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پیشگفتار

کشــور  کمیــن  در  کــه  اســت  بزرگــی  خطــر  ی  یــادآور بــرای  زمانــی  جمعیــت،   هفتــه 
دادن  هشــدار  و  بخشــی  گاهــی  آ بــرای  فرصتــی  و  اســت  آن  آینــده  و  ایــران  عزیزمــان 
را  جمعیتــی  پنجــره  کــه  اســت  مــردم  عمــوم  و  فرهیختــگان  بــه   بصیــرت  بــا  نخبــگان 
نقطــه  برســد،   بازگشــت  قابــل  نقطــه غیــر  بــه  مــا  و نگذارنــد میهــن اســالمی  مغتنــم شــمرده 
تــک   « هــای  آســیب  بــا  ای  عــده  و  بــود  خواهنــد  فرزنــد«  ی  آرزو  « در  ای  عــده  کــه  ای 
مواجــه  » ســالخوردگی جمعیــت«   بــا  کننــد، جامعــه  مــی  نــرم  پنجــه  و  فرزنــدی«  دســت 
برنامگــی و غفلت مســوولین  بــر  کــه در ســایه  و قتــل جنیــن«   بــر میلونهــا » ســقط  و  شــده 
بالندگــی محــروم شــدند،  غصــه  و  زندگــی  از حــق  والدینشــان  بــی رحمــی  و  گاهــی  آ نــا  و 
ی و جهاد  با فرهنگ ســاز از خانــواده و جوانی جمعیــت«   قانــون » حمایــت  مــی خــورد،  
» والدیــن  و زمینــه ســاز  ایــن بحــران باشــد  از  کننــده  کــه میتوانــد پیشــگیری  تبییــن اســت 

باشــد.  زندگــی«   و صمیمیــت 
تســهیل  دنبــال  بــه  روشــمند  ســخنرانی  فیــش  مجموعــه  قالــب  در  کتــاب،   ایــن 
گــذار  تاثیــر  و  جــذاب  محتوایــی  بــه  مذهبــی  ســخنرانان  و  فرهنگــی  فعــاالن  دسترســی 
ایــن  در  تنهــا  نــه  دارد  ضــرورت  کــه  اســت  جمعیــت  هفتــه  ی  محــور عنــوان  هفــت  در 
ایــران  پذیــر  مســوولیت  و  مومــن  مــردم  بــرای  ســال  همــه  در  بلکــه  » فرصت طالیــی«  
تلــخ و غیــر قابــل جبــران جلوگیــری نماید ان شــاء اهلل  آینــده ای  از  تــا  بیــان شــود   اســالمی 
زحمــات  بــا  و  علــوی  بنیــاد  و  بیــان  اســرار  موسســه  همــت  بــه  کــه  حاضــر  نوشــتار  در 
تالیــف  و علیرضــا ســمنبری  فتحــی  ی،  حبیــب  تاتــالر اســالم مســعود  پژوهشــی حجــج 
ی،   بــا هدفگذار و  گرفته شــده اســت  کار  به  نویــن در فیــش منبر  گردیــده اســت،  ســبکی 
اندیشــه،   اقنــاع  ی،   ســاز انگیــزه  بخــش  چهــار  از  اســتفاده  بــا  و  ی  تاثیرگــذار مهندســی 
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گذار  اثر  قالبــی  با  ی تالش شــده اســت محتواهایی متقــن  رفتــار ســاز و  پــرورش احســاس 
در  را  و بصیرتی خود  انقالبی  بتوانند وظیفه  تا  گیرد  قرار  و ســخنرانان  اختیار مبلغین  در 
گویند.  و به ندای هل مــن ناصر مقام عظمای والیت لبیک  کنند  ادا   موضــوع جمعیــت 
ــنهادات  پیش و  ــرات  نظ دارم  ــا  تقاض ــه  ــم صمیمان ــی ه گرام و  ــز  ــدگان عزی ــه خوانن از هم
در  بتوانیــم  ــا  ت کننــد  ارســال  مــا  ــرای  ب ایــن محصــول  تکمیــل  و  ارتقــاء  در جهــت  را  خــود 

. اهلل  ان شــاء  باشــیم،   ــروز  دی از  ــر  بهت روز  هــر  میــدان خدمــت،  

پور  سامان هادی 
بیان اسرار   مدیر موسسه 
1401/2/20 
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اول جلسه 
ی( )نابارور فرزند  ی  آرزو در 

در آرزوی فرزند
انابروری
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 خطبه:
ِمیــن 

َ
عال

ْ
ال َرّبِ  هلِلَِّ  َحْمــُد 

ْ
»ال ِحیــم.  حَمِن الّرَ الّرَ ِبســِم اهلِل  ِجیــم.  الّرَ ــیَطان 

َ
الّش ِمــَن  ِبــاهلِل  َاُعــوُذ 

ِدَنا  َســّیِ ــی 
َ
َعل ــالُم  الّسَ و  الَصــالُة  ُثــّمَ  ُمْرَســِلین 

ْ
ال َو  ْنِبَیــاَء 

َ ْ
ال باِعــِث  ْجَمِعیــَن، 

َ
أ ِئــِق 

َ
َخال

ْ
ال َبــاِرء 

اِهرِیــَن  الّطَ ِبیــَن  ّیِ
الّطَ آِلــِه  ــی 

َ
َعل َو  ــد  ُمَحّمَ أِبی القاِســم  میــن 

َ
العال إِلــِه  َحبیــِب  َنــا  َنِبّیِ َو 

ِمــَن  أجَمعیــن  أعداِئِهــم  َعلــی  الداِئــم  عــُن 
َّ
الل و  الَمهدّییــن  الُهــداِة  َرمیــن 

َ
الُمّک الَمعصومیــن 

میــن«
َ
العال َرّبَ  ــا  ی آمیــَن  یــن  الّدِ ــوِم  َی ِقیــاِم  إلــی  اآلن 

 انگیزه سازی: حسرتی به نام مادر شدن
ــادی  ی ز عــده  ــه نصیــب  روزان راحــت  ــه عنایــت خــدا خیلــی  ب کــه  ی  مــادر زیبــای  حــس 
مــادر  در حســرت  کــه  اســت  دیگــر  ای  ــرای عــده  ب ــزرگ  ب آرزویــی   ، مــی شــود  از خانمهــا 
تــا  کننــد  بــا همــه وجــود دعــا مــی  کشــند و در خانــه خــدا  انتظــار مــی  گاهــی ســالها  شــدن 
آنهــا هدیه  بــه  را  فرزنــد داشــتن  و  بــودن  مــادر  بــزرگ  و نعمــت  را ســبز  از فضلــش دامنشــان 
زندگــی  آزمــون  دنیــا  همــه  در  و  نیســت  مــا  کشــور  مخصــوص  اتفــاق  ایــن  البتــه  و  کنــد 

1. انسانهاســت  از  برخــی 
بــه  ایــــران  در  کـــه  عــددی  اســــت؛  درصــد   15 جهــــان  در  ی  نابـــارور نــرخ  میانگیـــن 
نابــارور  زوج  چهارمیلیــون  حــدود  می دهنــد  نشــان  آمارهـــا  می رســــد؛  هـــم  درصـــد   22

1400 0شهریور   5 ، تسنیم  ی  . خبرگزار   1
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اســت.  ــر  برابــ ــًا  تقریبــ ــا  و خانــم هــ ــان  آقایــ در  ی  ــارور نابــ ــهم  کــه ســ دارد  ــود  وجـ ــران  ایـ در 
را مســتقیم  کشـــورمان  ی چیــــزی در حـــدود یک دوازدهــــم جمعیــــت  نابــــارور بــه عبارتــــی 

اســت. کــرده  ــر  درگیــ ــستقیم  ــا غیرمـ ی
 70 اوایــل دهــه  در  پنــج درصــد  از  ایرانــی  زوج هــای  ی  ــارور ناب ــد  رون 25 ســال،   طــی 
اســت!  کــرده  پیــدا  افزایــش  20 درصــد  از  بیــش  بــه   90 اواســط دهــه  در  بــا ســیری صعــودی 
ثانویــه  نابــارور  ثانویــه هســتند.  نابــارور  کنونــی،  نابــارور  زوج هــای  60 درصــد  ولی حــدود 
بــه دالیلــی ماننــد ســبک زندگی، تأخیر  بــارور بوده انــد، ولــی  کــه  شــامل زوج هایــی می شــود 

داده انــد! از دســت  را  ی خــود  بــارور قــدرت   .... و  تغذیــه  ی،  فرزنــدآور در 
فرصــت  جــوان،  زوج هــای  عمومــی  بــاور  برخــالف  کــه  می دهــد  نشــان  آمــار  ایــن 
اســت  زوج هایــی  کمیــن  در  ی  نابــارور جــدی  یســک  ر و  نیســت  همیشــگی  ی  فرزنــدآور
در  ثانویــه  ی  نابــارور بــا ســونامی  دیگــر  به عبــارت  تأخیــر می اندازنــد!  بــه  را  ی  فرزنــدآور کــه 

هســتیم.1 روبــه رو  ایــران 

 اقناع اندیشه: پیشرفت های علمی درمان ناباروری در ایران 
در دهــه  اســت.  آغــاز شــده  در جهــان  قبــل  از چهــار دهــه   ، نابــارور زوج هــای  درمــان 
از  درمــان  بــرای  کــه  بودنــد  گروهــی  دومیــن  قلبــی  بیمــاران  از  پــس  نابــارور  زوج هــای   60
نــوزاد  69  نخســتین  در ســال  بــا جهــان،  کمــی  بســیار  به فاصلــه  کشــور خــارج می شــدند. 

متولــد شــد. یــزد  در  کشــورمان  کمــک متخصصــان  بــه  ی  نابــارور درمــان  از  حاصــل 
و متخصصــان  پزشــکان  و تخصصــی  پیشــرفت های علمــی  در ســایه  خوشــبختانه 
کشــور  داخــل  در  می تواننــد  نابــارور  زوج هــای  از  ی  بســیار حاضــر  حــال  در  ایرانــی، 

فرزنــد شــوند. صاحــب 
پیشــرفت های  بــه  نابــاروری  درمــان  زمینــه  در  ایــران  اخیــر  ســال های  در  همچنیــن 
ــان  ــرای درم ب ــی   ایران ــای  ــه زوج ه اینک ــر  ب ــالوه  ــن رو ع ازای ــت؛  ــه اس یافت ــت  ــترده ای دس گس
کشــور های مختلف  نابارور  از زوج های  ناباروری دیگر به خارج ســفر نمی کنند، بســیاری 

انتخــاب می کننــد. نابــاروری خــود  به عنــوان مقصــد درمانــی  را  ایــران   ، نیــز جهــان 

 https://www.khabaronline.ir/news/1548923  .1
2504221/26/02/https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400

https://www.khabaronline.ir/news/1548923
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کز درمان  مرا به روز تریــن روش های درمانــی دنیــا در  و  بهتریــن  کنــون جدیدتریــن،  هم ا
نتایــج تحقیقــات  براســاس  اجراســت.  رســیده، درحــال  مرکــز  بــه 75  کــه  کشــور  ی  نابــارور
ــی جهــان  ــر تحقیقات برت 10 مؤسســه  بیــن  در  نهــم  ــگاه  در جای ــان  ی رو پژوهشــگاه  ــی،  جهان

اســت. گرفته  جــای 
ایــن  در  کشــورمان  متخصصــان  درمان هــا،  ایــن  تجهیــزات  بــودن  گــران  به علــت 
ی  نابــارور درمــان  پیشــرفتۀ  از تجهیــزات  ی  بســیار ی  بومی ســاز و  تولیــد  بــه  موفــق  ســال ها 
ــاخت  ــش س دان دارای  ــور  کش ــش  ــع ش ــه جم ب ــران  ای ــت،  اس ــده  ــب ش ــه موج ک ــده اند  ش

بپیونــدد.1 ی  نابــارور محصــوالت 
حــوزه  ایــن  در  درمانــی  شــیوه های  پرکاربردتریــن  از   IVF روش  بــه  ی  نابــارور درمــان 
داشــته  توجهــی  قابــل  افزایــش  زمینــه  ایــن  در  ایــران  پزشــکی  پیشــرفت های  کــه  اســت 

اســت.
در سال 1978 در انگلستان توســط دکتر ر دنیــا  در  بــار  اولیــن  بــرای  لقــاح مصنوعــی 
ی  در ســال 2010 برای و پزشــکی را  و  ی  فیزیولــوژ نوبــل  که جایــزه  ادواردز انجــام شــد  ابــرت 
آن  از  پــس  و  آمــد  ژوئیه 1978 به دنیــا  در 25  لقــاح  ایــن  از  کودک حاصــل  آورد.  ارمغــان  بــه 

ایــن روش در دنیــا متولــد شــده اند. بــه  کــودک  پنــج میلیــون  کنــون حــدود  تا

IVF  درمان ناباروری توسط 
کشــور ما پیشــرفت قابــل توجهی  IVF در  بــا روش  ی  نابــارور در دو دهــه اخیــر درمــان 
آزمایش های مربوطــه  کلیــه  ابتدا بایــد  ی  نابــارور درمــان  زوجین بــرای  داشته اســت. 
ــه  ب ــه  توج ــا  ب ــپس  ــود. س ــخص ش ــا مش آنه در  ی  ــارور ناب ــی  اصل ــل  تا دلی ــد  ــام دهن انج را 
گرفتــه  نظــر  در  آنهــا  بــرای  معّینــی  درمانــی  روش هــای موجــود، شــیوه  و  هــر شــخص  نیــاز 
گزینه ها بــرای  مهم تریــن  از  یکــی  می توانــد    IVFیــا آزمایشــگاهی  لقــاح  می شــود. روش 
ایــن  بــا  ی  نابــارور که درمــان  ی مواجــه هســتند؛ چرا نابــارور بــا مشــکل  کــه  باشــد  زوج هایــی 

دارد. باالیــی  موفقیــت  روش، درصــد 
و مؤســس  ویــن  IVF از دانشــگاه  و  بــاروری  فــوق تخصــص  ابوطالــب صارمــی،  دکتــر 

.3351949 : کد خبر و سیما  ی صدا  . خبرگزار  1
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مرکــز  و  نابــاروری  و  بــاروری  مرکــز  نازایــی،  و  زایمــان  و  زنــان  فــوق تخصصــی  بیمارســتان 
IVF در  درمــان  روش  راه انــدازی  پیگیــر   1360 دهــه  اوایــل  صــارم، در  ســلولی  تحقیقــات 
ــرد. ک ــت  یاف  در ــی  ــام خمین ام از  را  آن  ــرعی  ــوز ش ــز مج نی ــال 1363  و در س ــد  ــران ش ای

از  را  بچــه  نخســتین   ، کشــور در  بــار  اولیــن  بــرای  خورشــیدی،   1367 ســال  ی در  و
در  ــران  ای ــکی  پزش ــوم  ی عل ــارور ناب ــره  کنگ در  را  آن  ــت  موفقی ــه  آورد ک ــا  IVF به دنی ــق  طری
آزمایشــگاهی  در ســال 1370 نخســتین دوقلوی هــای  آن  از  پــس  کــرد.  اعــالم   1368 ســال 

ــد. آمدن ــا  به دنی ــی  آذربایجان 27 ســاله  مــادر  یــک  از 
امــروزه   ، کشــور در  کــز مختلــف  مرا ی  راه انــداز و  ایــن حــوزه  پیشــرفت متخصصــان  بــا 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس، آســیای  از جملــه  کشــورهای مختلــف  از مــردم  ی  بســیار
انتخــاب  IVF خــود  به عنــوان مقصــد  را  ایــران  کشــورها،  دیگــر  و  کســتان  پا عــراق،  میانــه، 
جدیدتریــن  از   ، ماهــر پزشــکان  عالوه بــر  ایــران   IVF کلینیک هــای  چرا کــه  می کننــد؛ 
مقایســه  در  ایــران  IVF در  ینــه  از همــه مهمتر اینکــه هز برخــوردار هســتند.  نیــز  ی هــا  فناور
ــز  مرک  70 از  ــش  بی ــران  ای ــت.  اس ــر  ــه صرفه ت ب ــرون  مق و  ــر  پایین ت ــیار  بس ــورها  کش ــایر  ــا س ب
قــرار  کــز  مرا ایــن  صــدر  در  و شــیراز  یــزد  IVF تهــران،  کــز  مرا کــه  دارد  مصنوعــی  تلقیــح 

دارند.

 پرورش احساس: داستان هایی از آزمون فرزنددار نشدن انبیای الهی 
شــدن  فرزنــددار  و  ی  نابــارور درمــان  در  علمــی  پیشــرفت های  همــه  علی رغــم 
میلیونــی  امــا همچنــان جمعیــت  امکانــات،  ایــن  از  اســتفاده  ــا  ب از خانواده هــا  ی  بســیار
ایــن  بــر  متعــال  اراده خداونــد  به ظاهــر  و  مانــده  باقــی  درمــان  قابــل  ی هــا غیــر  نابارور از 
ابتــال  یــک  به عنــوان   ، بشــر یــخ  تار نشــدن همچــون همیشــه  فرزنــددار  کــه  اســت  گرفتــه  قــرار 
قــرآن  در  انبیــا  از  داســتان هایی  نقــل  البتــه  بمانــد.  باقــی  انســان ها  بــرای  بندگــی  آزمــون  و 
و  از رحمــت  نبایــد  کــه  اســت  ایــن مطلــب  گویــای  گرفته انــد  قــرار  آزمایــش  ایــن  مــورد  کــه 
فرزنــددار  عــادی  به صــورت  کــه  در شــرایطی  ناامیــد شــد؛ حتــی  تفضــل خداونــد لحظــه ای 
بــه  مــادر  و  پــدر  به خواســت خداونــد چشــمان  ولــی  به نظــر می رســد،  امکان ناپذیــر  شــدن 

روشــن می شــود.  فرزنــدی  تولــد 
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ایــن  جملــه  از  انتظــار  ســال ها  از  بعــد  یــا  زکر حضــرت  شــدن  فرزنــددار  داســتان 
اســت: شــده  نقــل  اســت.  قــرآن  امیدآفریــن  داســتان های 

را  پیــری  دوران  و  بودنــد  اشــیاع عقیــم  و همســرش  یــا  زکر کــه حضــرت  بــود  ســال ها 
از  بعــد  تــا  بــود  کــرده  فرزنــد  طلــب  خداونــد  از  بارهــا  یــا  زکر حضــرت  می کردنــد.  ســپری 
ــم  ی مر کــه  کــرد  و مشــاهده  وارد شــد  ــم  ی مر ــر حضــرت  ب ی  روز باشــد.  داشــته  وارثــی  خــود 
میوه هــای  ایشــان  بــرای  زمســتان  فصــل  در  الهــی  ئکــه  مال و  اســت  عبــادت  حــال  در 
خداونــد  قــدرت  یــادآور  یــا  زکر حضــرت  بــرای  صحنــه  ایــن  دیــدن  آورده انــد.  تابســتانی 
او هــم می تواند  کــه  ایــن نتیجــه رســید  بــه  ازایــن رو  بــود؛  امــر نشــدنی  انجــام هــر  متعــال در 
از  وجــود  تمــام  ــا  ب و  کــرد  بلنــد  آســمان  بــه  بــرای همیــن دســت  فرزنــددار شــود.  پیــری  در 
او  بــه  را  یحیــی  تولــد  مــژده  جبرئیــل  کــه  نکشــید  طولــی  نمــود.1  فرزنــد  درخواســت  خــدا 
در  کــه  نمی کــرد  بــاور  بیهــوش شــد.  از شــادی  ایــن خبــر  بــا شــنیدن  یــا  زکر داد. حضــرت 
کــه  کــرد  او وحــی  بــه  کــرد؛ خداونــد  نشــانه  تقاضــای  از خداونــد  فرزنــددار شــود؛  ایــن ســن 
نعمــت  ایــن  بــرای  تــو  و  افتــاد  کار خواهــد  از  زبانــت  روز  تــا ســه  کــه  اســت  ایــن  نشــانه اش 
زمــان  در  تنهــا  و  افتــاده  کار  از  زبانــش  کــه  ایــن متوجــه شــد  از  بعــد  او  کــن.  را شــکر  خــدا 
تــکان دادن ســر  و  اشــارۀ لب هــا  بــا  روز  ایــن ســه  در  یــا  زکر بــاز می شــود. حضــرت  عبــادت 

مــردم ســخن می گفــت. بــا 
یحیــی  مــاه  شــش  از  پــس  و  کــرد  ی  بــاردار احســاس  همســرش  کــه  نکشــید  طولــی 
ــتین   نخس ــر  باق ــام  ام ــش  فرمای ــق  و طب ــد  بردن ــمان  آس ــه  ب را  او  ــه  ئک ــد. مال ــد ش متول

برگرداندنــد. پــدرش  آغــوش  بــه  ســپس  و  خوراندنــد  او  بــه  را  بهشــتی  غــذای 
یــا!  زکر اى  َســِمیا«.  َقْبــُل  ِمــن  ــُه 

َّ
ل َنْجَعــل  ــْم 

َ
ل یْحیــی  اْســُمُه  ٍم 

َ
ِبُغــال ــُرک  ُنَبِشّ ــا 

ّ
ِإَن یــا  َزکرِ »یــا 

ایــن همنامــی  از  پیــش   ] ]و مــژده می  دهیــم،  اســت،  یحیــی  نامــش  کــه  پســرى  بــه  را  تــو  مــا 
نداده  ایــم«.2 قــرار  او  بــراى 

داســتان   ، نابــارور زوج هــای  بــرای  قــرآن  امیدآفریــن  داســتان های  ایــن  از  دیگــر  نمونــه 
قــرآن می فرمایــد:  در  ایشــان  دربــاره  متعــال  کــه خداونــد  اســت    ابراهیــم  حضــرت 

ج7، ص97. . طبرسی، مجمع البیان،   1
مریم، 7.   .  2
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َســِمیُع 
َ
ل ــی  ّبِ َر  

َ
ِإّن ِإْســحاَق  َو  ِإْســماِعیَل  ِکَبــرِ 

ْ
ال ــی 

َ
َعل ِلــی  َوَهــَب  ــِذی 

َّ
ال هلِلَِّ  َحْمــُد 

ْ
»ال

مــن  بــه  را  اســحاق  و  اســماعیل  پیــری  در  کــه  را  خداونــدی  ســپاس  و  حمــد  عــاِء«. 
ُ

الّد
دعاســت.1 کننــدة(  اجابــت  )و  شــنونده  مــن  پــروردگار  قطعــًا  بخشــید؛ 

کــه خداوند  از ابــن عبــاس روایــت شــده، حضــرت ابراهیــم در ســن نودونه ســالگی بود 
و دوازده ســالگی اســحاق  کــرد؛ همچنیــن در ســن صــد  او عطــا  بــه  را  حضــرت اســماعیل 
تــا 117 ســالگی  ابراهیــم  کــه حضــرت  نقــل شــده  بــن جبیــر  از ســعید  فرمــود.  او عطــا  بــه  را 

گردیــد.2 و اســحاق  به نــام اســماعیل  فرزندانــی  فرزنــدی نداشــت، ســپس دارای 

 والدت حضرت اسماعیل
کــه در ســرزمین باِبــل )عــراق کنونــی( بــود، در 37 ســالگی با  حضــرت ابراهیــم هنگامــی 
کــرد. ســاره بانویــی مهربــان و بــا کمال بود و  ســاره دختــر یکــی از پیامبــران زمــان خــود ازدواج 
 اموال بسیار داشت و  همة آن اموال را در اختیار حضرت  همچون حضرت خدیجه 

ابراهیــم گذاشــت. حضــرت ابراهیــم نیــز آن امــوال را در راه خــدا مصرف نمود.3
حضــرت  همســر  وقتــی  می کــرد.  زندگــی  دامــدار  و  کشــاورز  خانــواده  یــك  در  ســاره 
ارث  بــه  او  بــه  پــدر  ناحیــة  از  کــه  وســیعی  زمین هــای  و  بســیار  گوســفندان  ابراهیــم شــد، 

ــت. گذاش ــم  ابراهی ــرت  ــار حض اختی در  را  ــود  ب ــیده  رس
فلســطین  ســرزمین  به ســوی  بابــل  از  ســاره  همــراه  ابراهیــم  حضــرت  کــه  هنگامــی 
کــم  رســیدند، حا بــه مصــر  وقتــی  راه  در مســیر  ذکــر شــد(  قبــاًل  کردنــد )چنان کــه  هجــرت 
هاجــر  و  ســاره  همــراه  ابراهیــم  حضــرت  بخشــید؛  ســاره  بــه  هاجــر  به نــام  کنیــزی  مصــر 
ــا  ب ایــن ســرزمین  در  ابراهیــم  ــد. حضــرت  کردن زندگــی  آن جــا  در  و  فلســطین شــدند  وارد 

پرداختنــد. قــوم  ــه هدایــت  ب پســرخاله ســاره(  ــا  ی ــرادر  )ب ــوط  ل حضــرت 
فرزنــدی  ولــی  بــود،  رســیده  پیــری  بــه ســن  ابراهیــم  بااین کــه حضــرت  از ســال ها  پــس 
بــه  ابراهیــم  ی حضــرت  روز بــود.  ابراهیــم عقیــم  نداشــت؛ چــون ســاره همســر حضــرت 
کنــم شــاید  ازدواج  بــا هاجــر  مــن  تــا  بــده  اجــازه  مایــل هســتی  گــر  »ا کــرد:  پیشــنهاد  ســاره 

