآوري 

 هم به تأخير می افتد.
 بايد اين بحران به صورت جدي 
بررسي شود و راه حلي براي آن 

يافت چراكه بعداً نمي توانيم براي 
آيندگان پاسخي داشته باشيم

خاله ام گفت: 
وقتي روز هفتم 

در مراسم سر 
خاك سر بلند 
كردم و ديدم 

خواهرزاده هايم 
دورم هستند 

تسكين بزرگي 
براي قلبم بود و 

مرهمي بر داغ 
دلم شد

در گفت وگو با سیدمهدي ناظمي، پژوهشگر حوزه فرهنگي مطرح شد

 »تك فرزندي و دوفرزندي« 
توهمي كه حيثيت شده است