ابراهیم، 39.  .  1
ج 6، ص 319. . مجمع البیان،   2
ج 3، ص 218. یخ طبری،  تار  .  3
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زنده نگهــدارد«.  را  مــا  راه  مــا  از  پــس  تــا  کنــد،  مــا عنایــت  بــه  فرزنــدی  او  ناحیــۀ  از  خداونــد 
ــی  از مدت پــس  ابراهیــم شــد.  و هاجــر همســر حضــرت  پذیرفــت  را  پیشــنهاد  ایــن  ســاره 
کــه  بــود  ی  بردبــار و  صبــور  فرزنــد  همــان  ایــن  شــد.  زاده  هاجــر  از  اســماعیل  حضــرت 
را  او  بشــارت  و خداونــد  بــود  کــرده  متعــال درخواســت  درگاه خــدای  از  ابراهیــم  حضــرت 

بــود.1 داده  ابراهیــم  بــه حضــرت 
کــه  و شــاد شــد؛ چرا زیبــا  ابراهیــم،  زندگــی حضــرت  کانــون  فرزنــد،  ایــن  داشــتن  بــا 

بــود. ابراهیــم  و مشــقت های  رنــج  قــرن  یــك  ثمــرة  اســماعیل  حضــرت 
آرزو  می افتــاد،   اســماعیل  چهــرة  بــه  چشــمش  گاهــی  ســاره  وقتــی  کــه  بــود  طبیعــی 
ابراهیــم  حضــرت  بــه  گاهــی  ازایــن رو  می داشــت؛  فرزنــدی  هــم  او  کاش  کــه  می کــرد 

شــوم. فرزنــد  دارای  نیــز  مــن  کــه  بخــواه  خداونــد  از  می گفــت: 
فرزنــد داشــتن  امیــد  و دیگــر  بودنــد  پیــر شــده  گرچــه هــر دو  و ســاره  ابراهیــم  حضــرت 
ــرده  ک ــاهده  را مش ــی  ــای غیب امداده ــا  باره ــم  ابراهی ــرت  ــون حض ــی چ ول ــود،  نب ــان  می در 
شــود.  فرزنــد  دارای  نیــز  ســاره  کــه  می خواســت  خــدا  از  امیــد،  از  سرشــار  ازایــن رو  بــود، 
به نــام  فرزنــدی  بشــارت  و  ابراهیــم مســتجاب شــد  کــه دعــای حضــرت  نکشــید  طولــی 

ــد.2 داده ش او  ــه  ب ــحاق  اس
آیــا  گفــت:  و  از تعجــب خندیــد  به گــوش ســاره رســید،  فرزنــددار شــدن  وقتــی بشــارت 
به راســتی  فرزنــد می شــویم،  دارای  اســت  پیــر  نیــز  ابراهیــم  و  فرتــوت هســتم  و  پیــر  کــه  مــن 

اســت؟! عجیب 
او  تعجــب می کنــی؟  و عنایــت خداونــد  فرمــان  از  آیــا  گفتنــد:  بــه ســاره  الهــی  رســوالن 
کانــون  کــه  نکشــید  اســت. طولــی  مــورد شــما چنیــن خواســته  در  و  اســت  مهربــان  خــدای 

گرمتــر شــد.3 اســحاق  به نــام  نوگلــی  وجــود  بــه  ابراهیــم  گــرم خانــوادة حضــرت 
بــه  کــه  را  و ســپاس خداونــدی  گفــت: »شــکر  و  آورد  به جــا  را  الهــی  ابراهیــم ســپاس 

فرمــود. را عنایــت  اســحاق  و  اســماعیل  پیــری  در ســن  مــن 

100 صافات. آیة  . مضمون   1
ج 6، ص 319. . مجمع البیان،   2

. هود، 69 و74.  3
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 رفتارسازی: امید به خدا و توسل به ائمه، رمز گشایش 
که هیچ وقت نباید دست  این احوال حضرت زکریا و حضرت ابراهیم نشان می دهد 

کاری تواناست.  یم و همیشه باید امیدوار بود؛ چون خداوند متعال بر هر  از دعا بردار
کســی  بــراى  تــو  کــه  بارالهــا! می دانــم  ثمالــی چنیــن می خوانیــم:  ابی حمــزه  در دعــاى 

اجابــت هســتی.  و موضــع  مقــام  در  اســت  امیــدوار  تــو  بــه  کــه 
تــو  از  بــا دعــا  پــروردگارا!  اســت:  آمــده  نیــز چنیــن  رجــب  و هفتــم  بیســت  اعمــال  در 
بــه  را  او  هــم  تــو  و  کــرد  آن گونــه دعــا  را  تــو  امیــدوار  فــرد  یــک  کــه  و طلــب می کنــم  تقاضــا 

رســاندی. یــش  آرزو
باید به لطــف خدا امیــدوار بود.  و  کــرد  از دعــا و توســل لحظــه ای غفلــت  پــس نبایــد 
درمانــی  زیــرا چنانچــه  نــدارد؛  درمــان  بــرای  اقــدام  بــا  منافاتــی  توســل  و  نیــز دعــا  از طرفــی 
یــاد داده اند  مــا  به  بیــت علیهم الســالم  اهــل  بود.  از فضــل خــدا خواهــد  هــم حاصــل شــود 
از  درعین حــال  و  کــن  اقــدام  درمــان  بــرای  یعنــی  کــن؛  تــوکل  و  ببنــد  را  شــتر  زانــوی  کــه 

کــن.  را طلــب  و عنایــت  خداونــد شــفا 
از  بگوییــم،  هــم  ــد  دارن ــی  مال تمکــن  کــه  کســانی  ــه  ب دارد  ایــن موضــوع جــا  ــار  کن در 
مالــی  تــوان  زوج هــا  از  و عــده ای  باالســت  بســیار  ی  نابــارور درمــان  آنجایی کــه هزینه هــای 
کارهــای خیــر  و  انفاق هــا  پــر ســودترین  از  یکــی  ندارنــد،  را  ایــن هزینه هــا  تأمیــن  بــرای  الزم 
کــردن جهــت درمــان زوج های  ینــه  بــود - هز ی خواهــد  باقیات الصالحــات مانــدگار کــه   -

اســت.  مالــی  توانایــی  فاقــد  و  نابــارور 
کــه حضــرت فرمودنــد: »هرکــس دل  وارد شــده اســت    کــرم  ا از پیامبــر  در حدیثــی 
اســت«.  کــرده  را شــاد  کنــد خــدا  مــرا شــاد  و هرکــه  کــرده  مــرا شــاد  کنــد،  را شــاد  مؤمنــی 
بــا عقــل قاصــر خــود  مــا  کــه  بــا شــادی خــدا چیــزی نیســت  برابــری شــاد نمــودن دل مؤمــن 

کنیــم. را درک  آن  بتوانیــم 
هرکــس  ــَث« 

َّ
َثل ِبنــا  َو  َثّنــی  ِبــّیِ  بالّنَ َو  َبــَدأ  َفِبــٱهلِل  ُمْؤِمنــًا  َســّرَ  »َمــْن   : کاظــم امــام 

را )ائمــه  مــا  ســوم  و  پیامبــر را  دوم  و  کــرده  شــاد  را  خــدا  ابتــدا  کنــد،  شــاد  را  مؤمنــی 
1 .) معصومیــن 

الوسائل، جلد 12، ص 399. ُمْسَتْدَرُک   .  1
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کــه  باشــد  فرزندانــی  تولــد  پســندانه می توانــد موجــب  و خــدا  ایــن عمــل خیرخواهانــه 
و ضبــط خواهــد شــد. ثبــت  بانیــان خیــر  نامــه عمــل  در  اعمــال خیرشــان  تمــام 

نزدیک  آینــده  امیــدوارم در  و  گــردد  رایگان  ی  نابــارور بایــد درمان  قانــون  البتــه طبــق  و 
. اجرایی شــود  قانون  ایــن 

: بگید  آمین  از صمیم قلب  کنم  یه دعا می 
آرزومندان بچشان« به همه  را  ی  مادر »خدایا لذت شیرینی 
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جلسه دوم
)آسیب های تک فرزندی( تنهای من  فرزند 

فرزند نتـئئئئئهـای من
آئئیسب های تءءءءءءءءءک فرزندءءی
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 خطبه:
ِمیــن 

َ
عال

ْ
ال َرّبِ  هلِلَِّ  َحْمــُد 

ْ
»ال ِحیــم.  حَمِن الّرَ الّرَ ِبســِم اهلِل  ِجیــم.  الّرَ ــیَطان 

َ
الّش ِمــَن  ِبــاهلِل  َاُعــوُذ 

ِدَنا  َســّیِ ــی 
َ
َعل ــالُم  الّسَ و  الَصــالُة  ُثــّمَ  ُمْرَســِلین 

ْ
ال َو  ْنِبَیــاَء 

َ ْ
ال باِعــِث  ْجَمِعیــَن، 

َ
أ ِئــِق 

َ
َخال

ْ
ال َبــاِرء 

اِهرِیــَن  الّطَ ِبیــَن  ّیِ
الّطَ آِلــِه  ــی 

َ
َعل َو  ــد  ُمَحّمَ أِبی القاِســم  میــن 

َ
العال إِلــِه  َحبیــِب  َنــا  َنِبّیِ َو 

ِمــَن  أجَمعیــن  أعداِئِهــم  َعلــی  الداِئــم  عــُن 
َّ
الل و  الَمهدّییــن  الُهــداِة  َرمیــن 

َ
الُمّک الَمعصومیــن 

میــن«
َ
العال َرّبَ  ــا  ی آمیــَن  یــن  الّدِ ــوِم  َی ِقیــاِم  إلــی  اآلن 

ٌ انگیزه سازی: چالش های تربیتی دنیای امروز و پدیده تنهایی فرزندان 
فراغــت  اوقــات  بــرای  یــک جایگزیــن  به دنبــال  رنــج می بــرد  تنهایــی  از  کــه  کودکــی 
در  کاذب  هیجان هــای  و  رایانــه ای  ی  هــای  باز تلویزیــون،  بــه  بنابرایــن  اســت.  خــود 

مــی آورد. ی  رو ی  مجــاز دنیــای  و  رایانــه ای  ی هــای  باز
به دنیــای موبایل  کودکان  و ورود  ی  روند رشــد تکنولــوژ کــه در  تی  از مهم تریــن مشــکال
جســمانی،  ُبعــد  به جهــت  اســت.  روانــی  و  جســمانی  آســیب های  می آیــد،  به وجــود 
و مشــکل  احتمــال چاقــی  افزایــش  بــدن،  بــرای  موبایــل  بــه خطــر ســیگنال های  می تــوان 

کــرد. اشــاره  نزدیک بینــی  و  ی  تــار از  اعــم  بینایــی 
یــاد  ز خطــرات  مــورد  در  کــودک،  تربیتــی  روانشناســان  به ویــژه  متخصصیــن  بیشــتر 

می دهنــد.  هشــدار  موبایــل  بــه  کــودک  وابســتگی 
روبه رو خواهند شد: زیر  موارد  مانند  با خطرهای جدی  کودکان 
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آن؛ کاهش  و  یادگیری  در  تأثیر  ـ   ـ
در خواب؛ اختالل  و  ناتوانی  ـ   ـ

و چاقی؛ بی تحرکی  ـ   ـ
زندگی. واقعی  و شرایط  موقعیت ها  با  روبه رو نشدن  ـ   ـ

اجتماعــی می تواننــد بچه هــا  برنامه هــای شــبکه های  گرچــه  ا باشــید  داشــته  به خاطــر 
اتصــال  و  ارتبــاط  ایــن  بــا  امــا بچه هــا  کننــد،  و خانــواده متصــل  بــه دوســتان  را  نوجوانــان  و 

یــاد بگیرند. را  واقعــی  یــا درک احساســات  ارتبــاط چشــمی  ی هرگــز نمی تواننــد  مجــاز
بــدون تفکر  کــه  بــه چیــزی اســت  کــردن  و عــادت  وابســتگی شــدید  به معنــای  اعتیــاد 
ســرحال،  اســت  ممکــن  هنــگام  ایــن  در  کــودکان  از  ی  بســیار می گیــرد.  شــکل  تأمــل  و 
ــراب،  ، اضط ــو و خ در خلــق  ــا  ــن حالت ه ای ــه  ک ــوند  ــن ش ــا خش ی ــی،  ــحال، عصبان خوش

اســت. ــر  مؤث آنهــا  پرخاش گــری  و  افســردگی 
ی  بــاز کــودک  کــه  اســت  زمانــی  بیشــتر  موبایلــی،  و  آنالیــن  ی هــای  باز بــه  اعتیــاد 
کــردن،  ی  بــاز از  کنــد. مقصــود  ی حــس  بــاز قالــب شــخصیت های  در  را  تــا خــود  می کنــد 
کــه  را می دهــد  اجــازه  ایــن  یکنــان  باز بــه  و  اســت  اهدافــش  بــه  ی  بــاز رســاندن شــخصیت 
اینکــه  گاهــی علی رغــم  نشــان دهنــد.  عــادی خــود  از شــخصیت  متفاوتــی  بســیار  رفتــار 
بــه این  بــا اعتیــاد  آرامــی دارد، ولــی ممکــن اســت  کــودک یــک شــخصیت  کــه  در مــواردی 

تبدیــل شــود. تهاجمــی  و  یــک شــخصیت مهاجــم  بــه  ی هــا  باز
در  ناتوانــی  و  ی  بــاز بــه  وابســتگی  به معنــای  آنالیــن  و  موبایلــی  ی هــای  باز بــه  اعتیــاد 
ایجــاد اختــالل در چرخــۀ طبیعــی زندگــی و عملکــرد تحصیلــی،  بــه  کــه  کنتــرل آن اســت 
دسترســی  زمــان  در  ی،  بــاز بــه  معتــاد  کــودک  می انجامــد.  کــودک  اجتماعــی  و  شــغلی 

کــردن می شــود.1 ی  بــاز بــه  میــل  و  نداشــتن، دچــار مشــغولیت ذهنــی 

 اقناع اندیشه: نقش خواهر و برادر در تربیت و رشد فرزند 
امــروزه  می گــذارد.  آنهــا  ی  رو بــر  فراوانــی  تأثیــرات  کــودکان،  داشــتن  بــرادر  و  خواهــر 
ازایــن رو  برادرشــان می گــذرد.  و  کنــار خواهــر  در  روزمــره بچه هــا  زندگــی  از  یــادی  ز بخــش 
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از  نبایــد  مادرهــا  و  پــدر  پــس  دارنــد.  زندگــی همدیگــر  در  اثربخشــی  و  مهــم  بســیار  نقــش 
یکدیگــر غافــل شــوند.  ی  رو بــر  فرزنــدان  نقــش 

رابطــۀ  یــم،  دار رابطــه  آنهــا  بــا  زندگــی  طــول  در  کــه  انســانی  هــزاران  یــا  صد هــا،  بیــن 
ی  ــرادر ب و  ــر  ــۀ خواه رابط ــگاه  ــی جای دارد؛ حت ــژه ای  وی ــگاه  ــرادران جای ب و  ــران  ــن خواه بی
و  به هــم  نزدیــک  ســنی  نظــر  از  اغلــب  چــون  دارد؛  فــرق  هــم  مــادر  و  پــدر  جایــگاه  بــا 

دارنــد. هــم  بــا  مشــابه  نظراتــی  مســائل،  از  ی  بســیار در  و  هســتند  هم دهــه ای 
نزدیک تــری  رابطــۀ  کــه  دارنــد، چرا تفــاوت  هــم  بــا دوســتان  بــرادر  و  همچنیــن خواهــر 
هــم  نزدیــک خــود  ــا دوســتان  ب را حتــی  آنهــا  کــه  ــم  ی دار راز هایــی  مــا  دارنــد. همــه  هــم  ــا  ب
و  دارنــد  بــه خــود  نســبت  را  مــا  اعتمــاد  بــرادران  یــا  امــا خواهــران  یــم،  نمی گذار ک  اشــترا بــه 

ــند. باش ــا  م ــی گاه  ب و  گاه  ــای  ــت دردل ه ــد هم صحب می توانن
و تقویــت  رشــد  در  به ســزایی  تأثیــر  می تواننــد  بــرادران  و  خواهــران  طرفــی  از 
بــزرگ  هــم  کنــار  در  کودکــی  از  چــون  باشــند؛  داشــته  اجتماعی یکدیگــر  مهارت هــای 
در  بزرگ ســالی  در  حــاال  پذیرفته انــد،  را  یکدیگــر  شــخصیتی  تفاوت هــای  و  شــده اند 

هســتند. موفق تــر  اجتماعــی  فعالیت هــای 
لحــاظ  از  و  دارنــد  ی  کــودکان هم بــاز کــه  اســت  ایــن  بــودن  فرزنــدی  مزایــای چنــد  از 
هــم  پشــتیبان  آخــر عمــر  تــا  یــاد می گیرنــد؛  زودتــر  هــم  از  الگوگیــری  بــا  ارتباطــی  و  رشــدی 
و  مســئولیت  پذیــرش  و  می کننــد  تجربــه  را  روزمرگــی  و  بی حوصلگــی  کمتــر  و  هســتند 

بیشــتر احســاس می شــود.1 آن هــا  در  هویــت 

 پرورش احساس: عوارض و آفت های تنهایی فرزندان 
: از نداشتن عبارتند  برادر  و  مهم ترین معایب خواهر 

- توجه خاص و افراطی والدین
به شــمار می رونــد،  یــک خانــواده  فرزنــد  تنهــا  و  ندارنــد  بــرادر  و  کــه خواهــر  بچه هایــی 
ی  بــرادر و  کــه خواهــر  دلیــل  ایــن  بــه  آنهــا  قــرار می گیرنــد؛  والدیــن خــود  توجــه  مرکــز  در 
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مرکــز  در  ایــن  نمی شــوند.  مشــغول  مــادر  و  پــدر  توجــه  جلــب  بــرای  رقابــت  بــه  ندارنــد، 
و  می کنــد  روبــه رو  یــادی  ز مشــکالت  بــا  بزرگ ســالی  در  را  فــرد  همیشــگی،  بــودن  توجــه 
بــه  نســبت  ویــژه ای  توجــه  والدیــن،  ماننــد  نیــز  و همــکاران  دارد جامعــه، دوســتان  انتظــار 
تمایــل  مــوارد  از  ی  بســیار در  کــه  بــار می آینــد  پرتوقــع  افــرادی  ازایــن رو  باشــند؛  داشــته  او 

باشــد. مرادشــان  وفــق  بــر  دارنــد همــه چیــز 
- کنترل و مدیریت کمتر احساسات

و مســائل مختلــف  ــا احساســات  ب ــه رو شــدن  روب ــان،  نوجوان و  کــودکان  از  ی  بســیار
کــه  کودکانــی  ــه  ب گــر  ا ــد.  ــرادر خــود می آموزن ب و  ــا خواهــر  ب ارتبــاط  از طریــق  را  زندگــی  در 
و  کنتــرل  در  کــودکان،  ایــن  کــه  می بینیــد  کنیــد،  توجــه  هســتند  بــرادر  و  خواهــر  دارای 
از  تک فرزنــدان  مقابــل،  در  دارنــد.  بیشــتری  بســیار  توانایــی  خــود  احساســات  یــت  مدیر
رفتــار  بایــد  آن طورکــه  نمی تواننــد  از شــرایط  ی  بســیار در  و  ایــن موهبــت محــروم می شــوند 

نمی دهنــد. نشــان  از خــود  کنــش درســتی  وا اتفاقــات  بــه  نســبت  ــا  ی کننــد، 

- مهارت های ارتباطی ضعیف تر
کــودکان در برخــورد با محیــط اطــراف و به ویژه  بخــش مهمــی از مهارت هــای ارتباطــی 
همســاالن اتفــاق می افتــد. بنابرایــن یکی دیگــر از معایب خواهــر و برادر نداشــتن، ضعف 
بــا  را  کــودکان ایــن مهارت هــا  بــروز آن هاســت. اگرچــه  ارتباطــی، یادگیــری و  در مهارت هــای 
بــا  بــرادر  و  ارتبــاط دائمــی خواهــر  ولــی  کم کــم می آموزنــد،  یــا مدرســه  کــودک  بــه مهــد  رفتــن 

بــه یادگیــری ســریع و مؤثــر می کند. کمــک بیشــتری  یکدیگــر 

یاد - فشار روانی ز
تقســیم  آنهــا  میــان  خواسته هایشــان  و  انتظــارات  دارنــد،  فرزنــد  چنــد  کــه  والدینــی 
انتظــار  کــه  بــرادر همیــن اســت  و  از مهم تریــن معایــب نداشــتن خواهــر  امــا یکــی  می شــود، 
فشــار  عمومــًا  تک فرزندهــا  اســت.  متمرکــز  او  ی  رو فقــط  تنهایــی  بــه  فرزنــد،  از  والدیــن 
در صــورت عــدم  و  والدینشــان تحمــل می کننــد  انتظــارات  ــا  ب برخــورد  در  یــادی  ز روانــی 
بــه  یــادی  ز و اضطــراب  اســترس   ، مــادر و  پــدر  و خشــنودی  بــرای جلــب رضایــت  توانایــی 

وارد می شــود. آنهــا 
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- وابستگی به والدین
وابســته  والدیــن خــود  بــه  بیشــتر  بســیار  نــدارد،  بــرادر  و  کــه خواهــر  نوجوانــی  یــا  کــودک 
این  او دشــوارتر اســت.  برای  از خانــه و خانواده  یافتــن و جدایی  رونــد اســتقالل  و  اســت 
آنهــا ترجیــح می دهنــد  و مــادر هــم وجــود دارد؛  پــدر  از ســوی  بــه فرزنــد،  وابســتگی نســبت 
بیفتــد،  اتفــاق  اســتقالل هرچــه دیرتــر  ایــن  و  باشــد  آنهــا  کنــار  بــرای همیشــه در  فرزندشــان 

والدین خشــنودتر هستند.

- تجربه تنهایی
کــرد.  اشــاره  تنهایــی  تجربــه  بــه  نداشــتن می تــوان  بــرادر  و  معایــب خواهــر  دیگــر  از 
از  پــس  فــرد  ایــن  برونــد.  دنیــا  از  فــرد تک فرزنــد  یــک  والدیــن  کــه  کنیــد  تصــور  مثــال  بــرای 
در  ــد؛  نمی کن ــه  تجرب را  ــری  ــک دیگ نزدی ــیار  بس ــی  فامیل ــبت  نس ــچ  ــود هی ــادر خ م و  ــدر  پ
بــرادر  و  ماننــد خواهــر  اشــخاصی  یــا  کمــک شــخص  بــه  فــرد  کــه  چنیــن شــرایط خاصــی 

درمانــده می شــود. کــه  اســت  دارد، طبیعــی  نیــاز  کنــار خــود  در 

- بلوغ زودرس
و  مهارت هــا  فــرد  کــه  اســت  ایــن  کودکــی  ســال های  طــول  در  نکتــه  مهم تریــن 
این مســئله  نوجوانــان ســهیم شــود؛  و  کــودکان  و دیگــر  بــا همســاالن  را  ارتباطــات خــودش 
از معایــب خواهر  اما یکــی  فــرد در اجتمــاع می گــذارد.  ی موفقیــت  تأثیــر بســیار مثبتــی رو
ارتبــاط  یــک  در  را  او  کــه  اســت  مــادر  و  پــدر  بــا  کــودک  دائمــی  ارتبــاط  نداشــتن،  بــرادر  و 

قــرار می دهــد. بزرگســاالن  ــا  ب همیشــگی 
دوران  و  ــد  ی می آورن رو ــاالن  بزرگ س ــار  رفت از  ــد  تقلی ــه  ب ــرایط  ــن ش ای در  ــدان  تک فرزن
ایــن مســئله  مــوارد  برخــی  در  نمی کننــد.  واقعــی ســپری  کــردن  کودکــی  بــا  را  کودکــی خــود 
ارتبــاط  در  بزرگ ســال  افــراد  بــا  دائمــی  به طــور  زیــرا  آنهــا می شــود؛  در  زودرس  بلــوغ  موجــب 

رفتــار می کننــد. آنهــا  رفتــار  و بنابر نــوع  هســتند 

- کمال گرایی
ــد  در تک فرزن کمال گرایــی  ــروز  ب نداشــتن  ــرادر  ب و  از مهم تریــن معایــب خواهــر  یکــی 
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را  فرزنــد خــود  تــالش می کننــد  دارنــد،  فرزنــد  یــک  کــه  والدینــی  اســت. عمومــًا  خانــواده 
در  را  او  دائمــی  به صــورت  دلیــل  به همیــن  کننــد؛  تبدیــل  فرزنــدان  نمونــه  بهتریــن  بــه 
و ســربلندی  افتخــار  مایــه  کــه  دارنــد  انتظــار  او  از  یــا  نــام می کننــد،  ثبــت  کالس هــا  انــواع 
ــه رو  روب ــی  درون کمال گرایــی  یــک  ــا  ب ــرد  ف کــه  باعــث می شــود  برخــورد  باشــد. همیــن  آنهــا 
روبــه رو  روابــط خــود  و حتــی  کارهــا  زندگــی،  در  یــادی  ز بــا مشــکالت  نظــر  ایــن  از  و  شــود 

می شــود.

 رفتارسازی: خطرات در کمین خانواده های تک فرزند 
)فوت، مهاجرت، انحراف(

لحــاظ  از  و  شــد  خواهنــد  تعارضاتــی  دچــار  قطعــًا  فرزنــد  یــک  دارای  خانواده هــا ی 
و  تنهــا هســتند  اغلــب  آنجایی کــه تک فرزنــدان  از  تی می شــوند.  نیــز دچــار مشــکال روانــی 
فــردی  گــر  ا تنهایــی می کننــد.  احســاس  ندارنــد، عمومــًا  بــا همســاالن خــود  مؤثــری  ارتبــاط 
کالس  و  مدرســه  در  خــود  همســاالن  گــروه  بــا  ارتبــاط  ی  برقــرار در  اســت  تک فرزنــد  کــه 

مــی رود. افســرده خویی  و  انــزوا  به ســمت  کم کــم  باشــد،  نداشــته  مهــارت 
فرزنــد  ایــن  گــر  ا تنهــا تک فرزندشــان اســت،  یــک خانــواده  زندگــی عاطفــی  تمــام  وقتــی 
تنهــا  یــا چنانچــه  اخــالل می شــود؛  تمــام خانــواده دچــار  و حادثــه ای شــود  مریضــی  دچــار 
بــرود قطعــًا خانــواده اش دچــار  کشــور  از  بــه خــارج  دلیلــی  به هــر  بخواهــد  فرزنــد خانــواده 
تــا والدین  گفــت همیــن مســأله باعث شــود  بتــوان  مشــکل اساســی می شــود. حتــی شــاید 

بیاورنــد. ی  ی حیوانــات خانگــی رو بــه  نگهــدار او 
تنهــا  اعتقــادی  یــا  اخالقــی  انحــراف  بــا  تک فرزنــد،  خانواده هــای  برخــی  گاهــی 
به دلیــل  نیــز  نابودشــده می بیننــد. عــده ای دیگــر  را  زندگــی خــود  فرزندشــان، همــه ســرمایه 
در  را  کهن ســالی  و  پیــری  ســال های   ، کشــور از  خــارج  بــه  فرزندشــان  تنهــا  مهاجــرت 

می کننــد.  ســپری  ســالمندان  خانــه  در  یــا  تنهایــی 
مــی  دیــده  داشــتن  یــاد  ز فرزنــد  بــه  توصیــه  هــم  الســالم  بیــت علیهــم  اهــل  روایــات  در 

: اشــاره میکنــم  نمونــه  بــه ســه   ، شــود 
اوالد:  کثرت  به  آله  و  اهلل علیه  مباهات حضرت رسول صلی 
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َغدًا.«1 َمَم 
ُ ْ
ال ِبُکُم  َکاِثْر 

ُ
أ َد 

َ
َول

ْ
ال ْکِثُروا 

َ
»أ آله:  و  اهلل علیه   حضرت رسول صلی 

هــا  امــت  ســایر  بــر  شــما  کثــرت  بــه  قیامــت  فــردای  مــن  کنیــد.  یــاد  ز را  خــود  اوالد 
کنــم. مــی  افتخــار 

 برترین زنان
َوُدوُد.«2

ْ
ال وُد 

ُ
َول

ْ
ال َساِء  الّنِ »َخْیُر  آله:  و  اهلل علیه  نبی خاتم صلی 

و مهربان است.« فرزندآور  بسیار  زن  زنان،  »بهترین 

 فرزند بخواهید
ْیَحاَنــُه  َوَر َعْیــِن 

ْ
ال ُه  ُقــّرَ ــُه 

َ
َفِإّن َتِمُســوُه 

ْ
َوال ــَد 

َ
َول

ْ
ال ُبــوا 

ُ
»اْطل آلــه:  و  کــرم صلــی اهلل علیــه  ا رســول 

3». َعْقَر
ْ
َوال َعْجــَز 

ْ
َوال ُکْم  ا ِإّیَ َو ــِب 

ْ
َقل

ْ
ال

و  چشــم  روشــنی  فرزنــد،  کــه  بخواهیــد  خــدا[  ]از  را  آن  و  باشــید  فرزنــد  طلــب  »در 
یــد.« بپرهیز نــازا  و  پیــر  زنــان  بــا  ازدواج  از  و  اســت  قلــب  یحانــه  ر

زندگــی  بــرای  و  باشــند  خــود  فــردای  به فکــر  امــروز  خانواده هــا،  کاش  ای  بنابرایــن 
یــک خانــوادۀ  لــذت  فرزنــد،  پنــج  داشــتن حداقــل  بــا  و  نکننــد  کتفــا  ا فرزنــد  یــک  بــه  خــود 
آســیب های تک فرزنــدی  و  از خطــرات  تــا  کننــد  فرزندانشــان هدیــه  و  بــه خــود  را  متعــادل 

بماننــد. محفــوظ 
آنهــا  همــراه  زندگــی  ســرمایه  تنهــا  دادن  دســت  از  دائــم  نگرانــی  اینصــورت  غیــر  در 

. ــد  کن ــزان  را خ ــا  آنه ــی  زندگ ــار  به ــد  توان ــی  م ــاق  اتف ــک  ی ــرده  نک ــدا  و خ ــود  ب ــد  خواه
: بگید  آمین  از صمیم قلب  کنم  یک دعا می 

ــراوان  ف ــی  ایران در خانواده هــای  را    زمــان  امــام  نســل محبیــن  ــا              "خدای
بگــردان." برکــت  بــا  و 

21، ص 357. ج  الشیعه،  . وسائل    1
الآللئ، ص 64. نثر   .   2

101، ص 84. ج   ، االنوار بحار   .   3
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خاوناده دوست دار فرزند
فرزندرپوری
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 خطبه:
ِمیــن 

َ
عال

ْ
ال َرّبِ  هلِلَِّ  َحْمــُد 

ْ
»ال ِحیــم.  حَمِن الّرَ الّرَ ِبســِم اهلِل  ِجیــم.  الّرَ ــیَطان 

َ
الّش ِمــَن  ِبــاهلِل  َاُعــوُذ 

ِدَنا  َســّیِ ــی 
َ
َعل ــالُم  الّسَ و  الَصــالُة  ُثــّمَ  ُمْرَســِلین 

ْ
ال َو  ْنِبَیــاَء 

َ ْ
ال باِعــِث  ْجَمِعیــَن، 

َ
أ ِئــِق 

َ
َخال

ْ
ال َبــاِرء 

اِهرِیــَن  الّطَ ِبیــَن  ّیِ
الّطَ آِلــِه  ــی 

َ
َعل َو  ــد  ُمَحّمَ أِبی القاِســم  میــن 

َ
العال إِلــِه  َحبیــِب  َنــا  َنِبّیِ َو 

ِمــَن  أجَمعیــن  أعداِئِهــم  َعلــی  الداِئــم  عــُن 
َّ
الل و  الَمهدّییــن  الُهــداِة  َرمیــن 

َ
الُمّک الَمعصومیــن 

میــن«
َ
العال َرّبَ  ــا  ی آمیــَن  یــن  الّدِ ــوِم  َی ِقیــاِم  إلــی  اآلن 

 انگیزه سازی: توصیف سال هایی نه چندان دور 
)خانواده هایی با شش تا ده فرزند( 

ُدَعاُؤُکــْم«   
َ

ــْوال
َ
ل ــی  ّبِ َر ِبُکــْم   

ُ
َیْعَبــأ َمــا  »ُقــْل  یــم می فرمایــد:  کر قــرآن  در  متعــال   خداونــد 

نیســت.1 قائــل  ارزشــی  و  وزن  بــرای شــما  مــن  پــروردگار  نباشــد،  گــر دعــای شــما  ا بگــو 
متعــال  خداونــد  بــرای  خیلــی  بنــدگان  دعاهــای  کــه  می شــود  فهمیــده  آیــه  ایــن  از 
 دعــا می کنند،  ازایــن رو معمــواًل ســخنرانان آخــر مجالــس اهل بیــت  ارزشــمند اســت؛ 

کنــم. اول جلســه دعــا  امــروز می خواهــم  مــن  امــا 
اســالمی  بــرای جامعــه  بــردی  کار یــک دعــای  بخواهــد  کســی  امــروز  گــر  ا به نظــر شــما 
امــروز همــه  اســت  قــرار  کــه  بگویــم، دعایــی  بایــد  پاســخ  در  بکنــد چــه دعایــی می کنــد؟ 

 .71 فرقان،   .  1
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ایــن  کــه مهتریــن آن  آمیــن بگوییــد، چنــد ویژگــی خــاص دارد  الهــی  بــرای تحقــق آن  شــما 
مهــر  و  و خنــده  ــا می کنــد؛ شــادی  دنی پرقــدرت  کشــورهای  را جــزو  مــا  کشــور  کــه  اســت 
در  برکــت  ــاد شــدن  ی ز ــه  ب و منجــر  ــد  برمی گردان مــا  ــه خانواده هــای  ب ــاره  دوب را  و محبــت 

ــود. ــا می ش م ــای  زندگی ه
گذشــته  ماننــد  را  ایرانــی  خانواده هــای    محمــد آل  و  محمــد  به حــق  »خدایــا 

بگــردان«. یــاد  ز فرزنــدان  دارای  و  پرجمعیــت 
کنیــم،  تفکــر  ایــن دعــا  اعمــاق  در  گــر  ا ولــی  نباشــد،  به ظاهــر خــاص  ایــن دعــا شــاید 
ی  بســیار تبدیــل شــوند،  پرجمعیــت  بــه خانواده هــای  مــا  گــر خانواده هــای  ا کــه  می بینیــم 

مــا حــل خواهــد شــد. و حتــی خانوادگــی  و اجتماعــی  فــردی  از مشــکالت 
کم جمعیــت  خانواده هــای  در  کــه  اســت  ایــن  کــودکان  تربیتــی  مشــکالت  از  یکــی 
در  ــا  ام ــد؛  کنن ــت  تربی ــوب  را خ ــا  آن ه ــد  نمی توانن ــن  والدی ــن  ــرای همی ب ــوند؛  ــزرگ می ش ب
ــر  موفق ت تربیــت  امــر  در  اغلــب  مــادر  و  پــدر  دارنــد،  بــاال  بــه  فرزنــد  کــه ســه  خانواده هایــی 
و  باشــند  و ســعی می کننــد مســتقل  الگــو می گیرنــد  اول  فرزنــد  از  کــودکان  زیــرا  هســتند؛ 
فرزند  آوردن  بــرای  تربیتــی هیچ مشــکلی  نظــر  از  بنابراین  کننــد.  بیــن خــود حــل  را  مســائل 
نیــز متخصصیــن می گوینــد:  پزشــکی  نظــر  از  نــدارد.  وجــود  و حتــی چهــارم  دوم، ســوم 

بیــاورد. به دنیــا  را  فرزنــد  مــادر چنــد  کــه  نــدارد  منعــی  هیــچ 
ــواده  هــر خان در  کــه  روزهایــی  قدیــم هســتیم؛  روزهــای  دلتنــگ  واقعــًا خیلــی  امــروزه 
در  بزرگترهــا  از  گــر  ا بودنــد.  هــم  کنــار  در  تکامــل  و  ی  بــاز درحــال  هــم  بــا  فرزنــد  چنــد 
کــه  بــود  معمــول  گفــت  خواهنــد  حتمــا  بپرســید،  گذشــته  ســال  شــصت  پنجــاه  مــورد 
هــم  دور  هــم  و چقــدر  داشــتند  فرزنــد  پنــج  از  بیــش  در همــه شــهرها  ایرانــی  خانواده هــای 
مســافرت ها  و  لذت بخــش  مهمانی هــای  در  مادرهــا،  و  پــدر  و  فرزنــدان  بودنــد.  خــوش 
کاســبی  یــک  فرزندانــش  بــا  ی  پــدر هــر  می رســیدند.  هــم  داد  بــه  بودنــد؛  هــم  بــا  همــه 
می دادنــد.  توســعه  را  پــدر  شــغل  فرزنــدان  معمــواًل  می انداخــت.  راه  رونــق  پــر  شــغل  یــا 
زندگــی  کنــار هــم در یــک خانــه  گاهــی در  و  ازدواج می کردنــد  به موقــع  قناعــت می کردنــد؛ 
گــرم خانــواده  کانــون  کــه  برســد  ی  روز ــاره  دوب ان شــاءاهلل  نمی گرفتنــد.  می کردنــد؛ ســخت 
برکــت  دوبــاره  و  بشــود  برخــوردار  بیشــتری  و صمیمیــت  از صفــا  یــاد  ز فرزنــدان  بــا حضــور 

برگــردد.  بــه خانواده هــا  روزهــا  آن  و صمیمیــت  و صفــا 
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یاد   اقناع اندیشه: برکات داشتن فرزندان ز
بــرکات مــادی و معنــوی فراوانــی دارد؛ چند ویژگی بســیار مهم  یــاد  ز داشــتن فرزنــدان 

: از بــرکات عبارتند  این 

- فرزندان، عامل اقتدار و نیرومندی والدین
و  اقتــدار  فرزنــد، عامــل  کــه  نشــان می  دهــد  ایرانــی  زندگــی  و ســبک  اســالمی  روایــات 
رضــا  امــام  ایــن خصــوص  در  اســت.  زندگــی  در شــرایط ســخت  والدیــن  ــاِی  توان ی  ــازو ب
ازدواج(  بــرکات  )از  ...؛«.  ُموِر

ُ ْ
ال َحــَواِدِث  َو  ْهــرِ 

َ
الّد ِلَنَواِئــِب   ــِد 

َ
َول

ْ
ال »...َتْوِفیــرِ   می فرماینــد: 

اســت.1 زمانــه  پیامدهــای  و  روزگار  بــا( ســختی  های  یارویــی  )رو بــرای  فرزنــد  اندوختــن 
عباســی  معتمــد  به دســتور  کــه   عســکری حســن  امــام  ی  روز نقلــی،  در 
ــا  آی ــد:  فرمودن ــدان  زن در  ــود  ــاران خ ی از  ــی  یک ــه  ب ــرد  ــر می  ب به س ــدان  زن در  ــه(  )لعنه اهلل علی

ی؟ دار فرزنــد 
فرمود: او دعا  درباره  امام   ! کرد: خیر  عرض 

فرزنــدی  او  بــه  خدایــا!  ــُد؛ 
َ
َول

ْ
ال َعُضــُد 

ْ
ال َفِنْعــَم  َعُضــدًا  ــُه 

َ
ل َیُکــوُن  ــدًا 

َ
َول ُزْقــُه  اْر ُهــّمَ 

َّ
»الل  

اســت!«  بازویــی  فرزنــد چــه خــوب  کــه  باشــد؛ چرا ی  بــرای و توانایــی  ی  بــازو کــه  کــن  ی  روز
را خواندنــد: ایــن شــعر  ســپس حضــرت 

َمَته
َ

ُظال ُیــــــــــــْدِرْك  َعُضــــــــــــٍد  َذا  َکاَن  َمــــــــــــْن 
َعُضٌد ــــــــــــُه 

َ
ل ْیَســــــــــــْت 

َ
ل ِذی 

َّ
ال ِلیَل 

َّ
الذ  

َ
ِإّن

را می  ســتاند.  آن  فرزنــدش  رود،  او  بــر  گر ســتمی  ا بازویــی )فرزنــدى( دارد،  کــه  هرکــس 
نــدارد.2 بــازو )فرزند(  کــه  کســی اســت  ذلیــل و خــوار 

َیُکــوَن  ن 
َ
أ ُجــِل  الّرَ َســَعاَدِة  »ِمــن  مــورد می فرماینــد:  ایــن  در  نیــز   زین  العابدیــن امــام 

در  تــا  باشــد  داشــته  فرزندانــی  کــه  اســت  ایــن  مــرد  از ســعادت  ِبِهــم«.  َیســَتِعیُن  ــٌد 
َ
َول ــُه 

َ
ل

برخیزنــد.3 یــش  یار بــه  مشــکالت 

ح 9620. ج10، ص700،  اول،  1429ق،  قم، چاپ  دار  الحدیث،  کلینی،  یعقوب  بن  الکافی، محمد   .  1
ح 482. ج  50، ص 275،  ، محمدباقر مجلسی،  بحار النوار  .  2
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امــداد الهی و وســیله  را نشــانه  و فرزنــدان  یــم نیز داشــتن مــال  کر قــرآن  ایــن جهــت  بــه 
ــْم  ُک ْمَدْدنا

َ
أ َو  ــْم  ْیِه

َ
َعل َة  ــّرَ َک

ْ
ال ــُم  ُک

َ
ل ــا  َرَدْدن ــّمَ  »ُث و می  فرمایــد:  اقتــدار می  دانــد  و  قدرتمنــدی 

ــاز  ب بــه شــما  را  آنهــا  ــر  ب تســلط  و  َنفیــرًا«. ســپس غلبــه  ــَر  ْکَث
َ
أ ــْم  ُک نا

ْ
َجَعل َو  َبنیــَن  َو  ــواٍل  ْم

َ
ِبأ

نفــرات،  حیــث  از  و  می  کنیــم  ی  یــار فرزندانــی  و  امــوال  به وســیله  را  شــما  و  می  گردانیــم 
قــرار می  دهیــم.1 آنهــا(  )از  بیشــتر 

پیشــرفت  و  ثــروت  تولیــد  قدرتمنــدی،  اصلــی  پایه  هــای  از  یکــی  بنابرایــن جمعیــت، 
اســت. و جامعــه  ای  هــر خانــواده 

- سالمت و شادکامی والدین
روان  شــناختی  و  روحــی  و  جســمانی  فوایــد  و  آثــار  خانــواده  در  فرزنــدان  وجــود 
بیــش  یادنــد،  ز فرزنــد  صاحــب  کــه  خانواده  هایــی  دارد.  به دنبــال  والدیــن  بــرای  فراوانــی 
بیشــتری  و احســاس خوشــبختی  لــذت می  برنــد  زندگــی  از  فرزنــد  بــدون  از خانواده هــای 
هــزار   200 بــر  یــکا  آمر یانــگ«  »بریگهــام  دانشــگاه  پژوهشــگران  نتایــج تحقیقــات  می کننــد. 
کــه داشــتن  تــا 2005م نشــان می دهــد  بیــن ســال  های 1981  کشــور جهــان،  از 86  خانــواده 
یادگیــری، اســتفاده بیشــتر  بــه  افزایــش تمایــل  والدیــن،  کاهــش فشــار خــون  فرزنــد، موجــب 
بیشــتر  زیبایی  هــا، دقــت  بهتــر درک  امــکان  نفــس،  بــه  اعتمــاد  افزایــش  تعقــل،  قــدرت  از 

والدیــن می  گــردد.2 افزایــش شــادی  و  کارهــای جزئــی  در 
ابتــال  از خطــر  را  آنهــا  مــادر شــدن،  و  پــدر  کــه  نشــان می  دهــد  نیــز  تحقیقــات جدیــد 
کــی  ایــن تحقیقــات حا قلبــی محافظــت می کنــد. همچنیــن،  ی هــای  بیمار و  بــه ســرطان 
و موجــب می شــود  اثــر می گــذارد  آنهــا  زنــان در عملکــرد حافظــه  ی  بــاردار کــه  آن اســت  از 

باشــد.3 داشــته  بهتــری  آنهــا عملکــرد  مغــز 
زندگــی،  در  نشــاط  و  شــور  افزایــش  و  آرامــش  ایجــاد  عوامــل  از  یکــی  افزون برایــن، 
بــرای  انســان  محــّرک  جوانــی،  آغــاز  در  گرچــه  ا اســت.  خانــواده  کانــون  بــه  فرزنــد  ورود 
کاســته  ایــن تمایــالت  از شــدت  کــه  آنــگاه  ولــی  ازدواج، مســئله تمایــالت نفســانی اســت، 

اسراء، 6.  .  1
نشر معارف، ص185. و همکاران،  آیت اللهی  زهرا  و جمعیت،  . دانش خانواده   2
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دینــی،  تعابیــر  در  ازایــن رو  اســت.  فرزنــد  داشــتن  کانــون خانــواده،  مایــه دلگرمــی  می شــود، 
آمده انــد. به شــمار  والدیــن  نــور چشــم  فرزنــدان، 

را  خداونــد(  خــاص  )بنــدگان  ْحمــن«  الّرَ »ِعبــاُد  ویژگی هــای  از  یکــی  یــم  قــرآن  کر
می کنــد: بیــان  این گونــه 

قیــَن  ُمّتَ
ْ
ِلل نــا 

ْ
اْجَعل ْعُیــٍن1َو 

َ
أ َة  ُقــّرَ اِتنــا  ّیَ ُذّرِ َو  ْزواِجنــا 

َ
أ ِمــْن  نــا 

َ
ل َهــْب  نــا  ّبَ َر ــوَن 

ُ
َیُقول ذیــَن 

َّ
ال »َو 

و  همســران  از  مــا  بــرای  پــروردگارا!  می گوینــد:  کــه  هســتند  کســانی  آنــان  و  ِإمامــًا«. 
ــر  ب را  مــا  و  کــن  مّتقــی( عطــا  و  ک  ــا پ ــح،  نســل های صال )و  ــدگان  دی روشــنی  فرزندانمــان 
پیشــوا  معــارف(  و  فــروع  و  اصــول  در  رهبــری  و  ایمــان  به ســوی  )در مســابقه  پرهیــزکاران 

گــردان.2
صاحــب  ازدواج  ســال ها  از  پــس  کــه  فــردی  بــه  ســفارش  در  نیــز   صــادق امــام 
بایــد  دیــر شــود،  فرزنــددار شــدنش  از شــما  یکــی  کــه  زمانــی  فرمودنــد:  ــود،  ب نشــده  فرزنــد 

بگویــد: 
ْنســًا 

ُ
أ ِلــی  َهــْب  َبــْل  ــرِی، 

ُ
َتَفّک َعــْن   ُشــْکرِی  َفَیْقُصــَر  َوْحشــًا،  َوِحیــدًا  َفــْردًا  ْرِنــی  

َ
َتذ

َ
ال ُهــّمَ 

َّ
»الل

َو  َوْحــَدِة 
ْ
ال ِمــَن  ِبِهــْم  آَنــُس  َو  َوْحَشــِة 

ْ
ال ِمــَن  ْیِهــْم 

َ
ِإل ْســُکُن 

َ
أ ِإَناثــًا،  َو  ُذُکــورًا  ِصــْدٍق  َعاِقَبــَة  َو 

از  یم  تــا سپاســگزار نگــذار  تنهــا  و  مــرا وحشــت زده  ــا!  ْعَمــة«. خدای الّنِ ــاِم  َتَم َعلــی   ْشــُکُرَك 
َ
أ

ــه  ب را  ــران  و دخت ــران  پس از  ــت  ــینی درس و جانش ــس  ُان ــل  ــه مح بلک ــود،  ــر ش کمت ــرم  تدبی
و  ــم  یاب ــش  آرام ــان  آن ــا  ب ــدت  از وح و  ــرم  گی ــس  ان ــان  این ــه  ب ــت،  از وحش ــه  ک ــش  ببخ ــن  م

ــم.3 گوی را ســپاس  ــو  ت نعمــت  کامــل شــدن  به هنــگام 
و تنهایی  از وحشــت  ی  بــرای دور آرامــش و عاملی  فرزنــد، باعث  ایــن دعــا وجــود  در 
ــون  کان در  ــد  فرزن ــگاه  ــن جای تبیی در  ــمندان  اندیش ــی  برخ ــن رو  ازای ــت.  اس ــده  آم ــمار  به ش

که: خانــواده معتقدنــد 
ــه  ب ــی  زندگ ــون  کان ــد،  فرزن آوردن  از  ــس  پ و  ــت  اس ــی  پژمردگ ــد،  فرزن ــدون  ب ــویی  »زناش

آدمــی  مایــه شــادی  کــه  کســی  »بــه  آیــه مذکــور می  نویســد:  تفســیر  در  راغــب اصفهانــی  از  نقــل  بــه  . عالمــه طباطبایــی   1
دفتــر  همدانــی،  موســوى  محمدباقــر  ســید  ترجمــه  المیــزان،  تفســیر  می  شــود«  گفتــه  عیــن  قــرة  و  چشــم  نــور  اســت، 

ص338. ج  15،  1374ش،  پنجــم،  چــاپ  قــم،  علمیــه  حــوزه  مدرســین  جامعــه   اســالمی  انتشــارات 
فرقان، 74.  .  2
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دارای معنــای حقیقــی می شــود  زندگــی  از بچه دارشــدن،  پــس  بلکــه  شــکوفایی می رســد؛ 
ــردد«.1 ــاط می گ نش و  ــده  از خن ــر  ُپ ــد،  فرزن ــیله  به وس ــه  و خان

تولــد  از  و شــادمانی حاصــل  نشــاط  انجــام داده اســت،  راســل«  »برترانــد  کــه  پژوهشــی 
از  یکــی  او  بــا  ی  بــاز و  کــودک  بــا  وقــت  گذرانــدن  می کنــد.  تأییــد  را  خانــواده  در  فرزنــد 

ببخشــد.2 نشــاط  و  ی  ــرژ ان مــادر  و  ــدر  پ ــه  ب ــد  کــه می توان اســت  ــی  بهتریــن لحظات
به دنیــا  اولشــان  فرزنــد  کــه  مــادران جوانــی  و  پــدران  دربــاره  نیــز  »فیلدَمــن«  تحقیقــات 
نشــاط  و  شــادی  احســاس  و  مادرشــدن  و  پــدر  لــذت  کــه  اســت  آن  از  کــی  حا آمــده، 

اســت.3 مؤثــر  بســیار  زناشــویی  زندگــی  آســایش  و  آرامــش  ایجــاد  در  آن  از  حاصــل 
پیــری  ســنین  بــه  مــادر  و  پــدر  کــه  می شــود  بیشــتر  زمانــی  موضــوع  ایــن  اهمیــت 
به دلیــل  و  تبدیــل می شــود  بی فــروغ  و  کت  آشــیانه ای ســا بــه  و محیــط خانــه  می رســند 
را  گوشــۀ خانــه ای خامــوش، عمــر خــود  یــا  در خانــه ســالمندان  فرزنــد، مجبورنــد  نداشــتن 

کننــد. رنــج ســپری  و  تنهایــی  در 

- باقیات الصالحات آخرت
روز  و  فرمــود: در شــب   بــه موســی امــام صــادق می فرماینــد: خــداى عــّز و جــل 
بــاش و پیــش  بــال شــکیبا  و به هنــگام  بــاش  کــن و هنــگام ذکــر مــن خاشــع  یــاد  مــرا بســیار 
بازگشــت  مــده؛  قــرار  مــن  را شــریک  و چیــزى  کــن  پرســتش  مــرا  و  بــاش  آســوده  مــن  ذکــر 
و  ســاز  خــود  ذخیــره  درماندگــی(  روز  )بــراى  مــرا  موســی  اى  اســت.  مــن  ســوى  بــه  همــه 

4.» بســپار مــن  بــه  را  پاینــده خــود  و  کردارهــاى شایســته  )باقیات الصالحــات(  گنــج 
و  می مانــد  محفــوظ  خــدا  نــزد  کــه  اســت  صالحــی  اعمــال  »باقیات الصالحــات؛ 

می شــود«.5 خداونــد  عظیــم  اجــر  و  شــکر  باعــث 

یاب، صص 178 - 179. زر ترجمه عباس  دورانت،  ویل  فلسفه،  یخ  تار  .  1
و جمعیت، ص 187. . دانش خانواده   2

. همان.  3
امــام علــی )علیه الســالم(،  أمیرالمومنیــن  امــام  کتابخانــه  ج 9، ص 1443،  الوافــی،  کاشــانی، محمدمحســن،  فیــض   .  4

اول، 1406ق. اصفهــان، چــاپ 
قــم، چــاپ  اســالمی،  انتشــارات  دفتــر   ،102 ج 14، ص  القــرآن،  تفســیر  فــی  المیــزان  . طباطبایــی، ســید محمدحســین،   5

1417ق. پنجــم، 
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بــه  مــرگ، چیــزى  از  پــس  ایــن جهــان درگــذرد  از  امــام صــادق می فرماینــد: هرکــس 
باشــد: گذاشــته  باقــی  از خــود  این کــه پیش تــر ســه چیــز  نمی رســد جــز  او 

باشد؛ باقی  او  از  اثرش پس  که  نیکی  کار   .1
آن  بــه  مــردم  او  از  بعــد  و  باشــد  داده  رواج  مــردم  میــان  در  کــه  2. ســنت حســنه  اى 

کننــد؛ روش عمــل 
کند.1 او دعا  براى  که  فرزند صالحی   .3  

کــه  اســت  فرمودنــد: شــش چیــز  کــه  نقــل شــده  آن حضــرت  از  در حدیــث دیگــرى 
بهره  منــد خواهــد شــد: آن  از  مرگــش  از  پــس  مؤمــن  شــخص 

کند؛ آمرزش  او طلب  براى  که  فرزند صالحی   .1
گیرد؛ قرار  استفاده  مورد  و  باشد  او  از  که  قرآنی    .2  

که می نشاند؛ 3. درختی   
نماید؛ که احداث  آبی  4.  چاه   

ى می کند؛ راه خدا جار در  که  آبی  5.  چشمه   
کنند.2 آن عمل  به  مردم  او  از  که پس  نیکی  روش  و  6. سنت   

 عامل امنیت و استحکام خانواده
میــان  کــه: »طــالق  نشــان می دهــد  نیــز  اجتماعــی  و علــوم  مطالعــات جامعه شناســی 
ــا  ب فرزنــدان  یعنــی  اســت«.3  فرزنــد  دارای  متأّهلیــن  از  بیشــتر  فرزنــد،  بــدوِن  متأّهــل  افــراد 
کانــون  یــم  از حر ویرانگــر حــوادث،  مقابــل ســیل  در  به عنــوان ســّدی محکــم  حضــور خــود 

خانــواده محافظــت می کننــد.
زوجیــن،  طــالق  علت هــای  از  یکــی  امــروزه  مطالعــات،  و  تحقیقــات  براســاس 
مــادر  و  پــدر  بیــن  پیونــد  بــه  منزلــه  فرزنــد خردســال،  به  ویــژه  فرزنــد،  اســت.  فرزنــد  نداشــتن 

ج 13، ص292 بیروت،  الشیعه،  . وسائل   1
. همان مدرک، ص293  2

دکتــر  قدســی،  محمــد  دکتــر  طــالق،  اجتماعــی  و  اقتصــادی  کننده  هــای  تســهیل   و  بازدارنده  هــا  مقالــه  .ک:  ر  .  3
زنــان،  راهبــردی  اجتماعــی، مطالعــات  و علــوم  نشــریه جامعــه  شناســی  دکتــر ســعید عیســی زاده،  و  باللــی  اســماعیل 

 .53 شــماره  1390ش،  پاییــز 
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کم کــم  زندگــی  کــه  چرا می شــود؛  خانــواده  تزلــزل  باعــث  بی فرزنــدی   ، ازایــن رو اســت. 
زندگــی مشــترک  بــه  نتیجــه، عالقــه همســران  در  نمایان تــر می شــود؛  و مشــکالت  عــادی 
و دل  مشــغولی های  کانــون خانــواده، جاذبه هــا  در  فرزنــد  ولــی حضــور  کــم خواهــد شــد؛ 
ناتوانایی هــای  کنــار مشــاهده  در   ، امــر مــی  آورد؛ همیــن  ارمغــان  بــه  والدیــن  بــرای  تــازه ای 
و  ــرو  نی ــام  تم ــود  ــث می ش باع  ، ــادر م و  ــدر  پ ــوی  از س ــفقت  و ش ــئولیت  ــس مس ــوزاد، ح ن

گــردد. کــودک متمرکــز  از  در جهــت حمایــت  آنهــا  احساســات 
ل 

ُ
»گ والدیــن«1و  »جگرگوشــه  بــه  فرزنــد  از  دینــی  آموزه هــای  در  کــه  ازاین روســت 

از  را  آن  به راحتــی  نیســتند  حاضــر  والدیــن  کــه  اســت  شــده  بهشــتی«2یاد  خوشــبوی 
اســتحکام  در  مثبتــی  نقــش  زندگــی مشــترک،  در  فرزنــد  بنابرایــن حضــور  بدهنــد.  دســت 
مثبــت  ویژگــی  هــزاران  از  گوشــه ای  تنهــا  ویژگی هــا  ایــن  دارد.  تــداوم حیــات خانــواده  و 

خانواده هاســت. در  یــاد  ز فرزنــدان 

 پرورش احساس: پای صحبت خانواده های دوست دار فرزند 
از  یکــی  در  اســت.  وافــی  آقــای  ــواده جنــاب  پرجمعیــت، خان از خانواده هــای  یکــی 

پرســید:3 ایشــان  از  بــود مصاحبه گــر  ایشــان شــده  بــا  کــه  مصاحبه هایــی 
ید؟ ندار مالی  مشکل 

گفتند:  پاسخ  در  ایشان 
َبــرج یعنی  َبــرج مردم باالســت؛  َبــرج دارند.  مــردم مشــکل خــرج ندارنــد، بلکــه مشــکل 
را  زکات  و  ماننــد خمــس  و مســائل شــرعی  کنــد  کــه درســت خــرج  انســانی  اضافــه.  خــرج 
از مشــکل مالــی خرید  گر منظــور  ا برکــت می دهــد.  بــه زندگــی اش  کنــد، خــدا  هــم رعایــت 
به همیــن  کنیــم.  تهیــه  تلویزیونــی  چنیــن  نمی توانیــم  مــا  اســت،  میلیونــی   ١٥ تلویزیــون 

کنیــم. فراهــم  را  ی  اســباب ضــرور و  لــوازم  تنهــا  مــا ســعی می کنیــم  جهــت 
ــون  ــود؛ چ نمی ش ــکل  ــار مش ــاد دچ ی ز ــدان  فرزن ــتن  داش ــا  ب ــی  دارم هیچ کس ــاور  ب ــن  م
زندگــی  عمــق  در  بایــد  را  درآمــد  کــردن  پیدا برکــت  موضــوع  می رســاند.  خــدا  را  ی  روز

.112 ج 15، ص  ی طبرسی،  نور میرزا حسین  . مستدرک الوسائل،   1
. همان، ص 113.  2
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را  آن  جملــه  چنــد  بــا  بتــوان  کــه  نیســت  چیــزی  مســأله  ایــن  چــون  کــرد؛  جســت و جو 
زندگــی  در مســیر  را  داماد هایــی  زندگــی ام  در  متعــال  مثــال خداونــد  به طــور  کــرد.  تعریــف 
وســیله  مــا  کــه  اســت  درســت  نمی خواســتند.  ســنگین  یــه  جهیز کــه  داد  قــرار  دخترانــم 
کریم بدهــم. خداوند  قــرآن  از  را  یــد پاســخ تعجب شــما  امــا بگذار ی رســاندن هســتیم،  روز
رِْزُقَهــا؛ هیــچ  اهلل  َعلــی  ِإال  ْرِض 

َ
ال فــی  ــٍة  َداّبَ ِمــن  ــا  َم »َو  اســراء می فرمایــد:  ٣١ ســوره  آیــه  در 

  کــرم  پیامبرا خداســت«.  بــر  او  ی  روز این کــه  مگــر  نیســت  زمیــن  در  جنبنــده ای 
بــر  شــما  به واســطه  قیامــت  روز  در  مــن  یــرا  ز شــوید؛  یــاد  ز تــا  کنیــد  »ازدواج  فرموده انــد: 

می کنــم«. مباهــات  امت هــا  ســایر 
نســل  کثــرت  کــه  نکرده انــد  درک  برخــی  هنــوز  متأســفانه  گفتنــد:  ادامــه  در  ایشــان 
یــاد دچــار  ز فرزنــدان  داشــتن  بــا  دارم هیچ کســی  بــاور  مــن   . نــه مشکل ســاز اســت،  رزق آور 
کم بــودن  کــه  کســانی  واقــع مشــکل  در  را خــدا می رســاند.  ی  روز کــه  مشــکل نمی شــود؛ چرا
بــاور  متعــال  رزاق بــودن خداونــد  بــه  کــه  اســت  ایــن  کمتــر می داننــد  فرزنــد  دلیــل  را  ی  روز
نــدارم  اعتقــادی  چنیــن  مــن  می داننــد.  کار  ایــن  مســئول  را  خــود  اشــتباه  بــه  و  ندارنــد 
ی  روز ــب  کس در  ــه  ی ک به طور ــت؛  اس داده  ــیار  بس ــت  برک ــن  م ــم  ک ــد  درآم ــه  ب ــم  ه ــدا  و خ

دیــده ام. بار هــا  و  بار هــا  را  الهــی  کمک هــای  خانــواده ام 
را داشــت، می گفــت:  فرزنــد  کــه تجربــه داشــتن 14  از خانواده هایــی  فرزنــد یکــی دیگــر 
از مســافرت  برادرانــم دوســت داشــت؛ وقتــی  و  بقیــه خواهــر  از  را خیلــی بیشــتر  پــدرم مــن 
و مــن مــی آورد؛ وقتــی  اول خانــواده  ، بچــه  مــادر بــرای  برمی گشــت معمــواًل ســوغات بهتــری 
کــه چــرا بــرای نجمه ســوغات بهتــری آوردی می گفت: چون نجمه  بقیــه اعتــراض می کردنــد 
از  بعــد  کــه ظاهــرا  بــود  ایــن خاطــره  یــادآور  پــدرم  ایــن جملــۀ  از دور دوم اســت.  اول  فرزنــد 
کــه خــدا بــه آنهــا داده بــود، دیگــر بچــه دار نمی شــدند؛ پــدرم از این بابت خیلی  فرزنــد هفتــم 
ناراحــت بــود و دائــم بــا دعــا و توســل، از خــدا طلــب می کــرد کــه فرزنــدان بیشــتری بــه او عطــا 
کــه شــدم اولــی  کنــد؛ تــا اینکــه باالخــره دعایشــان مســتجاب شــد و خــدا مــن را بــه آنهــا داد 
کنــار  کــرد و همیشــه خــوب و خــوش  فرزنــد خــدا روزی شــان  تــا 14  از مــن  بعــد  از دور دوم. 
بــا  پــدرم  بلنــدی می نشســتیم،  بــا هــم ســر ســفره  زندگــی می کردیــم. معمــواًل وقتــی همــه  هــم 

لــذت می بــرم. از تماشــای شــما  یــد؛ مــن  و می گفــت: بخور عشــق دور ســفره می چرخیــد 
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 رفتارسازی:
 نمونه هایی از فرزندان یتیم که به عنایت خداوند، 

یخ ساز شدند  انسان هایی بزرگ و تار
گره هــای  می توانــد  آن  پاســخ  کــه  اســت  مطــرح  مهــم  بســیار  ســؤال  یــک  اینجــا  در 
ی  روز می توانــد  را  فرزنــد  چنــد  تــا  خداونــد  واقعــًا  اینکــه:  آن  و  کنــد  بــاز  را  ذهنــی  کــور 

بدهــد؟  
روزی رســان اســت؟ قطعــا  یــا خداونــد  را می دهنــد  فرزنــدان  روزی  مــادران  و  پــدران  آیــا 
کــه بــدون روزی نمانده انــد و حتــی تبدیل به شــخصیت های  همــه یتیم هایــی را دیده ایــم 

: از ایــن شــخصیت ها عبارتنــد  از جملــه  بــزرگ و موفقــی هــم شــده اند. 
  حضرت آیت اهلل سید محمدرضا گلپایگانی -

بزرگی  گلپایگان، مهــد پرورش عالمــان  یــک فرســخی شهرســتان  گوگــد، روســتایی در 
و  ، عالمــی عامــل  پرهیــزگار و  کــدل  پا بزرگ مــردی  روســتا  ایــن  در  پیــش  .ســال ها  اســت 
مــردم  بیــن  در  آقــا ســید محمدباقــر  یســت.  اســم ســید محمدباقــر می ز بــه  بزرگــوار  ســیدی 

بــود. و فضیلــت  تقــوی  و  زهــد  بــه  معــروف  آن ســامان 
پســر  فرزنــد  داشــتن  از  ولــی  بــود،  فرزنــد دختــر  دارای چهــار  امــام  آقــا ســید محمدباقــر 
رفته  از دنیــا  بــزرگ  تولــد مرجــع  از  ایشــان قبــل  از دســت تقدیــر هشــت پســر  و  بــود  محــروم 
وادی مقــدس  از  والیــت  نــور  از  بارقــه ای  بــود. عاقبــت  مانــده  ی  بــر دل و و حســرت  بودنــد 
تأثیــر خــود  را تحــت  او  و همــه احساســات  تابیــد  ی  قلــب و بــر    امــام هشــتم  ناحیــه 
افتــاد؛  دلــش  در  مقــدس  آســتان  آن  بــه  عــزم ســفر  امــام  آقــا ســید محمدباقــر  داد.  قــرار 
بــر  زاد صفــای اخــالص  بــا  را    امــام هشــتم  آســتان مولی الموالــی  بــه  بــار ســفر  بی درنــگ 
از حضرت  و  بــدان آســتان مقــدس رســانید  را  پــای پیــاده خــود  بــا  و  بربســت  تــوکل  راحلــه 
و  او  روشــنی چشــم  کــه موجــب  فرمایــد  او مرحمــت  ــه  ب پســری  اهلل  إذن  ــه  ب کــه  خواســت 

باشــد. و مســلمین  اســالم  و عــزت  برکــت 
یــا  رؤ عالــم  در  ایشــان  صبیه هــای  از  یکــی  ســفر  همیــن  در  توســل  ایــن  پــی  در 
بعــد مشــاهده می کننــد   می شــوند.  امــام جــواد  و  رضــا  ــه حضــور حضــرت  ب مشــرف 
را چنیــن  ، خــواب  مانــد. ســید محمدباقــر   رضــا  امــام  و  رفــت    کــه حضــرت جــواد 
)رضــا( می مانــد،  آنهــا  اولیــن  کــه  ایشــان می دهــد  بــه  پســر  دو  کــه خداونــد  کردنــد  تعبیــر 
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پســر  و  مــادر  فرزنــد دوم،  تولــد  هــم شــد! هنــگام  و همین طــور  مــی رود  دنیــا  از  دومــی  ولــی 
ــد. ــا می رون دنی از  دو  ــر  ه

ــر  پ ــتاره ای  ــام س ام ــر  ــید محمدباق ــه س در خان 1316 ق  ــال  ــده س ــتم ذی القع در هش
کــه  گردیــد  منــور  کودکــی  نــور جمــال  بــه  او  و معنویــت  از صفــا  پــر  و خانــه  فــروغ درخشــید 

و فضیلــت شــد. تشــنگان علــم  موجــب شــادی 
ــی  از طرف و  ــت   می دانس ــتم  ــام هش ام ــوی  از س ــی  کرامت را  ــد  فرزن ــن  ای ــون  ــدر چ پ
رضــا  امــام  )والدت  بــود  متولــد شــده    بــن موســی الرضا  ایــام والدت علــی  در  ایشــان 
و  نامیدنــد  »محمدرضــا«  را  مبــارک  مولــود  ایــن  148هـــ.ق(  ســنه  ذی القعــده  یازدهــم 
ایــن  و  از طــرف خــدا  بــود  موهبتــی  یــک  او  کــه  دادنــد؛ )چرا قــرار  اهلل«  »هبــة  را  او  لقــب 
ی  کنیــه و و  ــود(  ب تمــام مســلمین عصــر  ــر  ب بلکــه رحمتــی  ــود  نب ــدر  پ موهبــت مختــص 
از  ــم  ه ــدش  فرزن ی  ــذار نام گ در  ــی  ــر حت ــید محمدباق ــد. س کردن ــاب  انتخ ــن«  »ابوالحس را 
فرزندش عالوه  بــرای  و  کــرد   تبعیت  ائمــه طاهریــن  و  و رســوم خانــدان رســالت  آداب 
آســمان  بــه  پــدر دســت  ی،  نامگــذار مراســم  از  پــس  یــد.  برگز هــم  لقــب  و  کنیــه  اســم،  ــر  ب
تولــد  ذیــل  در  پشــت صحیفــه ســجادیه  در  و  نمــود  فرزنــد دعایــی  در حــق  و  کــرد  بلنــد 

نوشــت: این چنیــن  ایشــان 
و  بفضلــک  العاملیــن  العلمــاء  مــن  اجعلــه  و  رزقــه،  وســع  و  عمــره،  طــّول  »اللهــم 
ی  روز ی وســعت  بــر و و  کــن  را طوالنــی  فرزنــدم  الراحمیــن«. خدایــا عمــر  ارحــم  یــا  کرمــک 
قــرار ده. خدایا این خواســته های ما  تقــوی  بــا  و  از علمــای عاملیــن  را  او  و  مرحمــت فرمــا 

ای رحم کننده تریــن رحم کننــدگان. فرمــا؛  یــت عطــا  بزرگوار و  بــا فضــل  را 
استجابت رسید. به  فرزندش  در حق  این سه دعا 

کرد؛  که تنهایــی را لمس  « بود؛ ایشــان سه ســاله بود  مــادر ایشــان مرحومــه خانم »هاجر
بــا  را بــدون عنصــری  از دنیــا رفــت و زندگــی  مــادرش در ســال 1319 به هنــگام وضــع حمــل 
یافــت  پــرورش  بــزرگ شــیعه در خانــه ای  گذرانــد. مرجــع  مــادر  به نــام  بــا عطوفــت  و  محبــت 
ــع و  ــت مداف ــاهد رحل ــالگی ش ــن 9 س ــی زد. در س ــوج م آن م ــم در  و عل ــوی  تق و  ــد  ــه زه ک
ــر وی  ب را  یتیمــی  لبــاس  و  گرفــت  او  از  را  ــدر  پ ــر  ــزرگ خــود شــد و دســت تقدی ب تکیــه گاه 
کــودک  کــه ایــن  یــادی نگذشــت  پوشــاند. پــدر رفــت و فرزنــد را بــه امیــد خــدا ســپرد. زمــان ز

گردیــد.  نام آشــنا در جهــان تشــیع  و  بــزرگ  بــه مرجعــی  یتیــم تبدیــل 
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- روح اهلل الموسوی الخمینی
اول مهــر 1281 هجــری  بــا  روز بیســتم جمادی الثانــی 1320 هجــری قمــری مطابــق  در 
ایران  اســتان مرکزی  توابع  از  شمســی )24 ســپتامبر 1902 میــالدی( در شهرســتان خمیــن 
  اطهــر  زهــرای  از ســالله  در خاندانــی  و  و جهــاد  و هجــرت  اهــل علــم  در خانــواده  ای 

نهاد. کــدان طبیعــت  بــر خا پــای  الخمینــی  الموســوی  روح اهلل 
کســب  کار هدایــت مــردم و  کــه نسل درنســل در  بــود  آبــا و اجــدادی  او وارث ســجایای 
از  آیــت اهلل ســیدمصطفی موســوی  ایشــان مرحــوم  بزرگــوار  پــدر  کوشــیده اند.  الهــی  معــارف 
آنکــه ســالیانی چنــد در  از  پــس    العظمــی میــرزای شــیرازی  آیــت اهلل  معاصریــن مرحــوم 
بــود،  آمــده  نایــل  بــه درجــه اجتهــاد  و  گرفتــه  فــرا  را  و معــارف اســالمی  نجــف اشــرف علــوم 
بــود. درحالی کــه  امــور دینــی  آنــان در  و هــادی  مــردم  و در خمیــن ملجــأ  بازگشــت  ایــران  بــه 
از والدت »روح اهلل« نمی گذشــت، طاغوتیــان و خوانیــِن تحــت حمایــت  مــاه  پنــج  از  بیــش 
به مقاومــت  زورگویی هایشــان  برابــر  کــه در  را  پــدر  نــدای حق  طلبــی  عّمــال حکومــت وقــت، 
بــه شــهادت  را  اراک وی  بــه  و در مســیر خمیــن  گفتنــد  پاســخ  گلولــه  بــا  بــود،  برخاســته 
بــه تهــران )دارالحکومه وقت(  رســاندند. بســتگان شــهید برای اجرای حکــم الهِی قصاص 

گردیــد. قاتــْل قصــاص  تــا  یدنــد  ورز بــر اجــرای عدالــت اصــرار  و  رهســپار شــدند 
مفهــوم  بــا  و  آشــنا  یتیمــی  رنــج  بــا  کودکــی  اوان  از    امــام خمینــی  ترتیــب  بدیــن   
مــادر  سرپرســتی  تحــت  را  نوجوانــی  و  کودکــی  دوران  ی  و گردیــد.  روبــه رو  شــهادت 
آیــت اهلل  مرحــوم  نــوادگان  از  و  تقــوا  و  علــم  خانــدان  از  کــه   ) هاجــر )بانــو  مؤمنــه اش 
ــزد عمــه مکرمــه اش  ن و همچنیــن  اســت  بــوده  التصانیــف(  زبــدة  ی )صاحــب  خوانســار
ســن  در  اّمــا  کــرد؛  ســپری  بــود،  حق جــو  و  شــجاع  بانویــی  کــه  خانــم(  )صاحبــه 

گردیــد.  محــروم  نیــز  عزیــز  دو  آن  وجــود  نعمــت  از  پانزده ســالگی 
بــه  را  قــرن  انقــالب  بزرگ تریــن  شــد  موفــق  پــروردگار  به خواســت  یتیــم  فرزنــد  ایــن 
در مســیر  و دین ســتیزی،  بی دینــی  پرتــگاه ســقوط  از  را  و مســیر جهــان  برســاند  ی  پیــروز

دهــد. قــرار  دینــی  یش هــای  رو و  معنــوی  ی  کنجــکاو قلــه 

 حضرت محمد -
و  کــرد  تربیــت  در ظرفــی  را  بزرگــوار  آن  اخالقــی  و  روحــی  متعــال شــخصیت  خــدای 
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نــگاه اجمالی  یــک  کنــد.  بــر دوش حمــل  را  امانــت  بــار عظیــم  آن  بتوانــد  کــه  آورد  به وجــود 
روایتــی  بنابــر   ، بزرگــوار آن  پــدر  یــم.  بینداز کودکــی  دوران  در    کــرم  ا پیامبــر  زندگــی  بــه 
آن  و  مــی رود  دنیــا  از  والدتــش  از  بعــد  مــاه  دیگــر چنــد  روایتــی  بنابــر  و  والدتــش  از  قبــل 
روزگار ســرزمین  آن  اصیــل  و  رســم خاندان هــای شــریف  بــه  نمی بیننــد.  را  پــدر  حضــرت 
ــپردند  ــت می س نجاب و  ــت  اصال دارای  و  ــن  کدام پا ــان  زن ــه  ب را  ــود  ــدان خ فرزن ــه  ک ــاز  حج
کــودک عزیــزِ چــراغ  ایــن  پــرورش دهنــد،  عربــی  قبایــل  میــان  در  و  را در صحــرا  آنهــا  تــا 
بنــی  قبیلــه  از  کــه   - به نــام حلیمــه ســعدّیه  و نجیــب  اصیــل  زن  یــک  بــه  نیــز  را  خانــواده 
بــرد و حــدود شــش  را در میــان قبیلــه خــود    کــرم  ا نیــز پیامبــر  او  بــود - ســپردند.  ســعد 
تربیــت  را  او  و  داد  شــیر  او  بــه  نگه داشــت؛  را  گران بهــا  دّر  آن  و  عزیــز  کــودک  آن  ســال 
ــادرش  م ــزد  ن را  ــودک  ک ــن  ای ــی  گاه ــرد.  ک ــدا  پی ــرورش  پ ــرا   در صح ــرم  ک ا ــر  پیامب ــرد.  ک
از شــش  بعــد  برمی گردانــد.  بــاز  و ســپس  را می دیــد  او  ایشــان  و  مــی آورد  آمنــه(  )حضــرت 
بــود  کــرده  ی پیــدا  پــرورش بســیار ممتــاز و روحــی  از لحــاظ جســمی  کــودک  ایــن  کــه  ســال 
، خوش اخــالق،  متیــن، صبــور نیــز  روحــی  لحــاظ  از  کارآمــد؛  ک،  زیبــا، چــاال قــوی،  )جســم 
بــه مــادر و خانــواده  الزمــه زندگــی در همــان شــرایط اســت(  کــه   ، بــاز بــا دیــد  و  خوش رفتــار 

برگردانــده شــد.
 - را  قبــر جنــاب عبــداهلل  ــا  ت ــرد  ب یثــرب  ــه  ب ــا خــود  ب و  برداشــت  را  کــودک  ایــن  مــادر 
کــه  بعدهــا  کننــد.  یــارت  ز  - شــد  دفــن  هــم  همان جــا  در  و  رفــت  دنیــا  از  آنجــا  در  کــه 
ــدر  پ ــر  قب ــد  فرمودن ــد،  کردن ــور  ــا عب آن ج از  و  ــد  بردن ــریف  تش ــه  ــه مدین ب   ــرم  ک ا ــر  پیامب
بــه  مــادرم  بــا  پــدرم،  قبــر  یــارت  ز بــرای  کــه  اســت  یــادم  مــن  و  اســت  ایــن خانــه  در  مــن 
کــودک  ایــن  و  از دنیــا رفــت  ابــواء، مــادر هــم  نــام  بــه  اینجــا آمدیــم. در برگشــتن، در محلــی 
در  کــه  کــودک  ایــن  روحــی  ترتیــب، ظرفیــت  ایــن  بــه  یتیــم شــد.   ) دو )هــر  مــادر  و  پــدر  از 
ببــرد،  پیــش  و  کنــد  تربیــت  اخالقــی خــود  و  در ظرفیــت وجــودی  را  دنیایــی  بایــد  آینــده 
عبدالمطلــب  به دســت  و  آورد  مدینــه  بــه  را  او  ام ایمــن  کــرد.  پیــدا  افزایــش  روزبــه روز 
می کــرد.  ی  پرســتار و  پذیرایــی  کــودک  ایــن  از  شــیرین  جــان  مثــل  عبدالمطلــب  داد. 
حــدود  پیرمــرد  ایــن  مــادرم.  مثــل  او  بــرای  مــن  کــه  شــعری می گوید  در  عبدالمطلــب  
را  کــودک  ایــن  آن چنــان   - بــود  عزیــز  و  شــریف  بســیار  یــش و  قر که رئیــس   - صدســاله 
نیایــد  کــودک مطلقــًا به وجــود  ایــن  کم محبتــی در  کــه عقــدۀ  قــرار داد  مــورد مهــر و محبــت 
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را  مــادر  و  پــدر  از  ی  نوجــوان، ســختی های دور ایــن  کــه  اســت  ایــن  نیامــد. شــگفت آور  و 
ــد.  کن ــدا  پی ــش  افزای او  ــی  آمادگ و  ــت  ــا ظرفی ت ــد  ــل می کن تحم

بنــده  مقرب تریــن  و  پیامبــران  خاتــم   ، پــروردگار به خواســت  یتیــم  کــودک  همیــن 
او  مدیــون  را  خــود  معنــوی  حیــات  جهــان  مســلمانان  همــه  و  مــا  همــه  کــه  شــد  خــدا 

هســتیم.
یــاد(  ز یــا  باشــند  )کــم  مــا  فرزنــدان  معنــوی  و  مــادی  آینــده  یــم  می گیر نتیجــه  پــس 

خداســت.  به دســت 
گذشــته  ماننــد  را  ایرانــی  خانواده هــای    محمــد  آل  و  محمــد  بحــق  »خدایــا 

آمیــن الهــی  بگــردان«.  برکــت  بــا  و  یــاد  ز فرزنــدان  دارای  و  پرجمعیــت 
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پدر، مادر حس خوب زندگی
والیدن و صمیمیت زندگی
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 خطبه:
ِمیــن 

َ
عال

ْ
ال َرّبِ  هلِلَِّ  َحْمــُد 

ْ
»ال ِحیــم.  حَمِن الّرَ الّرَ ِبســِم اهلِل  ِجیــم.  الّرَ ــیَطان 

َ
الّش ِمــَن  ِبــاهلِل  َاُعــوُذ 

ِدَنا  َســّیِ ــی 
َ
َعل ــالُم  الّسَ و  الَصــالُة  ُثــّمَ  ُمْرَســِلین 

ْ
ال َو  ْنِبَیــاَء 

َ ْ
ال باِعــِث  ْجَمِعیــَن، 

َ
أ ِئــِق 

َ
َخال

ْ
ال َبــاِرء 

اِهرِیــَن  الّطَ ِبیــَن  ّیِ
الّطَ آِلــِه  ــی 

َ
َعل َو  ــد  ُمَحّمَ أِبی القاِســم  میــن 

َ
العال إِلــِه  َحبیــِب  َنــا  َنِبّیِ َو 

ِمــَن  أجَمعیــن  أعداِئِهــم  َعلــی  الداِئــم  عــُن 
َّ
الل و  الَمهدّییــن  الُهــداِة  َرمیــن 

َ
الُمّک الَمعصومیــن 

میــن«
َ
العال َرّبَ  ــا  ی آمیــَن  یــن  الّدِ ــوِم  َی ِقیــاِم  إلــی  اآلن 

مشــترک  زندگــی  امنیــت  عاطفــی،  و  واقعــی  طــالق  آمــار  انگیزه ســازی:    
فرزنــدآوری  زمینه ســاز 

طــالق  بــه  مــورد  یــک   1400 ســال  در  ازدواج  ســه  هــر  از  کــه  می دهــد  نشــان  آمارهــا 
بوده  مورد  و 208  هزار  کشــور 134  ازداواج  1400، مجموع  تابســتان  در  اســت.  منجر شــده 
فاصلــه  در  ایــران  در  ازدواج  نشــان می دهــد  کــه محاســبات  اســت  ایــن درحالــی  اســت. 

اســت.1 یافتــه  کاهــش  از 36 درصــد  بیــش   ،1399 تــا   1390
می شــدند  خبــر  بــا  شــوهری  و  زن  بیــن  اختــالف  از  فامیــل  چنانچــه  قبــل  ســال ها 
زوجیــن  بیــن  اختــالف  ــد  پادرمیانــی ســعی می کردن ــا  ب و  هــم جمــع می شــدند  دور  همــه 
بیــن  در  فامیــل  نقــش  کمرنگ شــدن  و  زمــان  گذشــت  بــا  امــروزه  ولــی  کننــد؛  برطــرف  را 

.84683200 کد خبر  ایران،  ی اسالمی  ی جمهور . خبرگزار  1
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اختــالف  ایجــاد  بــه محــض  و  اســت  کمرنــگ شــده  نیــز  یش ســفیدی ها  ر ایــن  جوان ترهــا، 
قــرار  ــان  ی در جر را  بزرگ ترهــا  آنکــه  بــدون  و  ــد  مــرد، خودشــان تصمیــم می گیرن و  زن  بیــن 

اجــرا می گذارنــد. مرحلــه  بــه  را  دهنــد، تصمیــم خــود 
از  »یکــی  مــورد می گویــد:  ایــن  در  روان شــناس  و  احمــدی، مشــاور  زهــره  دکتــر  خانــم 
تغییــر  بحــث  می کنــد،  پررنــگ  خانواده هــا  بیــن  در  را  توافقــی  طــالق  بحــث  کــه  دالیلــی 
انتخــاب  پسرشــان  بــرای  را  دختــری  فامیــل  بــزرگان  قدیــم  در  ازدواج هاســت.  ســبک 
بزرگ ترهــا  همــان  مواقعــی  چنیــن  در  می شــد.  انجــام  ســنتی  کامــال  ازدواج  و  می کردنــد 
ناراحتــی  احســاس  زوجیــن  طــرف  دو  از  یکــی  گــر  ا و  می کردنــد  مســئولیت  احســاس 
می کردنــد  ســعی  و  می شــدند  عمــل  وارد  می آمــد،  به وجــود  زندگــی اش  در  رنجــش  و 
از  ی  بســیار و  کــرده  تغییــر  ازدواج  ســبک  امــروزه  ولــی  کننــد.  برطــرف  را  آنهــا  اختــالف 
بــه  کــه  نیــز  آشــنایی ها  ایــن  بیشــتر  اســت؛  کشــیده شــده  به ســطح خیابــان  آشــنایی ها 
در  نقشــی  بزرگ ترهــا هیــچ  و  اســت  پســر  و  انتخــاب خــود دختــر  ازدواج منجــر می شــود، 

ندارنــد«.1 آن 
خانواده هــا  از  نــوع  ایــن  شــده  باعــث  همســران،  بیــن  در  نامناســب  روابــط  امــروزه 
بزرگتریــن عوامــل عــدم  از  یکــی  گفــت  و می تــوان  باشــند  نداشــته  ی  فرزنــدآور بــه  تمایلــی 
نامناســب  ارتبــاط  اســت؛ همیــن  بیــن همســران  ارتبــاط صحیــح  نداشــتن  ی،  فرزنــدآور
بــا  خانــواده  یــک  در  شــوهر  و  زن  دارد.  همســران  خــود  بــه  بســتگی  بــاز  همســران  بیــن 
را  بســتر مناســب  و  بســازند  بــرای خــود  را  زندگــی  بهتریــن  ی همدیگــر می تواننــد  همــکار

نماینــد.  آمــاده  ی  ــدآور فرزن ــرای  ب

 اقناع اندیشه:
 بهشت و جهنم خانه و خانواده، وابسته به روابط زوجین 

کامــل  پاشــی  فرو بــه  را  گاهــی خانواده هــا  کــه  بررســی عوامــل مشــکالت خانوادگــی  در 
یــم  برمی خور مــوارد متعــددی  بــه  بــه طــالق عاطفــی می شــود،  گاهــی منجــر  و  می کشــاند 
و جســمانی  اقتصــادى  دینــی،  فرهنگــی،  اجتماعــی،  روانــی،  از مســائل  گســتره اى  در  کــه 

. همان.  1
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اختالفــات  در  عوامــل  ایــن  نقــش  میــزان  تفــاوت  بــه  اذعــان  بــا  اینــك  می گیرنــد.  جــای 
یــم. آنهــا می پرداز اجمالــی  بررســی  بــه  خانوادگــی، 

- عوامل روان شناختی و ارتباطی طالق عاطفی همسران
بــاز  آنهــا  غیرکالمــی  و  کالمــی  روابــط  چگونگــی  بــه  مــرد  و  زن  اختالفــات  برخــی 
گاهی  آ آنــان  از مقاصــد و مســائل  کــه دیگــران  افــراد تصــور می کننــد  از  ى  می گــردد. بســیار
نپرداختــه،  نــکات  بیــان همــه  ــه  ب کالمــی  روابــط  در  امــر موجــب می شــود  دارنــد؛ همیــن 
و  »آن«  »ایــن«،  ماننــد  واژه هــای مبهمــی  از  اســتفاده  گوینــد.  اســتعاره ســخن  و  ــه  کنای ــا  ب
از  بیــان مســائل،  و  توضیــح  مقــام  در  گاهــی  افــراد  اســت.  تفاهــم  بــرای  مانعــی  نیــز   » »چیــز
اســت. همیــن  و قضــاوت  ى  داور بردارنــدۀ معنــای  در  کــه  اســتفاده می کننــد  واژه هایــی 
افــراد  برخــی  آنکــه  دیگــر  نکتــه  آورنــد.  ی  رو ی  داور بــه  ناخواســته  می شــود  موجــب  امــر 
ایراد  و  انتقــاد  الفــاظ اســتفاده می کننــد؛ درحالی کــه در  از  کمتــر  بیــان قدرشناســی،  بــراى 

نمی دهنــد.1 نشــان  کم رویــی  و  دارنــد  بیشــترى  گرفتــن، صراحــت 
اســت.  اختــالف  بــراى  عاملــی  تکبــر  یــا  خودبرتربینــی  غیرکالمــی،  روابــط  در 
و  ى  خودمحــور می رســد  به نظــر  می کنــد.  بــروز  فــرد  بدنــی  وضعیــت  در  معمــواًل  تکبــر 
در  ی  همــکار و  تفاهــم  بــراى  مهمــی  مانــع  دیگــران،  فــردی  ویژگی هــاى  پذیــرش  عــدم 
جهــت  در  بیهــوده  تالش هــاى  و  فردیــت  شناســایی  عــدم  اســت.  خانوادگــی  زندگــی 
آن  اعضــای  بــر  ســنگینی  عاطفــی  هزینه هــای  خانــواده،  فضــاى  آمرانــه  ى  یکسان ســاز
پیامــد  بزرگتریــن  پاشــی خانــواده  فرو و  کمتریــن  اعضــا  کــه خودبیگانگــی  تحمیــل می کنــد 
ى  از ایــن رو در متــون اســالمی در مــورد تکبــر و خودمحور رفتــار و نگــرش اســت.  نــوع  ایــن 
باشــد،  فــرد  گــر ذره اى تکبــر در وجــود  ا کــه  گفتــه شــده  و حتــی  وارد شــده2  نکوهش هایــی 

نمی شــود.3 بهشــت  وارد 
و  زندگــی  در  نارضایــی  بــه  یکدیگــر  نیازهــاى  بــه  توجــه  عــدم  عاطفــی،  روابــط  در 
خانــواده  بیــرون  افــراد  بــا  خانــواده  اعضــاى  عاطفــی  روابــط  گاهــی  می انجامــد.  اختــالف 

.90 - روان شناسی خانواده، ص 69  در  ی  آدم ساز  ، . ستیر  1
11، ص 5076. ج  میزان الحکمة،  ی شهری،  192؛ محمدی ر نهج البالغه، خطبه   .  2
ج 2، ص 309. کافی،  کلینی،   » کبر ذرة من  قلبه مثقال  »ال یدخل الجنة من فی   .  3
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بــا مشــکالت  و منفــی اســت. چنیــن خانــواده ای  بــا خــود اعضــای خانــواده ســرد  و  قوى تــر 
نیازهــای  ارضــای  بــراى  را محیــط مناســبی  و اعضــا، خانــواده  روبه روســت  جــدی عاطفــی 
عاطفــی خــود نمی بینند؛ در چنیــن خانواده ای، بی اعتنایی، نفرت، وابســتگی، حســادت 

ــت.1 ــواده اس ــمکش ها در خان کش ــب  ــا، موج ــن اعض بی ــط  رواب ــی در  و خودخواه

- عوامل اجتماعی و فرهنگی 
نگــرش خصوصــی خانــواده  ماننــد  ی  امــور بــه  کــه  دارد  ویــژه ای  فرهنــگ  هــر خانــواده 
در  شــوهر  و  زن  می شــود.2  مربــوط  دیگــران،  بــا  روابــط  شــیوه  و  ســنت ها  رفتارهــا،  در 
ســلیقه هاى  و  عالقه هــا  فرهنگــی،  تفاوت هــای  کــه  یافته انــد  رشــد  جــدا  خانــواده  دو 
و ســلیقه ها  ویژگی هــا  برخــی  بایــد  زوجیــن  ی  رونــد ســازگار در  نتیجــه  در  دارنــد؛  گــون  گونا
ى  و ناســازگار ، اختالف  امــر گذاشــت. توجــه نداشــتن به این  کنــار  را  و برخــی  را پذیرفــت 
و  کــه شــوخی ها  به گونــه اى  اســت،  متفــاوت  نیــز  هــر خانــواده  تربیــت  نــوع  دارد.  پــی  در  را 
بــا خانــواده  کــه  آزاردهنــده در هــر خانــواده در محــدودۀ خاصــی  رفتارهــاى احتمــاال  ســایر 
موجــب  می توانــد  نکتــه  همیــن  و  می شــود  مهــار  یــا  تربیــت  اســت،  متفــاوت  دیگــرى 

گــردد.3 اختــالف 
ویــژه  فرهنــگ  بــا  و  دارد  مهــم  نقشــی  خانــواده  اختالفــات  در  کــه  دیگــری  عامــل 
در  دیگــران  دخالت هــای  نیســت،  بی ارتبــاط  شــوهر  و  زن  اصلــی  خانواده هــای 
ایــران،  در  از متقاضیــان طــالق  اســت. %27  ــد  ــواده جدی زندگــی خان امــور  و  تصمیم هــا 
ایــن  دانســته اند.4  تقاضــاى جدایــی  را علــت  آشــنایان  و  بی جــای خویشــاوندان  دخالــت 
قــرار دارد و چنان کــه در بحث  رتبــه دوم عوامــل مؤثــر در طــالق  فراوانــی در  نظــر  از  عامــل 
مــی رود.  به شــمار  خویشــاوندى  روابــط  آســیب های  از  شــد،  بیــان  خویشــاوندى  روابــط 
به ویــژه  افــراد،  بــراى  را  مناســبی  و عاطفــی  اجتماعــی  روابــط می توانــد حمایــت  ایــن  البتــه 

کنــد. فراهــم  نوپــا،  خانواده هــای 

در اسالم، ص 294. نظام حیات خانواده  قائمی،   .  1
و 261. ازدواج، ص 196  در  روان  بهداشت  نقش  . عسکری،   2
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اســت؛  در خانــواده  بــراى اختالفــات  زمینــه ای  نیــز  توســعه صنعــت  و  زندگــی شــهری 
سرنوشــت  در  می تــوان  به راحتــی  را  پیشــین  زندگی هــای  بــا  زندگــی  نــوع  ایــن  تفــاوت 
اصلــی  از خانواده هــاى  دور شــدن  اجتماعــی،  روابــط  گســترش  کــرد.1  ازدواج هــا، مالحظــه 
مــرد،  و  زن  بیــن  فرهنگــی  تفاوت هــاى  و  ــوادۀ هســته ای  آنهــا، مشــکالت خان و حمایــت 
صنعتــی  توســعه های  آثــار  از   ، دیگــر مــوارد  و  زنــان  تحصیــالت  بــرای  مناســب  زمینــۀ 
ــواده  در خان ــات  اختالف ــرای  ب ــه اى  زمین ــد  ــور می توان ام ــن  ای ــه  ــت. هم اس ــی  کنون ــع  جوام
را  متفــاوت  انتظــارات  زوجیــن،  تحصیــالت  ســطح  در  بســیار  اختــالف  مثــاًل  باشــد. 

می ســازد. دشــوارتر  را  متقابــل  درك  امــر  همیــن  و  می شــود  موجــب 
- عوامل اقتصادى 

یــک  می گــردد.  بــاز  اقتصــادى  مســائل  بــه  خانوادگــی  اختالفــات  از  مهمــی  بخــش 
میــان متقاضیــان طــالق، 12% علــت درخواســت طــالق  از  داد  نشــان  ایــران  در  تحقیــق 
افزون برایــن،  کرده انــد.  اعــالم  نفقــه  نــدادن   %11 و  بــی کاری   %4 معــاش،  امــرار  مشــکل  را 
کفــاف زندگی شــان را نمــی داده  آنــان در زمــان طــالق  کرده انــد میــزان حقــوق  6/49% اعــالم 
اســت.2 فقــر و بیــکاری، به ویــژه مــرد را تحــت فشــار قــرار می دهــد و عاملی بــراى تعارض ها 
و  بــه فشــارهاى خانوادگــی3  ایــن مشــکل  تأثیــر  بــه  نیــز  به شــمار مــی رود. در متــون اســالمی 
آثــار ناخوشــایند آن در زندگــی دنیــا و آخــرت اشــاره شــده اســت.4 همچنیــن ممکــن اســت 
گــر تــوان بــرآوردن  یــاد در خانــواده، موجــب تعــارض و اختــالف شــود. مــرد ا توقعــات مــادى ز
آنهــا واکنــش نشــان  بــه  باتنــدى  را نداشــته باشــد،  روزافــزون اعضــای خانــواده  خواســته هاى 
می دهــد و زمینــه رفتارهــاى ناســازگارانه را فراهــم می کنــد، یــا حالــت تســلیم و درماندگــی را 
کــه درهرصــورت، نظــام خانــواده بــا مشــکالت  کــف می دهــد  پذیرفتــه، سررشــته زندگــی را از 
و غوطــه ور شــدن  ، تجمل طلبــی  از ســوى دیگــر روبــه رو خواهــد شــد.  و اختالفاتــی جــدى 
و  برترى طلبانــه5  رفتارهــاى  بــه  نیــز  مســتانه  بی نیــازى  احســاس  و  مــادی  مواهــب  در 

طالق، ص 7 - 17. اجتماعی  نیا، عوامل  کی   .  1
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گهانــی یــك خانواده بــه ثروت نیز بــه عاملی براى  گاهــی رســیدن نا ناســازگارى می انجامــد. 
و ظواهــر  ــه تجمــالت  ب ــاد  ی ز توجــه  و اختــالف تبدیــل می شــود.  خودفراموشــی و سرکشــی 
از  ــه  ب را  ــراد  اف ــرده1و  ک ــم  فراه ــب  ــانی مناس انس ــط  رواب از  ــدن  ــرای دورش ب ــه اى  ــی، زمین زندگ
و دینــی جــای خــود  ارزش هــای اخالقــی  ایــن حالــت،  گرفتــار می کنــد. در  خودبیگانگــی 
مــوارد ســیرى ناپذیر  ایــن  انســان در  کــه  ازآنجا و تجملــی می دهنــد.  امتیازهــاى مــادى  بــه  را 
اســت،2 هیچ گاه از زندگی و تعامل با دیگران رضایت نخواهد داشــت.3 ســپاس گزاری نیز 
کمرنــگ شــده و روابــط افــراد بــه ســردى و نفــرت می گرایــد. مســائل مربوط به اشــتغال  در او 
برخــی مشــاغل در  برخــی اختالفــات شــود. تصــدی  نیــز ممکــن اســت زمینــۀ  و زن  مــرد 
کشــمکش  فرهنــگ ویــژه خانــواده زن یــا مــرد، ممکــن اســت نامناســب به نظر آید و موجب 
ــه ســنگینی مســؤلیت هاى  ب توجــه  ــا  ب ــه،  بیــرون خان ــان در  زن گــردد. اشــتغال  و شــوهر  زن 
ایفــاى مســئولیت های خانوادگــی  از  را  آنــان  اســت  مــا، ممکــن  فرهنــگ  در  به ویــژه  آنــان 
بــراى  گاهــی اشــتغال زن، زمینــه اى  آورد.  فراهــم  را  بــروز اختــالف  و زمینه هــای  کــرده  ناتــوان 
ــورها،  کش ــی  برخ ــرد در  ــادران مج م ــئله  ــود. مس ــواده می ش از خان ــی وى  ــتقالل و جدای اس
انداختــه  به خطــر  را  خانــواده  کیــان  به نوعــی  کــه  اســت  اســتقالل طلبی  همیــن  از  ناشــی 
کمتــر در محیــط خانــواده اســت  کــه موجــب حضــور  کار بیــش از حــد -  اســت. همچنیــن 

و موجــب اختــالف می شــود. روابــط عاطفــی مناســب ضربــه می زنــد  بــه   -
ی منجــر  امــروز زندگی هــای  در  کــه  بــود  کــه شــمرده شــد، عواملــی  مــواردی  ایــن  تمــام 
اســت  کــردن  زندگــی  نبــودن چگونــه  بلــد  ماجــرا  اصــل  اختالفــات خانوادگــی می گــردد.  بــه 
اســت؛  نیــز طبیعــی  تفاوت هــا  ایــن  تمــام  اســت.  زندگــی مشــترک  تفــاوت، طبیعــت  وگرنــه 

گــردد. بــرای اختــالف  یــک معظــل  بــه  تبدیــل  نبایــد  پــس 

 پرورش احساس: قرآن، کتاب زندگی؛ همسرداری را باید آموخت 
مــا  و  اســت  داده  ــرار  ق انســان ها  ــرای  ب زندگــی  کتــاب  را  ــم  ی کر قــرآن  متعــال  ــد  خداون
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گــر  ا یــم.  بگیر فــرا  قــرآن  یعنــی  خــودش  اصلــی  منبــع  از  را  زندگــی  درس  بایــد  انســان ها 
بــاال  قــرآن  از  هــم  او  گیــری  فرا بــود، قطعــا  زندگــی  کتــاب  بــه  نــگاه  قــرآن  بــه  نگاهــش  کســی 

رفــت. خواهــد 
متذکــر  خانــواده  در  صحیــح  ارتباطــات  از  مــورد  یــک  بــه  یــم  کر قــرآن  در  خداونــد 
اختالفــات  از  ی  بســیار قطعــًا  شــود،  توجــه  نکتــه  یــک  به همیــن  تنهــا  گــر  ا کــه  می شــود 

شــد. خواهــد  برطــرف  خانوادکــی 
زنان می فرماید: با  رفتار  مورد  در  کریم  قرآن  در  خداوند 

کنید.1 رفتار  به شایستگی  آنها  با  َمْعُروِف« 
ْ
ِبال »َوَعاِشُروُهّنَ 

خانواده هــا  در  نکتــه  یــک  همیــن  فقــط  گــر  ا شــد،  بیــان  کــه  همان طــور  بنابرایــن 
می شــود. گلســتان  زندگی هــا  شــود،  رعایــت 

 می فـرمایند: امام عـلی  امـیرالمؤمنین،  زمینه  این  در 
مــدارا  در همــه حــال  زن هــا  ــا  ب المقــال«.  لهــن  احســنوا  و  کل حــال  »فداروهــن علــی 

بگوییــد.2 ایشــان خــوب ســخن  بــا  و  کنیــد 
از  ی  بســیار تأمیــن شــود،  در خانــواده  و محبتــی  لحــاظ عاطفــی  از  گــر خانــم خانــه  ا
رســید.  نخواهــد  اختــالف  بــه  کار  اصــال  و  قبــل شــمردیم حــل می شــود  در  کــه  تی  مشــکال
ــال  اص ــکالت  از مش ی  ــیار بس ــود،  ــظ ش ــرد حف م ــدار  اقت ــواده  ــک خان ی در  ــر  گ ا ــن  همچنی
بهشــتی شــدن محیــط خانــه عباتنــد  بــرای  کلیــد طالیــی  دو  پــس  آمــد.  نخواهــد  به وجــود 
اصــل  دو  ایــن  ــه  ب ــر  گ ا کــه  ــواده  در خان مــرد  اقتــدار  ــه  ب توجــه  و  زن  ــه عاطفــه  ب توجــه   : از

تبدیــل می شــود. بهشــت  بــه  توجــه شــود، محیــط خانــواده 

 رفتارسازی: سه راه کار زندگی بهشتی 
زندگی  یــک  آن،  کــردن  بــا عملیاتی  کــه  یم  برمی شــمار را  راه کار بســیار مهــم  اینجــا ســه 

بــرای خانــواده شــکل می گیرد. بهشــتی 
برای خدا زندگی کنید و زندگی را میدان مسابقه ببینید

و  آزمایــش  بــرای  مســابقه ای  میــدان  می کنیــم  زندگــی  آن  در  مــا  کــه  دنیایــی 

نسا، 19.  .  1
, ص 332.  2 ج  ؛  المهمة  الفصول   .  2
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جایــی  دیگــر  دیــد  مســابقه  میــدان  را  دنیــا  ایــن  هرکــس  اســت.  افــراد  بــه  امتیازدهــی 
یــم  کر قــرآن  در  متعــال  بســوزاند. خداونــد  را  زندگــی خــود  کــه فرصت هــای طالیــی  نــدارد 

می فرمایــد:
 .» َغُفــوُر

ْ
ال َعزِیــُز 

ْ
ال َوُهــَو   

ً
َعَمــال ْحَســُن 

َ
أ ُکــْم  ّیُ

َ
أ َوُکــْم 

ُ
ِلَیْبل َحَیــاَة 

ْ
َوال َمــْوَت 

ْ
ال ــَق 

َ
َخل ــِذی 

َّ
»ال

و  یــد  نیکوکارتر کدامتــان  کــه  بیازمایــد  را  شــما  تــا  آورد  پدیــد  را  زندگــی  و  مــرگ  همانکــه 
آمرزنــده.1 ارجمنــد  اوســت 

یــک لحظــه می گردیــم  به دنبــال  دیدیــم همیشــه  آزمایــش  را محــل  دنیــا  گــر  ا بنابرایــن 
در  ســرعت  لحظه هــای  بهتریــن  دراین صــورت  کــه  بزنیــم  را  گل  مســابقه  میــدان  در  کــه 

ــد. پیــش می آی ــواده  و خان ــه  در خان مســیر ســعادت 
آن  اســت،  تالفــی  فکــر  بــه  و هرکــس  پیــش می آیــد  درگیــری  بیــن همســران  آنجایی کــه 
بــا  و  کنــار می گــذارد  را  تالفــی  اینجــا  باشــد  نظــر خــدا  آوردن  به دســت  به دنبــال  کــه  کســی 

را عزیــز خداونــد می کنــد.   آمــدن خــود  کوتــاه  و  صبــر 
ببخش تا خدا ببخشد 

یــک  فضــای  گــر  ا می کنــد.  بهشــت  را  زندگــی  کــه  اســت  ی  راه کار دومیــن  بخشــش 
اســت.  بهشــتی  فرزنــدان  تربیــت  بــرای  بســتر  بهتریــن  شــد،  تبدیــل  بهشــت  بــه  زندگــی 

می شــود. شــاداب تر  و  بهتــر  باشــد،  بهشــتی  بیشــتر  زندگــی  محیــط  هرچــه 
متقیــان  مــوالی  ببخشــد«.  خــدا  تــا  »ببخــش  به نــام  اســت  قاعــده  یــک  راه کار  ایــن 

می فرماینــد:    امیرالمؤمنیــن 
تو رحم شود.2 به  تا  کن،  «. رحم  ُترَحْم  »إرَحْم 

نیــز  خداونــد  ببخشــی،  خــدا  به خاطــر  گــر  ا اســت.  الهــی  قاعــده  یــک  ایــن  بلــه 
بخشــید.  خواهــد  را  تــو  ی  دار بخشــش  بــه  نیــاز  تــو  آنجایی کــه 

می توانیــم  دنیــا  در  بخشــش  بــا  یــم،  دار خــدا  بخشــش  بــه  نیــاز  کــه  بزن گاهــی  در 
و  بخشــش  بــا  کــه  اســت  جایــی  بهتریــن  خانــواده  محیــط  یــم.  بخر را  خــدا  بخشــش 

یــم. بخر را  خــدا  بخشــش  می توانیــم  گذشــت 

. ملک، 2.  1
.  308/278  : للصدوق  المالی   .  2
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- پاسخ بدی با خوبی
در جامعــه  امــروزه  متأســفانه  کــه  اســت  الهــی  قاعــده  یــک  از  برگرفتــه   ، راه کار ســومین 

انجــام می شــود. آن  برعکــس  دقیقــًا 
کریم می فرماید: قرآن  در  خدوند متعال 

َو  َبْیَنــَک  ــِذی 
َّ
ال َفــِإَذا  ْحَســُن 

َ
أ ِهــَی  ِتــی 

َّ
ِبال اْدَفــْع  َئُة  ــّیِ الّسَ اَل  َو  َحَســَنُة 

ْ
ال َتْســَتِوی  اَل  »َو 

ــه  آنچ ــه  ب را[  ــدى  ]ب ــت.  نیس ــان  یکس ــدى  ب ــا  ب ــی  نیک و  ــٌم «.  َحِمی ــّیٌ  َوِل ــُه 
َ
ّن
َ
َکأ ــَداَوٌة  َع ــُه  َبْیَن

گویــی  اســت،  او دشــمنی  میــان  و  تــو  میــان  کــه  کســی  آن گاه  کــن؛  دفــع  اســت  بهتــر  خــود 
می گــردد.1 یــک دل  دوســتی 

تو و  بیــن  بــا خوبــی دادی  را  بــدی  گــر پاســخ  ا آیــه مبارکــه می فرمایــد:  ایــن  خداونــد در 
گرمــی صــورت می گیرد. او داشــتی یک دفعــه محبت  بــا  آنکــه دشــمنی 

برخــی عوامل  ولــی  را دیده ایــم،  و خوبــی  گذشــت  ایــن  مــزۀ  ی وقت هــا  مــا بســیار همــه 
بــدی بدهیم. بــا  را  بــدی  ایــن اصــل توجــه نکنیــم و جــواب  بــه  باعــث می شــود 

بــا خوبــی  را  بــدی  گــر جــواب  ا فکــر می کنیــم  کــه  اســت  ایــن  ایــن عوامــل  از  یکــی 
بــا  هیچ کــس  درحالی کــه  می شــود؛  پــررو  مقابــل  طــرف  و  می شــویم  کوچــک  بدهیــم، 

اســت. نشــده  کوچــک  دیگــران،  بــه  کــردن  خوبــی  و  گذشــت  و  بخشــش 

بــــــــــــدى را بــــــــــــدى ســــــــــــهل باشــــــــــــد جزا
ســــــــــــا

َ
أ َمْن  ِالی  َاْحِســــــــــــن  مــــــــــــردى  گر  ا

بفرما کسب مکارم اخالق عنایت  توفیق  ما   به همه  خدایا 

. فصلت، 34.  1
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 خطبه:
ِمیــن 

َ
عال

ْ
ال َرّبِ  هلِلَِّ  َحْمــُد 

ْ
»ال ِحیــم.  حَمِن الّرَ الّرَ ِبســِم اهلِل  ِجیــم.  الّرَ ــیَطان 

َ
الّش ِمــَن  ِبــاهلِل  َاُعــوُذ 

ِدَنا  َســّیِ ــی 
َ
َعل ــالُم  الّسَ و  الَصــالُة  ُثــّمَ  ُمْرَســِلین 

ْ
ال َو  ْنِبَیــاَء 

َ ْ
ال باِعــِث  ْجَمِعیــَن، 

َ
أ ِئــِق 

َ
َخال

ْ
ال َبــاِرء 

اِهرِیــَن  الّطَ ِبیــَن  ّیِ
الّطَ آِلــِه  ــی 

َ
َعل َو  ــد  ُمَحّمَ أِبی القاِســم  میــن 

َ
العال إِلــِه  َحبیــِب  َنــا  َنِبّیِ َو 

ِمــَن  أجَمعیــن  أعداِئِهــم  َعلــی  الداِئــم  عــُن 
َّ
الل و  الَمهدّییــن  الُهــداِة  َرمیــن 

َ
الُمّک الَمعصومیــن 

میــن«
َ
العال َرّبَ  ــا  ی آمیــَن  یــن  الّدِ ــوِم  َی ِقیــاِم  إلــی  اآلن 

 انگیزه سازی: آمار پیرترین کشورهای جهان 
اهلِل   

ُ
َرُســول  

َ
» َقــال می خوانیــم:  )علیه الســالم(  صــادق  امــام  از  حدیثــی  در 

تعــداد  بــر  فرمودنــد:  رســول خــدا  َغــدا«  َمــَم 
ُ ْ
ال ِبُکــُم  َکاِثــْر 

ُ
أ ــَد 

َ
َول

ْ
ال ْکِثــُروا 

َ
أ )صلی اهلل علیه وآلــه( 

کنــم.1 تفاخــر  امت هــا  بــر  شــما  فزونــی  بــه  قیامــت  روز  در  تــا  بیافزاییــد  فرزنــدان 
ازدیــاد  بــه  امــر  یــح  و صر کــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( مســتقیم  ا پیامبــر  ایــن حدیــث  در 

اســت. آن  اســتحباب  و  ایــن موضــوع  بــر مطلوبیــت  کــه داللــت  کرده انــد  ی  فرزنــدآور
افــراد  آمــار  آن  به دنبــال  و  یافتــه  کاهــش  کشــور  در  ازدواج  آمــار  اخیــر  در چنــد ســال 
اســت.  شــده  تبدیــل  کشــور  اصلــی  دغدغه هــای  از  یکــی  بــه  و  رفتــه  بــاال  کشــور  مســن 

ج  اول،  چــاپ  ق،  1409هـــ  قــم،  التــراث،  الحیــاء  البیــت  آل  مؤسســه  حســن،  محمدبــن  عاملــی،  حــر  وسائل الشــیعه،   .  1
و 69. اصولهــا، همــان، ص 53  و  الشــیعه  کتــب  فهرســت  و 82؛  رجــال نجاشــی، همــان، ص 77  147؛  30، ص 
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در  و  نمی شــود  ایــران ختــم  کشــور  بــه  تنهــا  افــراد مســن  تعــداد  رفتــن  بــاال  هرچنــد مشــکل 
تشــکیل می دهنــد. افــراد مســن  را  کشــور ها  از  ی  بســیار حــال حاضــر جمعیــت 

تشــکیل  ســالمندان  را  ژاپــن  کشــور  کل  جمعیــت  از  درصــد   28 حاضــر  حــال  در 
ــن،  ژاپ از  ــس  پ ــد.  ــمار می آی به ش ــان  ــور جه کش ــن  پیرتری ــن  ژاپ ــب  ترتی ــن  ای ــه  ب ــد.  می دهن

مــی رود. به شــمار  پیــر جهــان  کشــور  23 درصــد جمعیــت ســالمند، دومیــن  بــا  ایتالیــا 
بعــدی  جایگاه هــای  در  درصــد   22 بــا  نیــز  یونــان  و  فنالنــد  پرتقــال،  کشــور های 

گرفته انــد.  قــرار  جهــان  کشــور های  پیرتریــن 

 اقنــاع اندیشــه: جایــگاه فعلــی پیــری جمعیــت ایــران، تهدیــدی جــدی بــرای 
پنجــاه ســال آینــده 

ایــن  بــا  و  بــاالی 65 ســال دارنــد  کشــور  کل جمعیــت  از  درحــال حاضــر شــش درصــد 
امــا  کشــورهای پیــر فاصلــه دارد؛  بــا  ایــران در جایــگاه 102 و به شــکل قابــل توجهــی  درصــد، 
کشــور در ســال های پیــش  آمــار موالیــد  گــر  ا انجــام شــده متأســفانه  طبــق پیش بینی هــای 
ــاالی 65 ســال  ب ایــران  از جمعیــت  نرســد، ســال 2050 ســی درصد  ــه حــد جایگزینــی  ب رو 

کشــور های جهــان تبدیــل خواهــد شــد.1 از پیرتریــن  بــه یکــی  ایــران  و  بــود  خواهــد 
تــا 64 ســال  بــازه ســنی 15  در  از جمعیــت  در جامعــه ای حداقــل 70 درصــد  هــرگاه 
جمعیــت  پنجــره  فرصــت  در  جامعــه  آن  به اصطــالح  باشــند،   ) کار و  فعالیــت  )ســنین 
ســاختار های  اصــالح  بــرای  طالیــی  فرصتــی  جمعیــت،  پنجــرۀ  می شــود.  یــف  تعر
ایــن  گــر  ا حــال  اســت.  اقتصــادی  و  علمــی  پیشــرفت  و  رشــد  همچنیــن  و  جمعیتــی 
از  ــور  از عب ــد  بع ــه  بلک ــود،  ب ــد  ــد خواه تهدی ــک  ی ــا  تنه ــه  ن ــود  نش ــمرده  ــم ش ــت مغتن فرص
و  رشــد  تحقــق  و  جمعیتــی  ســاختار های  ترمیــم  و  یــت  مدیر امــکان  جمعیــت  پنجــره 
یافتــه صنعتــی  توســعه  کشــور های  ناممکــن می گــردد.  بــه  قریــب  و  پاییــن  بســیار  توســعه 
شــرایط  در  و  بودنــد  جمعیــت  پنجــره  در  کــه  کردنــد  تجربــه  را  پیشــرفت  و  رشــد  زمانــی 
و رکود  انواع مشــکالت اجتماعــی  به  از پنجره جمعیــت  از عبــور  بعــد  آنهــا  کنونــی اغلــب 

گشــته اند. مبتلــی  اقتصــادی 
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 14 ــدود  از ح و  ــت  اس ــت  ــره جمعی پنج ــت  فرص در  ــدود 1415  ــا ح ت ــالمی  اس ــران  ای
از فعاالن  گرچــه برخــی  روبــه رو خواهــد شــد.  بــا بســته شــدن پنجــره جمعیــت  آینــده  ســال 
ایــن درحالی   . زنند  و در حــد 6 ســال تخمین مــی  کمتــر  را بســیار  ایــن فرصــت  فرهنگــی 
رشــد  در مســیر  پنجــره جمعیــت  بالقــوه  فرصــت  از  متأســفانه درحــال حاضــر  کــه  اســت 
اســت. همچنیــن  نکــرده  را طــی  اقتصــادی  رشــد  مراحــل  و  نشــده  اســتفاده  پیشــرفت  و 
فرصــت  از  گــذار   ، کشــور در  بــاالی ســیر ســالمندی  به علــت ســرعت  تأســف  نهایــت  ــا  ب

اســت. وقــوع  در حــال  یــادی  ز بــا ســرعت  پنجــره طالیــی جمعیــت 
بــرای  اســالمی،  نویــن  تمــدن  مهــد  به عنــوان  ایــران  اســالمی  نظــام  ترتیــب  ایــن  بــه 
ادامــه دســت یابی  در  و  پایــدار  ارتقــای ســاختار جمعیــت  ی،  فرزنــدآور الگــوی  اصــالح 
دارد؛ چنانچــه  زمــان  و  فرصــت  پانــزده ســال  از  کمتــر  توســعۀ همه جانبــه،  و  پیشــرفت  بــه 
کشــور ســالمند  از ســه  یکــی  اســالمی  ایــران  آینــده  تــا ســه دهــه  یابــد  پایــان  فرصــت  ایــن 

بــود. جهــان خواهــد 

 پــرورش احســاس: توصیــف پیامدهــای ســالمندی جمعیــت در آینــده نزدیک 
آموزشــی،  اقتصــادی،  پزشــکی،  امنیتــی،  فرهنگــی،  اجتماعــی،  نظــر  از  ایــران 

علمــی
آمده است: افتتاح چنین  از دعای  ی  فراز در 

َوَکْثــَرَه  )ِإَماِمَنــا(  َنــا  َوِلّیِ َوَغْیَبــَه  َوآِلــِه  ْیــِه 
َ
َعل َواُتــَک 

َ
َنــا َصل َنِبّیِ َفْقــَد  ْیــَک 

َ
ِإل َنْشــُکوا  ــا 

َ
ِإّن ُهــّمَ 

َّ
»الل

پیغمبرمــان )صلی اهلل علیه وآلــه(  فقــدان  از  درگاهــت  بــه  مــا  بارالهــا  ــا«.  َعَدِدَن ــَه 
َّ
َوِقل ــا  َن َعُدّوِ

کمــی عددمــان شــکایت می کنیــم.1 و  ی دشــمنانمان  بســیار و  اماممــان  و غیبــت 
نــزد  هــم  )علیه الســالم(  معصــوم  کــه  دارد  تی  مشــکال چــه  جمعیــت  کمــی  مگــر 

می کنــد؟ شــکوه  آن  از  خداونــد 
روبــه رو  کار  ســن  در  واقــع  جمعیــت  کاهــش  بــا  ســالخورده  و  پیــر  جمعیت هــای 
اقتصــادی مواجــه شــده  کاهــش رشــد  بــا  یــک طــرف دولت هــا  از  کــه  به گونــه ای  می شــوند؛ 
و  بیمه هــا، خدمــات  بــرای  و جدیــدی  گــزاف  ناچارنــد هزینه هــای  آنهــا  دیگــر  از ســوی  و 
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کار  ی  نیــرو کیفیــت  و  انــدازه  بــه  اقتصــادی  موفقیــت  بپردازنــد.  از ســالخوردگان  مراقبــت 
در  ــارکت  ــال مش احتم آن،  از  ــد  بع و  ــالگی  پنجاه س ــرز  م از  ــراد  اف ــور  ــا عب ب دارد.  ــتگی  بس

کاهــش می یابــد. کار  ی  نیــرو
ایــن  بــــرای جبــــران  کافــــی، ســــبب می شــــود  کار  ی  نیــــرو نبــــود  و  تولیــــد  تــــوان  وجــــود 
کـــه  کشـــور های مختلــــف  از  افــــرادی  کشــــور شـــوند؛  وارد  کار  خــــالء، مهاجــــران جویــای 
کشور مقصد  را به  و آن  را دارند  کشـور خود  و فرهنــگ مخـتـص  هرکـــدام ســـبک زندگــی 
انتقال فرهنگ و سبک زندگی توسط مهاجران، تغییــــر فرهنــــگ  کــــرد؛  منتقـــل خواهـــند 

بــود. آن  منتظــر  بایــد  و  به همــراه خواهــد داشــت  را  نامعلــــوم  و ســــویی  بــه ســــمت 
دفاعــــی  ی  نیــــرو آیــــد، ضعـیـــف شـــدن  بــه چشـــم  کمـتـــر  کـــه شـــاید  دیـگـــری  بحــــران 
بـــا  کشــــور  از مرزهــــای  بـــرای دفــــاع  که  اســــت  ایـــن  مـــردم  قرن 21 تصــــور عامـــه  اســـت. در 
نیـســـت؛ چنین  پیــــاده  بــه ســـربازان  ی  نیــــاز پیـــشرفته نظامــــی، دیـگـــر  وجــــود تســـلیحات 
رابطــه  قــــدرت نظامــــی  و  گفــت ســــالخوردگی  و می تــــوان  اســــت  اشــــتباه  کامــــاًل  فرضــــی 

دارنـد. یکدیگـــر  بــا  تنگاتنگــــی  عکــــس 
همــراه  بــه  نیــز  را  سیاســی  اســتفاده های  ســوء  نظامــی،  قــدرت  کاهــش  طرفــی  از 
آن  در  پررنـــگی  و  یــــژه  و نقـــش  کـــه جوانــــان  دیـگـــر عرصه هـــای مهـمـــی  از  خواهد داشت. 
کشــور  کــه جمعیت جوان  بـه میــــزانی  کـــرد.  اشــــاره  بـــه پیـشرفت هـــای علـــمی  بایــد  دارنـــد، 
از  البتــه مهم تر  ایـــن حـــوزه دچـــار ضعــــف خواهیـــم شــد.  یابــد، به همــان میزان در  کاهــش 

آینــده داشــت. بــه  نگاهــی  بایــد  گذشــته،  اشــتباهات  و  بررســی شــرایط حــال 
االن  و  بودنــد  ســالمند  جمعیــت  شــش درصد  پیــش،  ســال  چنــد  تــا  اینکــه  ضمــن 
بایــد  یعنــی  مــا ســالمند می شــود،  وقتــی جمعیــت  10 درصــد جمعیــت ســالمند هســتند. 
بایــد  بــا چــه ســرعتی  مــا  نظــام ســالمت  ــر شــود. حــال  پنج براب درمــان  و  بهداشــت  نظــام 

پوشــش دهــد؟ را  ایــن مســئله  کــه  کنــد  حرکــت 

 جلوگیری از کاهش جمعیت جوان مسئله ای حیاتی
بــه موضــوع ســالمندی  اشــاره  بــا  بیاناتشــان  از  یکــی  اســالمی در  انقــالب  رهبــر معظــم 
جــوان  جمعیــت  کاهــش  از  جلوگیــری  و  نســل  تکثیــر  مســئله  می فرمودنــد:  جمعیــت 

دنبــال شــود. به طــور جــدی  بایــد  و  اســت  یــک مســئله حیاتــی   ، کشــور
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نســل  افزایــش  و  تولیــد  فــراوان  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
کشــور اســت و در صورت  امتیــازات  از  کثــرت جمعیــت جــوان یکــی  کردنــد:  خاطرنشــان 
کاهــش شــدید  و  نســل  بــه تحدیــد  کــه منجــر  نادرســتی  اقدامــات  و  اســتمرار سیاســت ها 
بزرگی  آینــده خواهــد شــد، دچار ضربــه بســیار  کشــور در طــول ســال های  جمعیــت جــوان 

»ســالمندی عمومــی« خواهیــم شــد. بنــام 
و پیشــرفت  ابتکار  کشــوِر بدون  بــدون جمعیت جــوان، یعنی  کشــوِر  افزودنــد:  ایشــان 
جــدی  به طــور  بایــد  نســل  تکثیــر  حیاتــی  برنامــه  بنابرایــن،  شــوق.  و  شــور  و  هیجــان  و 

پیگیــری شــود.1 و  دنبــال 
ی  دیــدگاه ممتــاز بــاره  ایــن  در  نیــز  پیــش  اســالمی چنــد ســال  انقــالب  رهبــر معظــم 
کشــور  که  البتــه معتقدم  نفر اســت.  پنــج میلیــون  کشــور هفتادو ارائــه فرمودنــد: »جمعیــت 
باشــد.  داشــته  نفــر جمعیــت  میلیــون  پنجــاه  ــم، می توانــد صدو ی دار کــه  امکاناتــی  ــا  ب مــا 
کردن  بــرای متوقــف  کــه می خواهــد  و تدبیــری  اقــدام  کثــرت جمعیتــم. هــر  بــه  مــن معتقــد 

بگیــرد«.2 انجــام  میلیــون  پنجــاه  از صدو بعــد  بگیــرد،  انجــام  رشــد جمعیــت 
این گونه می فرمایند؟ انقالب  رهبر معظم  چرا 

بــه  گــر  ا نــرخ جمعیــت  کاهــش  کارشناســان هــم هشــدار داده انــد،  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
و تنش هــای  نزدیــک مشــکالت  یــا  آینــدۀ دور  پایــدار در جامعــه تبدیــل شــود، در  فرهنــگ 
ایران سســت  کــرد و چالش های جــدی پدیــد مــی آورد. به هرحال  جمعیتــی ایجــاد خواهــد 
بایــد سیاســت  و  و نظــام اســت  ایــن ســرزمین  و فرســوده خواســت دشــمنان  پیــر  و  تنبــل  و 
ــا   ب ــرخ رشــد جمعیــت همــراه  ن و متعــادل  افزایــش متناســب  رویکــرد  ــا  ب کشــور  جمعیتــی 

باشــد.3 نــرخ رشــد  راه تغییــر  و نقشــه  برنامــه  آمایــش توســعه ســرزمین در دســتور 
کــه  بــود  بــاال  به حــدی   1365 تــا   1360 ســال های  در  جمعیــت  بــاالی  رشــد  نــرخ 
به شــدت  را  و مســکن  کار  بــازار  و  دانشــگاهی  کنکــور  پــرورش،  و  آمــوزش  ســاختار های 
افزایــش  هشــداردهنده  پاییــن  نــرخ  بــه  امــروزه  و  ادامــه  در  امــا  داد،  قــرار  تأثیــر  تحــت 

اســت. پایین تــر  هــم  اســتاندارد  ســطح  از  کــه  رســیده ایم  جمعیــت 

 .1393/02/15 ، کشور مامایی  با مسئوالن جمعیت  انقالب  رهبر معظم  دیدار   .  1
نظام، 1390/05/16. با مسئوالن  انقالب  رهبر معظم  دیدار   .  2
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و  اســت  به هــم خــوردن ســاختار جمعیتــی  کاهــش جمعیــت،  پیامــد  اصلــی  چالــش 
تعــادل  از حالــت  ــد  ول و  زاد  ــزان  می و  کشــور می شــود  موجــب ســالمند شــدن جمعیــت 

اســتاندارد می رســد. زیــر ســطح  بــه  و  خــارج خواهــد شــد 
فرزنــد  بــا 2  بایــد هــر خانــواده  ی  بــارور اســتاندارد  کــه در ســطح  کارشناســان معتقدنــد 
اســتاندارد جانشــینی  زیــر  بــه ســطح  کشــور  در  کــه  اســت  ایــن درحالــی  جایگزیــن شــود؛ 
خانــواده  هــر  در   1.7 از  کمتــر  مــا  کشــور  در  میــزان  ایــن  حاضــر  حــال  در  و  رســیده ایم 

است.
بــاالی 65 ســال  کشــور  10 درصــد جمعیــت  کشــور حــدود  در  کنونــی  براســاس وضــع 
بــا  و پیش بینــی می شــود  دارد  وجــود  نفــر ســالمند  هــر ده خانــوار ســه  ازای  بــه  و  هســتند 
ــته  داش ــود  وج ــالمند  ــت س ــوار هف ــر ده خان ه ازای  ــه  ب ــده  آین ــال های  در س ــد  رون ــن  همی

باشد.

 رفتارسازی: چه باید کرد؟
آنها  بــه  که  پــا در ماجــرای ســالمند شــدن جمعیــت هســت  ارو و  مــا  بیــن  تفــاوت  ســه 
آرام  بــا شــیب  یعنــی  پیــر شــدند،  پایی هــا طــی سیصدســال  ارو یکــم:  نمی شــود؛  توجــه 
ــا حــدودی  ت و  تطبیــق دهــد  آن  ــا  ب را  باعــث شــد جامعــه خــودش  کــه  افتــاد  اتفــاق  ایــن 
مــا  ولــی  دارنــد؛  را  مشکالت شــان  همچنــان  بااینکــه  کردنــد.  حــل  را  مشکالت شــان 
بــرای  را  آن  مــن  کــه  ایــن وضعیــت چالــه جمعیتــی می گوینــد  بــه  پیــر شــده ایم.  سی ســاله 
نــگاه می کنیــم جــوان  مــا هرچــه  خودمــان ســیاه چاله جمعیتــی می دانــم. درحــال حاضــر 
کار  کــه  ــم  ی ندار و جــوان  پیــر هســتند  را می بینیــم  دیگــر هرکــه  امــا چند ســال  می بینیــم، 

کنند.
کشــورهای  کــه  پیــر می شــویم  مــا درحالــی  ولــی  پیــر شــدند.  هــم  ــا  ب پایی هــا  ارو دوم: 

اســت. مهــم  بســیار  امنیتــی  نظــر  از  ایــن  و  اطراف مــان جــوان می ماننــد 
درحالی کــه  رفتنــد.  پیــری  به ســمت  بعــد  و  یافتنــد  توســعه  ابتــدا  پایی هــا  ارو ســوم: 
ابربحــران  رونــد  ایــن  ــه  ب ازایــن رو  پیــر شــده ایم.  یــم،  ندار و ســرمایه ای  ــوان  ت کــه  زمانــی  مــا 
ایــن  مــا  مــا خواهــد شــد. مشــکل  امنیتــی  و  اقتصــادی  باعــث مشــکل  می گوییــم؛ چــون 
کنار  از  و  یــم  را جــدی نمی گیر کــه چــون هنــوز پیری جمعیــت رخ نداده اســت، آن  اســت 
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کــه بحران هــای  ایــن اســت  بــا دیگــر بحران هــا در  تفــاوت بحــران جمعیــت  یــم.  آن می گذر
بحــران  در ســیاه چاله  گــر  ا ولــی  کــرد،  دیگــر حــل  بحران هــای  درون  در  ــوان  را می ت دیگــر 
در  و  بحــران خــارج شــویم  ایــن  از  تــا  150 ســال طــول می کشــد  بیفتیــم حداقــل  جمعیــت 

اســیر خواهیــم شــد.1 150 ســال  ایــن 
ایــن  از  ــرای جلوگیــری  ب مــا شــش  ســال  گرفــت.  را  بحــران  ایــن  امــا می شــود جلــوی   
زاد  کــه االن زمــان   نفــر بودنــد  یــم. متولدیــن دهــه شــصت بیســت میلیــون  بحــران وقــت دار

کــرد. را جبــران  آن  نمی تــوان  دیگــر  بــا جمعیــت دهــه هفتادی هــا  و  آنهاســت  ولــد  و 
ســال  پنج  ســی و بــاالی  ی هــا  باردار 17 درصــد  حــدود  یــم  دار کــه  ی  آمــار براســاس 
اوج  شــود.  یــت  مدیر بایــد  کــه  اســت  چالش هایــی  از  ی  فرزنــدآور تأخیــر  ایــن  اســت. 
اوج  دارد،  دکتــرا  و  فوق لیســانس  کــه  اســت. خانمــی  تــا 29 ســالگی   25 بیــن  ی  فرزنــد آور
و  از 35 ســالگی هــم ممکــن  ی بعــد  بــاردار کــه  تــا 34 ســالگی اســت.البته  ی اش 30  بــارور

. بهتــر  ــر  زودت هــر چــه  ی  آور فرزنــد  امــا  اســت  اشــکال  بــال 
 - زمــان  آن  در  جمعیــت  ســی درصد  کنیــم،  مقایســه  امــروز  بــا  را  ســال 1425  گــر  ا
بــا  االن  درحالی کــه  بــود.  خواهنــد  ســالمند   - می شــوند  نفــر  95 میلیــون  جمعیــت  کــه 

یــم. دار ســالمند  فقــط  10درصــد  نفــر  85 میلیــون 
بفرما  ی  یار بیت علیهم السالم  اهل  افزایش نسل شیعیان  در  را  ما  خدایا 

بفرما  آن حفظ  پیامدهای  و  از خطر سالمندی جمعیت  را  ما  خدایا 

و حمایــت خانــواده در  کمیســیون مشــترک طــرح جوانــی جمعیــت  رئیــس  و  نماینــده مجلــس  بانکی پــور  امیرحســین   .  1
. البــرز و  تهــران  اســتان  دانشــگاه های  بهداشــت  بــا حضــور معاونــان  قانــون جوانــی جمعیــت  توجیهــی  جلســه 
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می خواهم زنده بمانم
سقط و قتل جنین
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 خطبه:
ِمیــن 

َ
عال

ْ
ال َرّبِ  هلِلَِّ  َحْمــُد 

ْ
»ال ِحیــم.  حَمِن الّرَ الّرَ ِبســِم اهلِل  ِجیــم.  الّرَ ــیَطان 

َ
الّش ِمــَن  ِبــاهلِل  َاُعــوُذ 

ِدَنا  َســّیِ ــی 
َ
َعل ــالُم  الّسَ و  الَصــالُة  ُثــّمَ  ُمْرَســِلین 

ْ
ال َو  ْنِبَیــاَء 

َ ْ
ال باِعــِث  ْجَمِعیــَن، 

َ
أ ِئــِق 

َ
َخال

ْ
ال َبــاِرء 

اِهرِیــَن  الّطَ ِبیــَن  ّیِ
الّطَ آِلــِه  ــی 

َ
َعل َو  ــد  ُمَحّمَ أِبی القاِســم  میــن 

َ
العال إِلــِه  َحبیــِب  َنــا  َنِبّیِ َو 

ِمــَن  أجَمعیــن  أعداِئِهــم  َعلــی  الداِئــم  عــُن 
َّ
الل و  الَمهدّییــن  الُهــداِة  َرمیــن 

َ
الُمّک الَمعصومیــن 

میــن«
َ
العال َرّبَ  ــا  ی آمیــَن  یــن  الّدِ ــوِم  َی ِقیــاِم  إلــی  اآلن 

ک ترین جنایت  ک ترین قتل، وحشتنا  انگیزه سازی: هولنا
الــدَم  َیســِفَك  هَبــَة حّتــی  الّرَ و  غَبــَة  الّرَ َیقَبــُل  الَعبــِد  َقلــُب   

ُ
َیــزال »ال   : رســول اهلل  قــال 

َیعــرُِف  ال  نــِب، 
َّ

الذ ِمــن  أســَوُد  ُمْحــٍم  ِکیــٌر  ــُه 
َ
کأّن صــاَر  َقلُبــُه،  ُنِکــَس  َســَفَکُه  فــإذا  الَحــراَم، 

اســت  امیــد  و  بیــم  پذیــراى  بنــده همیشــه   دل  پیامبــر خــدا   .» ُمنَکــر ُینِکــُر  ال  و  َمعروفــا 
بــر  و  واژگــون شــود  دلــش  یخــت،  ر پــس چــون خــون  بریــزد.  به ناحــق  را  کــه خونــی  آنــگاه  تــا 
را خــوب داند  کار خوب  نــه  کــوره آهنگــرى تفتیــده و ســیاه شــود و دیگر  گنــاه، ماننــد  اثــر 

زشــت شــمارد.1 را  بــد  کار  نــه  و 
پاســخ دهنــد  ایــن ســئوال  بــه  والدیــن می داننــد،  را حــق  کــه ســقط جنیــن  آن هایــی 
بــه  یــم  دار آیــا حــق  اصــاًل  یــم؟  دار را  کشــتن خودمــان  مــا حــق  اســالم،  در شــریعت  آیــا  کــه 

نهم. میزان الحکمه جلد   .  1
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بــه  وقتــی حتــی مجــاز  پــس،   . اســت؛ خیــر پاســخ مشــخص  برســانیم؟  آســیب  خودمــان 
گرفتــن حــق حیــات  بــه  نســبت  نیســتیم، چطــور می توانیــم  بــه خودمــان  رســاندن  آســیب 
بــرای خودمــان حــق   - یــک تک ســلول  یــا حتــی  یــک جنیــن  ــ ولــو  دیگــر  انســان  یــک  از 

باشــیم؟ قائــل 
نقل شده است: روایتی  در 

فَتشــرُب  الَحَبــَل  تخــاُف  »َالمــرأُة   : الَحســِن  لبــی  قلــُت   : عّمــار بــِن  إســحاَق  »عــن 
ــُق 

َ
ُیخل مــا   

َ
ل أّوَ إّن  قــال:  ُنطَفــٌة،  ُهــو  إّنمــا  فقلــُت:  ال،   :

َ
فقــال َبطِنهــا؟  فــی  مــا  فُتلقــی  الــّدواَء 

به  بــن عّمار نقل شــده اســت،  از اســحاق  نقــل  بــه  کتــاب مــن الیحضره الفقیــه  ُنطَفــٌة«. در 
بــراى ســقط جنیــن دارو می خــورد.  تــرس حاملگــی،  از  زنــی  کــردم:   عــرض  کاظــم  امــام 
فرمودنــد:  اســت.  نطفــه  مرحلــه  در  کــردم: هنــوز  نیســت. عــرض  فرمودنــد: جایــز  حضــرت 

اســت.1 نطفــه  یــده می شــود  آفر کــه  نخســتین چیــزى 
ــادر  م و  ــدر  پ ــا  آی ــدا؟  ــق خ ــا ح ی ــن  ــق جنی ــا ح ی ــت  اس ــن  والدی ــق  ــن، ح ــقط جنی س
ایــن حق  فرزندشــان هســتند،  آمــدن  به دنیــا  بــرای  اولیــه  اینکــه صاحــب تصمیــم  به صــرف 
کــه حتــی مجــاز  انســانی  آیــا  بگیرنــد؟  هــم تصمیــم  او  مــرگ  و  دربــاره حیــات  کــه  دارنــد  را 
ــاره حــق حیــات موجــودی  درب دارد  اجــازه  نیســت،  ــاره جــان خــود  درب ــه تصمیم گیــری  ب
ــن  ای در  ــت؟  ــق هس ــب ح ــه، صاح زمین ــن  ای در  ــم  ه ــن  ــا جنی آی ــرد؟  بگی ــم  ــر تصمی دیگ
انســان،  یــک  نجــات جــان  داده  مــژده  کــه  او  تکلیــف حــق خداونــد چــه می شــود؟  میــان، 
زده  نهیــب  بندگانــش  بــه  کــه  خالقــی  اســت،  بشــریت  تمــام  جــان  نجــات  بــا  ی  مســاو
تمــام  ی  روز کــه  کریمــی  رزاق  نکننــد،  از حــق حیــات محــروم  فقــر  بیــم  از  را  فرزندانشــان 

.  ... کــرده  را ضمانــت  جانــداران عالــم 
بودیــد؟  کــرده  نــگاه  جنیــن  ســقط  حســاس  موضــوع  بــه  یــه  زاو ایــن  از  تابه حــال  آیــا 
متعلــق   ، سرنوشت ســاز میــدان  ایــن  در  »حــق«  کــه  کرده ایــد  فکــر  موضــوع  ایــن  بــه  آیــا 
ــا  ی ــا جنیــن  ی اســت  والدیــن  کــه ســقط جنیــن، حــق  پرســش  ایــن  مــرور  در  کیســت؟  بــه 
پــس  اســت.  انســان  خالــق  کــه  اســت  خداونــد  حــق  ابتــدا،  در  بگوییــم  بایــد  خداونــد، 
یالیســتی  ماتر از جنبــه  گــر  ا امــا حتــی  اســت.  ایــن حــق اهلل  توحیــدی،  و  نــگاه شــرعی  ــا  ب

. همان  1
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والدیــن  اینکــه  نیســت.  والدیــن  هــم ســقط جنیــن، حــق  ــاز  ب کنیــم،  ــگاه  ن هــم  مــادی  و 
هــم  فرزنــد  آن  جــان  و  حیــات  حــق  نمی شــود  دلیــل  می گیرنــد،  ی  فرزنــدآور بــه  تصمیــم 

باشــد. آنهــا  بــه  متعلــق 
اجمالــی  نــگاه  یــک  بــا  ایــن مدعاســت.  دیــات، شــاهد  در بحــث  دیــه ســقط جنیــن 
کالبــد  در  روح  کــه  وقتــی  تــا  نطفــه،  بســته شــدن  از لحظــه  کــه  دیــه، می بینیــد  احــکام  در 
بــه  روح  مرحلــه دمیــدن  از  اســت؛  دیــه  جنیــن دمیــده می شــود، ســقط جنیــن مشــمول 
در بحــث  و  اســالم  دیــن  در  یعنــی  ــرد؛  تعلــق می گی او  ــه  ب کامــل  انســان  ــه  دی دیگــر  بعــد 
ــا  ی مهــم  یــک مســئول  احتمــااًل  کــه  ــغ  بال و  کامــل  50 ســالۀ   ،40 انســان  میــان  فرقــی  ــه،  دی
در  روزه  یــک  نطفــه حتــی  یــک  بــا  یــک  بــا  بــوده،  ثروتمنــد  و  ، محبــوب  انســان مشــهور یــک 
وقتــی  تــا  کننــد  مــی  فکــر  برخــی  کــه  تصــور غلــط  و  نــدارد  وجــود  تفاوتــی  ، هیــچ  مــادر رحــم 
دارد  کمتــری  گنــاه  یــا  نــدارد  اشــکالی  اســت ســقط جنیــن  نشــده  در جنیــن دمیــده  روح 
پنــج  و  ماهــه  پنــج  و  روزه  پنــج  انســان  یــک  کشــتن  بیــن  یــرا  ز اســت  بســیار غلطــی  تصــور 
اتفاقــا هرچه  گناه اســت  بــی  انســان  کشــتن یک   ، ســاله فرقــی نیســت قتــل نفــس محترمه 

" تــر  ک  دردنــا کشــتنش  کوچکتــر 
ایــن عمــل،  امــا  اســت.  مــادی ســقط جنیــن  و  ــر ظاهــری  اث و  دیــه، جریمــه  موضــوع 
والدیــن خواهــد داشــت.  بــرای  هــم  روانــی ســنگینی  و  روحــی  و  و شــرعی  تکوینــی  اثــرات 
والدیــن در جامعــه  بــر  روانــی ســقط جنیــن  و  روحــی  و  آثــار معنــوی  ایــن  دربــاره  متأســفانه 
یــج  ترو دارد  راحــت  خیلــی  جنیــن  ســقط  موضــوع  مقابــل،  در  و  شــده  گفتــه  کــم  مــا 
یــک جاهلیــت  ایــن مســئله دچــار  در  مــا  ی می شــود.  فرهنگ ســاز آن  ــاره  درب و  می شــود 
بــا  و  نــگاه می کنیــم  اعــراب  دوران جاهلیــت  بــه  تعجــب  بــا  مــا  امــروز  گــر  ا مــدرن هســتیم. 
گــور  در  زنده زنــده  بــودن،  بــه جــرم دختــر  فقــط  را  حیــرت می پرســیم چطــور بچه هایشــان 
ایــن  و  نــگاه می کننــد  مــا  روزگار  بــه  آینــدگان  وقتــی  بعــد،  بســا صــد ســال  می کردنــد؟ چــه 
کنند و  کل دنیا ببیننــد، تعجب  مــا و  کشــور  را در  روز و ســال  از ســقط جنیــن در  حجــم 

بزننــد؟! فرزنــد خودشــان  قتــل  بــه  ی دســت  مــادر و  پــدر  اســت  بگوینــد: چطــور ممکــن 

 اقناع اندیشه: آمار سقط جنین در جهان و ایران 
 50 تــا   40 جهــان  در  هرســاله   ،WHOجهانــی بهداشــت  ســازمان  آمــار  براســاس 
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تقریبــًا  جایی کــه  یــکا،  آمر متحــده  ایــاالت  در  می  افتــد؛  اتفــاق  جنیــن  ســقط  میلیــون 
جنیــن  ســقط  بــا  مــورد  چهــار  مــورد   10 هــر  از  و  اســت  ناخواســته  ی هــا  باردار از  نیمــی 
از  درصــد  می افتــد. 22  اتفــاق  روز  در  جنیــن  ســقط  ســه هزار  از  بیــش  می یابــد،  خاتمــه 
بــه ســقط جنیــن  )به اســتثنای ســقط جنیــن(  یــکا  آمر ایــاالت متحــده  در  ی هــا  باردار کل 

می شــود! ختــم 
باســتان،  یونــان  در  پزشــکی  دانشــجویان  پــا، ســوگند  ارو در  کــه  اســت  ایــن درحالــی 
طــب  بــه  مربــوط  پزشــکی  متــون  اســت.  می کــرده  منــع  جنیــن  ســقط  انجــام  از  را  آن هــا 
ــن  ناام ــِن  ــقط جنی از س ــی  ناش ــرات  ــه خط ب ــوط  مرب ــت هایی  یادداش ی  ــاو ، ح ــز نی ــراط  بق
که  کرده  اســت  پــاپ، اشــاره  پــاپ )90ــــ1585( به عنــوان نخســتین  اســت. در مســیحیت، 
قتــل  باشــد،  از حاملگــی  در چــه مرحلــه ای  این کــه  گرفتــن  نظــر  در  بــدون  ســقط جنیــن 
به طــور سرســختانه ای  نیــز  نــوزده  قــرن  تــا  بــا ســقط جنیــن  محســوب می شــود! مخالفــت 

ادامــه داشــت.
عضــو  کشــور   193 از  کشــور   58 در  جنیــن  ســقط   ، حاضــر زمــان  در  بااین حــال 
میــزان ســقط جنیــن،  یافتــن  بــرای  راه هــا  از دقیق تریــن  اســت! یکی  قانونــی  ملــل  ســازمان 
توســط ســازمان  کــه  اســت  ــه سیاســت های جهانــی ســقط جنیــن  ب ــوط  مرب گزارش هــای 
بیــن 15  زنــان  در  انجام شــده  تعــداد ســقط جنیــن  گزارش هــا  ایــن  اســت؛  ارائــه شــده  ملــل 
در  زن  هــزار  هــر  در  تعــداد ســقط جنیــن  میــزان،  اندازه گیــری می کند؛ ایــن  را  44 ســال  تــا 

اندازه گیــری می کنــد. را  کشــور  هــر 
میــزان  باالتریــن  کــه  کشــورهایی  از  یکــی    worldpopulationreview گــزارش  براســاس 
ســقط  میــزان  ملــل،  ســازمان  گزارش هــای  طبــق  اســت؛  روســیه  دارد،  را  جنیــن  ســقط 
ســال،   44 تــا   15 بیــن  زن   100 هــر  از   ، دیگــر اســت. به عبارت   53.7 روســیه  در  جنیــن 
باالیــی دارد؛ طبق  نــرخ ســقط جنیــن  نیــز  کوبــا  کشــور  53.7 نفــر ســقط جنیــن داشــته اند. 
اســت؛  بــوده  کوبــا 24.8  در  میــزان ســقط جنیــن   2020 در ســال  ملــل،  داده هــای ســازمان 
باالیــی  جنیــن  ســقط  میــزان  همچنین  قزاقســتان  ملــل،  ســازمان  گزارش هــای  براســاس 
نــرخ  دارای   19.1 نــرخ  بــا  نیــز  کشــور 35 است؛ گرجســتان  ایــن  در  دارد. نــرخ ســقط جنیــن 
داده هــای ســازمان  رومانــی 21.3 است. براســاس  در  میــزان ســقط جنیــن  اســت.  باالیــی 

اســت.  20 از  بیــش  نــرخ ســقط جنیــن  بــا  کشــور  آخریــن  ملــل ســوئد 
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ایرانــی، عــدم  زندگــی خانــواده  و ســبک  نگــرش  نــوع  تغییــر  پیــرو  و  اخیــر  در ســالیان 
و همچنیــن ســهل الوصول  اخــالق حرفــه ای  و  قانونــی  رســالت  بــه  پزشــکان  برخــی  التــزام 
به طــور  ایــران  در  و جنایــی  درمانــی  آمــار ســقط جنیــن   ، داروهــای غیرمجــاز برخــی  بــودن 
ــی  بازدارندگ ــدم  و ع ــت  ــدم جامعی ــی ع به معن ــه  ک ــت  اس ــه  یافت ــش  افزای ــده ای  نگران کنن

اســت.1 و دســتورالعمل های موجــود  ــون  قان
از  یکــی  را  ایــران ســقط جنیــن  در  مرکــز مطالعــات جمعیــت  دبیــر  قاســمی،  صالــح 
براســاس حداقــل  کــرد:  اعــالم  و  تولدهــا عنــوان  تعــداد  در  تعیین کننــده  بســیار  متغیرهــای 
هــزار   400 از  بیــش  قانونــی، ســاالنه  پزشــکی  و ســازمان  بهداشــت  وزارت  تأییــد  مــورد  آمــار 
باعــث  قانــون جوانــی جمعیــت می توانــد  اجــرای درســت  انجــام می شــود.  ســقط جنیــن 
روند  بــا  تعــداد موالید  گذشــته  آمــار ســقط جنین شــود. طــی پنج ســال  کاهــش محســوس 

بــوده اســت. کاهشــی همــراه 
و  میلیــون  یــک  بــه   94 در ســال  تولــد  هــزار   570 و  میلیــون  یــک  تعــداد  کــرد:  بیــان  او 
رونــد  نیــز  ی  تابســتان ســال جــار و  بهــار  در  و  اســت  رســیده   99 در ســال  تولــد  هــزار   100

دارد. ادامــه  تولدهــا همچنــان  کاهشــی 
روابــط  از  ناشــی  ســقط ها  ایــن  از  درصــد  ســه  حــدود  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  قاســمی 
ایــن ســقط ها  از  کــرد: 96 درصــد  اظهــار  اســت،  تعبیــری غیرمشــروع  بــه  یــا  از عــرف  خــارج 
ایــن ســقط ها  از  کــه حــدود 10 درصــد  قانونــی و شــرعی خانــواده رخ می دهــد  نهــاد  نیــز در 
مربــوط  می افتــد  اتفــاق  مــادر  در  کــه  پزشــکی  مشــکالت  و  ارادی  غیــر  ســقط های  بــه 
پزشــکی  بــا مجــوز  کــه بخشــی  اســت  ارادی  مابقــی ســقط ها، ســقط های  امــا  می شــود؛ 
کــه تحــت عنــوان ســقط جنایــی و  بــدون مجــوز پزشــکی قانونــی  قانونــی و بخشــس دیگــر 

ــد.2 رخ می ده ــم،  ــاد می کنی ی ــا  آنه از  ــی  قانون ــر  غی
توجیه هــا  ــا  ب کــه  باشــیم  داشــته  زوج هایــی ســراغ  کم وبیــش  هــم  مــا  از  شــاید هریــک 
ســقط  بــرای  را  خودشــان  و  فرســتاده  پــس  را  خداونــد  هدیــه  عجیــب،  اســتدالل های  و 
»ناخواســته«  این بچــه،  کــه  اســتدالل می آورند  بــرای ســقط،  مثــاًل  راضــی می کننــد.  جنیــن 

14 شهریور 1399. تسنیم  ی  . خبرگزار  1
.2021/12/4 آناتولی  ی  . خبرگزار  2
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فرزنــددار  بــرای  مــا  یک وقــت  یــم.  ندار ناخواســته  به نــام  چیــزی  مــا  درحالی کــه  اســت. 
اراده می کنــد.  مــا،  فرزنــددار شــدن  بــرای  نیــز خــدا  گاهــی  اقــدام می کنیــم؛  و  اراده  شــدن 

کنیــم؟ رد  را  اراده خداونــد  بایــد  آیــا 
در  متأســفانه ســقط جنیــن  کــه  یــم  دار زمــان   2 مــا  انجــام شــده،  کــه  طبــق تحقیقاتــی 
اســت  راه  در  فرزنــد ســوم  و   دارنــد  فرزنــد  دو  زوجیــن  وقتــی  یکــی  اتفــاق می افتــد؛  یــاد  ز آن 
فرزنــد ســوم  وقتــی متوجــه می شــوند  زوج  اول،  مــورد  در  اســت.  دوران عقــد  در  و دیگــری 
فرزنــد  نخــورد، ســومین  به هــم  نفری شــان  ترکیــب چهــار  اســت، چــون می خواهنــد  راه  در 

بیــن می برنــد. از  بــه دســت خودشــان  بدهــد،  آنهــا هدیــه  بــه  کــه خــدا می خواهــد  را 
و شــوهر  زن  اســت.  دوران عقــد  بــه  مربــوط  فراوانــی ســقط جنیــن،  موقعیــت  دومیــن 
کــه چــرا  اســت  واقعــًا جــای ســؤال  فرزنــد شــده اند. حــال  و حــالل، صاحــب  راه شــرعی  از 
دارد؟  اشــکالی  چــه  عقــد،  دوران  در  شــدن  فرزنــددار  مگــر  بکشــند؟  را  فرزندشــان  بایــد 
کــه  اســت  تابویــی  چــه  ایــن  اســت؟  آبروریــزی  خیلــی  اتفــاق،  ایــن  می کننــد  فکــر  چــرا 
»چــون  می گوینــد:  به راحتــی  هــم  زوج  متأســفانه  اســت؟!  گرفتــه  شــکل  مــا  جامعــه  در 
فرزنــدی  تصــور می شــود  کنیــم«. چــرا  را ســقط  بچــه  ایــن  بایــد  اســت،  در خطــر  یمــان  آبرو
یــا می گوینــد:  اســت؟  بی آبرویــی  باعــث  داده،  و شــرعی  رســمی  زوج  یــک  بــه  کــه خــدا 
کــه چنیــن  زوج هایــی  ایــن  از  ــم«.  نکرده ای ــاده  آم ــی  زندگ ــروع  ــرای ش ب ــزی  ــوز هیچ چی »هن
کمــک  و اطرافیــان  از خانــواده  و  بایــد پرســید، چــرا تــالش نمی کنیــد  بهانه هایــی می آورنــد 

کنیــد؟ را شــروع  زندگــی شــاداب  یــک  ــر  زودت ــا  ت یــد  نمی گیر
-ســه،  دو نــوزاد  درحالی کــه  گرفتنــد  عروســی  مراســم  زوج،  کــه  دارم  ســراغ  مــوردی 
و  شــرم  هیــچ  بــدون  را  کار  ایــن  بــود.  بغلشــان  در  عروســی  مجلــس  در  هــم  ماهه شــان 
مــا  کــه  اینجاســت  مشــکل  کردنــد.  تحسین شــان  هــم  مــردم  و  دادنــد  انجــام  خجالتــی 
یــم!  هــم می گیر آن، تصمیــم   براســاس  و  فکــر می کنیــم  ــاره خودمــان  درب دیگــران  به جــای 
هــم  بلکــه تحســین مان  نمی کننــد،  تقبیــح  نه تنهــا  ببیننــد،  را  مــا  کار  وقتــی درســتی  مــردم 
که خــدا در دوران  که فرزنــدی  بودنــد  باایمــان و مقیــد  اینهــا  می کننــد. می گوینــد: »چقــدر 

داشــتند«. نگــه  بــود،  داده  آنهــا هدیــه  بــه  عقــد 
تــرس مســائل مالــی،  از  برخــی زوج هــا  کــه  ایــن اســت  مــا  از اشــکاالت مبنایــی  یکــی 
دســت بــه ســقط جنیــن می زننــد. درحالی کــه خداونــد در قــرآن در ایــن زمینه به ما هشــدار 
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فرزنــدان  کــم«.  ایا و  نرزقهــم  امــالق نحــن  اوالدکــم خشــیة  تقتلــوا  ال  »و  فرمــوده اســت:  و  داده 
را روزی می دهیــم.1    و شــما  آنــان  کــه  مــا هســتیم  ایــن  فقــر نکشــید.  تــرس  از  را  خــود 

آینــده فقیــر  فرزندانمــان در  یــا  کــه می ترســیم خودمــان فقیــر شــویم  ازآنجا مــا  از  بعضــی 
از  ــا  ام ــتیم،  نیس ــم  ه ــر  فقی ــی  گاه ــی  یعن ــم.  ــلب می کنی ــا س آنه از  را  ــات  ــق حی ــوند، ح ش
متعــال  بــه ســقط جنیــن می زنیــم. درحالی کــه خداونــد  فقیــر شــویم، دســت  اینکــه  تــرس 
را  فرزندانتــان  هــم هســتید،  فقیــر  گــر  ا کــه: حتــی  اســت  داده  اطمینــان  مــا  بــه  قــرآن  در 
فقــر  از  را  فرزندانتــان  ایاهــم«:  و  نرزقکــم  نحــن  امــالق  مــن  اوالدکــم  تقتلــوا  ال  »و  نکشــید: 

ــم.2 ی می دهی روز را  ــا  آنه و  ــما  ــا ش م ــید.  نکش
کریســتیانو  جهــان  فوتبالیســت  ثروتمندتریــن  و  موفق تریــن  االن  نمونــه،  به عنــوان 
بیــان  زندگــی اش  داســتان  در  محبــوب،  و  مشــهور  شــخصیت  همیــن  اســت.  رونالــدو 
مــادر  و  پــدر  کننــد.  را ســقط  او  داشــتند  فقــر شــدید قصــد  به خاطــر  والدینــش  کــه  شــده 
پیــش  دنیــا  ایــن  ی  و جــار عــادی  بــا محاســبات  را  فکــر  ایــن  داشــتند  موقــع  آن  رونالــدو 
و  ــاه  رف ــه  ــدو هم رونال ــادر  م و  ــدر  پ االن  ــود؟  ب ــت  ــان درس و فکرش ــر  نظ ــا  آی ــا  ام ــد،  می بردن
فرزنــدی هســتند  کــه در جامعــه  دارنــد، مدیــون همیــن  و احترامــی  آبــرو  و  زندگــی  و  ثــروت 
نجــات دهنــد.  را  آینــده اش  بــه حســاب خودشــان  تــا  کننــد  را ســقط  او  کــه می خواســتند 
به هرحــال  ولــی  باشــد،  اســتثنا  اســت  اســت. ممکــن  روال  یــک  ایــن  بگویــم  نمی خواهــم 
فــردا  از  و  اســت  مــا محــدود  دانســته های  وقتــی  بنابرایــن  دارد.  وجــود  هــم  مثالــی  چنیــن 

یــم. بگیر دیگــر تصمیــم   انســان  یــک  زندگــی  ــاره  درب نمی توانیــم  یــم،  ندار آینــده خبــر  و 

ک ترین جنایت ک ترین قتل، وحشتنا  پرورش احساس: هولنا
را ببینــم و صورتم  آنها  بــودم  زبــان جنین: دوستشــان داشــتم و منتظر  از  روایــت ســقط 

کردنــد! نمی دانــم چرا؟  پــدری بی رحــم تکه تکــه ام  امــا مــادری ســنگدل و  را ببوســند، 
.  ... باش عاشقم خواهی شد  بده مطمئن  کشیدن  به من فرصت نفس 

ی  کلیپــی در فضــای مجــاز کنــم. مدتــی قبــل  بــه یــک ماجــرا اشــاره  اینجــا  بــد نیســت 
ــی  یک ــاره  درب ــپ  کلی ــد.  را دیده ای آن  ــما  از ش ی  ــیار بس ــااًل  احتم ــه  ک ــد  ــت ش دست به دس

اسرا، 31.  .  1
.151 انعام،   .  2
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و خــودش  بــود  موافــق ســقط جنیــن  قبــاًل  کــه  بــود  درمــان( خارجــی  کادر  )یــا  پزشــکان  از 
تبدیــل  کار  ایــن  سرســخت  مخالفــان  از  یکــی  بــه  حــاال  ولــی  مــی داد؛  انجــام  را  آن  هــم 
انــگار  فرآینــد ســقط جنیــن،  انجــام  کــه یک بــار درحیــن  بــود  قــرار  ایــن  از  ماجــرا  بــود.  شــده 

کنــد. را درک  اتفــاق  ایــن  او حقیقــت  بــود  کــرده  اراده  خداونــد 
مــادرش  رحــم  از  را  از طریــق مکــش، جنیــن  و  کشــن  بــا دســتگاه سا او درحالی کــه 
ــرد،  ــاره می ک نظ را  ــد  فرآین ــن  ای ــونوگرافی  ــتگاه س از دس ــت  ــان داش و هم زم ــرد  ــارج می ک خ
مانــدن جنب وجــوش می کــرد.  زنــده  بــرای  کــه  تقــالی جنیــن می شــود  متوجــه  یکدفعــه 
کنــده  بدنــش  از  کشــن  بــا دســتگاه سا پــای جنیــن  و  کــه دســت  کــرد  وقتــی مشــاهده  او 
آن  را احســاس می کــرد. حــرکات و حاالت  او  ناله  و  کشــیدن جنیــن  انــگار زجر  می شــود، 
بــود جنین هایــی  کــرده  آن موقــع درک  تــازه  و  کــرده  به شــدت متأثــر  را  ایــن پزشــک  جنیــن، 
تقــال  مانــدن  زنــده  بــرای  ســقط  مراحــل  تمــام  در  و  دارنــد  جــان  می شــوند،  ســقط  کــه 
دارنــد  اعتقــاد  کــه  افــرادی  بــه جمــع  دلیــل،  به همیــن  پــا می زننــد.  و  و دســت  می کننــد 

بــود. دارد، ملحــق شــده  زندگــی  جنیــن، حــق 
ک تریــن  و هولنا ک ترین جنایــت  کــه ســقط جنیــن، وحشــت نا اســت  ایــن  واقعیــت 
براســاس  افتــد  مــی  اتفــاق  جهــان  در  کــه  جنایــی  حــوادث  تمــام  در  زیــرا  اســت؛  قتــل 
یابــی  ارز بزرگــی جنایــت  میــزان  قتــل،  و چگونگــی  کشــته  را  فــردی  کســی، چــه  این کــه چــه 
یــک  قتــل  و  زن  یــک  قتــل  بــا  مــرد  یــک  قتــل  کــی  دردنا میــزان  مثــال  به عنــوان  می شــود. 
مقتــول هیــچ  بــا  قاتــل  فــرد  گــر  ا مثــاًل  یــا  نیســت.  یکســان  کــودک،  یــک  قتــل  بــا  زن  پیــر 
کــه  اســت  وقتــی  از  کوچکتــر  جنایــت  شــدت  باشــد،  غریبــه  و  باشــد  نداشــته  نســبتی 
ــانده  رس ــل  به قت را  او  ــو  ــا چاق ب ــر  گ ا ــژه  به وی ــاند؛  برس ــل  قت ــه  ب را  ــود  ــر خ ، خواه ــرادر ب ــک  ی
کــردن اعضــا و جوارح  بــا قطعه قطعــه  را  کــودک خــود   ، یــک مادر کنیــد  باشــد. حــاال تصــور 
و  مهربانــی  مظهــر  مــادر  یــم؟  دار قتــل  ایــن  از  ک تــر  هولنا آیــا  باشــد؛  رســانده  بــه  قتــل  او 
بنابراین  و خالص تریــن محبت هاســت.  واالتریــن  ی مصــداق  مــادر عطوفــت اســت؛ مهــر 
و  ک ترین جنایــت  کــه وحشــت نا یــم  بپذیر بایــد  بزنــد  قتلــی  بــه چنیــن  ی دســت  مــادر گــر  ا
  کــرم  ا پیامبــر  روایــت  ایــن  و مصــداق  اســت  افتــاده  اتفــاق  قتــل جهــان  ک تریــن  هولنا

بــود:  خواهــد 
 .» َحّقٍ بغیــرِ  ُســِفَك  َدٍم  ِمــن  اهللِ   ــی 

َ
أهــَوُن عل الدنیــا َجمیعــا   

ُ
ــَزوال

َ
»ل  : قــال رســول اهلل 
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از  کمتــر  اهمیتــش  خــدا  نــزد  شــود،  نابــود  دنیــا  همــه  گــر  ا می فرماینــد:    کــرم  ا رســول 
یختــه شــود.1 ر به ناحــق  کــه  اســت  خونــی 

بعــد، دچــار  و  زده انــد  بــه ســقط جنیــن خــود  گاهانــه دســت  آ کــه  یــم  دار مادرانــی  مــا 
روانــی  و  روحــی  جــدی  مشــکالت  و  همیشــگی  ی  نابــارور جســمی،  عدیــده  مشــکالت 
آخــر عمــر  ــا  ت گاهــی عــذاب وجــدان  کــرده،  را ســقط  کــه جنیــن خــود  ی  مــادر شــده اند. 
فرزنــد  از  حیــات  حــق  گرفتــن  از  ناشــی  وجــدان  عــذاب  نمی کنــد؛  رهــا  را  گریبانــش 
ذهــن  در  را  جنیــن  ســقط  فکــر  کــه  ی  مــادر و  پــدر  در  تردیــد  ایجــاد  بنابرایــن  خــودش. 
کنــد  را مجــاب  آنهــا  تردیدهــا می توانــد  گاهــی همیــن  اســت.  کمــک  بزرگ تریــن  دارنــد، 

ــد. کنن ــدا  پی ــات  نج ــیمانی  پش ــر  ــک عم ی از  و  ــظ  را حف ــود  ــد خ فرزن

 رفتارسازی: ظلم به کسی که جز خدا یاوری ندارد، دامن گیر است 
کشته شود.  بی گناهی  یم  نگذار و  کنیم  کمک  و  نباشیم  بی تفاوت 

دنیــا،  کل  در  بلکــه  مــا،  ایــران  در  فقــط  نــه  کــه  می گیــرد  نشــأت  آنجــا  از  »ماجــرا 
ــه  ب اساســی شــده  اســت.  رســانه، دچــار دگرگونــی  تأثیــر  انســان ها تحــت   زندگــی  ســبک 
یــج فضــای  ترو در حــال  به شــدت  کــه  رســانه هایی  تولیــدات  زیــر ســایه  کــه  ترتیــب  ایــن 
گرفته اســت؛  قــرار  اصــل  لــذت،  هســتند،  نفس گرایــی  یــا  انســان گرایی  و  اومانیســتی 
و  می شــود  اصــل  انســان،  بــرای  باشــد،  داشــته  به همــراه  لــذت  کــه  چیــزی  هــر  یعنــی 
اصــل  لــذت،  گذاشــته می شــود. حــاال چــرا  کنــار  انســان  توســط  باشــد،  آن  هرچــه مخالــف 
اصالــت  بــه خودمــان  زندگــی،  ایــن ســبک  بــا  مهــم هســتیم. چــون  »مــا«  می شــود؟ چــون 
و وجهــه  و خوشــایند  راحتــی  و  لــذت  بــه  هــم،  در موضــوع ســقط جنیــن  بخشــیده ایم. 
ایــن  ولــی  تشــخیص می دهیــم.  را صاحــب حــق  پــس خودمــان  نــگاه می کنیــم؛  خودمــان 

ــدارد«.  ن ی  ــم، ســازگار آن معتقدی ــه  ب مــا  کــه  توحیــدی  نــگاه  ــا  ب نــگاه، 
گرفته انــد، چــون  بــه ســقط جنین شــان  والدیــن تصمیــم  برخــی  کــه  دیــده شــده  گاهــی 
آنها  بــه  کــه خــدا  امــا جنینــی  را دوســت ندارنــد! آن هــا دختــر دوســت دارنــد،  او  جنســیت 
ــرای دختــردار شــدن،  ب بعــد،  ــا  ت را ســقط می کننــد  او  بنابرایــن  اســت.  پســر  داده،  ــه  هدی

. همان.   1
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بــه ماجرا  بایــد خودخواهانــه  انســان چقــدر  کننــد! ببینیــد  بــه بچــه دار شــدن  اقــدام  دوبــاره 
بــا چنیــن اســتداللی، بخواهــد جان  که  بایــد فقــط خــودش مهــم باشــد  کنــد. چقــدر  نــگاه 

.  ... را بگیــرد  انســان دیگــر  یــک 
و  اصحــاب  همــۀ  شــهادت  از  پــس  و  عاشــورا  روز  در    سّیدالّشــهدا  حضــرت 
بیــان  و حســاس ترین مطالــب  اســت مهم تریــن  الزم  کــه  موقعّیــت حســاس  آن  در  و  یــاران 
بــه  وصّیــت  آخریــن  حقیقــت  در  و  برومندشــان  فرزنــد  بــه  خــود  وصّیــت  آخریــن  شــود، 

بیــان می فرماینــد: را چنیــن  بشــریت  بلکــه  و  شــیعیان 
ای  اهللَ «.   

َّ
ِإال َناِصــرًا  ْیــَك 

َ
َعل َیِجــُد   

َ
ال َمــْن  ــَم 

ْ
ُظل َو  ــاَك  ِإّیَ ُبَنــّیَ  »َیــا   : الحســین  قــال 

ــذر  ــر ح ب ــدارد،  ن ــد  ــز خداون ــده ای ج ی کنن یار  ، ــو ت ــر  براب در  ــه  ک ــی  به کس ــم  از ظل ــدم،  فرزن
بــاش. 1

روایت  ایــن  زمان خودشــان نیســت.  به  مربــوط  تنهــا    امــام حســین  نورانــی  روایــت 
کــه  بــرود  ی ظلمــی  رو فقــط  نبایــد  مــا  بنابرایــن ذهــن  دارد.  و همــواره مصــداق  اســت  زنــده 
باشــیم  بایــد مراقب  بلکــه  روا داشــتند،   اهــل  بیــت بــه  یــاد  ز ابــن  و  و عمــر ســعد  شــمر 
هرطــور  نشــویم.  واقــع    سیدالّشــهدا  حضــرت  هشــدار  و  ســخن  مصــداق  مــا  خــود 
نازنین  کالم حضرت هســت. وجــودی  ایــن  کنیــد خواهیــد دیــد جنیــن مصــداق  حســاب 

نــدارد. ی  یــار بــرای  را  کســی  کــه جــز خــدا  و معصــوم 
ــه  ک ــی  کس از  ــاع  دف در  ــی  کوتاه و  ــت  اس ــب  واج ــلمان،  ــان مس از ج ــاع  دف ــی  از طرف
ی هــای  گرفتار گاهــی  دارد.  هــم  اســت. عالوه برایــن، عقوبــت  بزرگــی  گنــاه  نــدارد،  ی  ــاور ی
یعنــی  اســت؛  از مظلومیــن  آنــان  نکــردن  دفــاع  از  ناشــی  و شایســته،  افــراد صالــح  دنیــوی 
دفــاع  نخواســته اند،  ــا  ی نتوانســته اند  و  و شــنیده اند  دیدنــد  یــا ظلمــی  تهمتــی  ــا  ی غیبــت 
از  فــردی  شــدیم  مطلــع  گــر  ا یعنــی  شــده اند.  ظالــم  ناخواســته،  و  گاه  ناخــودآ و  کننــد 
و وظیفــه  باشــیم  بی تفــاوت  یــم  ندار دارد، حــق  آشــنایان قصــد ســقط جنیــن  یــا  نزدیــکان 
کنیــم چه بســا  کوتاهــی  گــر  ا یــم؛  بگیر را  نفــس  قتــل  ایــن  بــه هرشــکل ممکــن جلــوی  یــم  دار

کوتاهــی شــویم. ایــن  گرفتــار  آخــرت  و  دنیــا  و  باشــیم  آن شــریک  در خــون 

ُحَســْیِن 
ْ
ال ْبَن  َعِلّیَ  َحَضــَر  ا  ّمَ

َ
ل  :

َ
َقــال َجْعَفــرٍ )علیه الســالم(  ِبــی 

َ
أ َعــْن  َماِلــّیِ 

ُ
الّث َحْمــَزَة  ِبــی 

َ
أ »َعــْن  ج 2، ص 331:  الکافــی،   .  1

َحَضَرْتــُه  ِحیــَن  ِبــی )علیه الســالم( 
َ
أ ِبــِه  ْوَصاِنــی 

َ
أ ِبَمــا  وِصیــَك 

ُ
أ ُبَنــّیَ  َیــا   

َ
َقــال ُثــّمَ  َصــْدِرِه  ــی 

َ
ِإل ِنــی  َضّمَ َوَفــاُة 

ْ
ال )علیه الســالم( 

 اهللَ «.
َّ

ِإال َناِصــرًا  ْیــَك  
َ
َعل َیِجــُد   

َ
ال َمــْن   ــَم  

ْ
ُظل َو  ــاَك   ِإّیَ ُبَنــَی   َیــا   

َ
َقــال ِبــِه  ْوَصــاُه 

َ
أ َبــاُه 

َ
أ  

َ
ّن

َ
أ َذَکــَر  ِبَمــا  َو  َوَفــاُة 

ْ
ال
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نــدارد  ی جــز خــدا  یــاور کــه  کســی  بــه  از ظلــم  را  مــا  بخواهیــم همــه  از خــدا  بیایــد 
فرمایــد. عنایــت  توفیــق  را  مــا  همــه  بی گناهــان  جــان  حفــظ  در  و  کنــد  حفــظ 
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ئئحمایءءت از ئئخاوناده و جواءءءءین ئئجمئئعیت
اقونن و فرزندآوری

7
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 خطبه:
ِمیــن 

َ
عال

ْ
ال َرّبِ  هلِلَِّ  َحْمــُد 

ْ
»ال ِحیــم.  حَمِن الّرَ الّرَ ِبســِم اهلِل  ِجیــم.  الّرَ ــیَطان 

َ
الّش ِمــَن  ِبــاهلِل  َاُعــوُذ 

ِدَنا  َســّیِ ــی 
َ
َعل ــالُم  الّسَ و  الَصــالُة  ُثــّمَ  ُمْرَســِلین 

ْ
ال َو  ْنِبَیــاَء 

َ ْ
ال باِعــِث  ْجَمِعیــَن، 

َ
أ ِئــِق 

َ
َخال

ْ
ال َبــاِرء 

اِهرِیــَن  الّطَ ِبیــَن  ّیِ
الّطَ آِلــِه  ــی 

َ
َعل َو  ــد  ُمَحّمَ أِبی القاِســم  میــن 

َ
العال إِلــِه  َحبیــِب  َنــا  َنِبّیِ َو 

ِمــَن  أجَمعیــن  أعداِئِهــم  َعلــی  الداِئــم  عــُن 
َّ
الل و  الَمهدّییــن  الُهــداِة  َرمیــن 

َ
الُمّک الَمعصومیــن 

میــن«
َ
العال َرّبَ  ــا  ی آمیــَن  یــن  الّدِ ــوِم  َی ِقیــاِم  إلــی  اآلن 

 انگیزه سازی: قانون کودوموتیت ژاپن
منفــِی  رشــد جمعیــت آن  که نــرخ  اســت  کشــور های جهــان  پیرتریــن  از  یکــی  ژاپــن 
 3011 در ســال  باشــد  داشــته  ادامــه  روال  ایــن  گــر  ا کارشناســان  گفتــه  بــه  اســت.  3 درصــد 
هــرم جمعیتــی  بهبــود وضعیــت  بــرای  نــدارد.  وجــود  15 ســالی  زیــر  کــودک  ژاپــن  در  دیگــر 
خانواده هایــی  آن،  طبــق  کــه  شــد  وضــع  »کودوموتیــت«  نــام  بــه  قانونــی   ، کشــور ایــن  در 
یافــت می کننــد.  در مالــی  کمــک  یــن  هــزار  تــا 13  ماهانــه  دارنــد،  15 ســال  زیــر  فرزنــد  کــه 
تــا ســقف  یافــت نصــف حقــوق خــود  در بــا  مــادر یک به یــک می تواننــد  و  پــدر  همچنیــن 
بــدون  آن می تواننــد  از  بعــد  کــه  اســت  ایــن درحالــی  برونــد.  بــه مرخصــی  تعییــن شــده 

بازگردنــد. قبلــی خــود  بــه کار  نگرانــی  هیــچ 

 اقنــاع اندیشــه: قوانیــن کشــورهای مختلــف جهــان بــرای فرزنــدآوری بیشــتر و 
مهــار کاهــش جمعیــت 

جمعیــت  پیــری  مواجهنــد،  آن  بــا  جهــان  کشــورهای  از  نیمــی  تقریبــا  کــه  مشــکلی 
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از  متولــد شــده  تــازه  نــوزادان  تعــداد  کــه  به وجــود می آیــد  ایــن مشــکل درصورتــی  اســت. 
کنــار معضل  ایــن معضــل در  کمتــر باشــد.  بــه ســنین پیــری می رســند،  کــه  افــرادی  تعــداد 
اجتماعــی،  فرهنگــی،  ابعــاد  در  جبران ناپذیــری  ضربــات  می توانــد  جمعیــت  کاهــش 
کشــورهای  نتیجــه،  در  نمایــد.  وارد  کشــورها  بــه  بین المللــی  و حتــی  اقتصــادی، سیاســی 
را  مــردم  ــا  ت بــه کار می گیرنــد  را  افزایــش جمعیــت  تشــویقی  انــواع سیاســت های  مختلــف 

نماینــد. تشــویق  بیشــتر  ولــد  و  زاد  بــه 
ایــن موضــوع  بــاالی  اهمیــت  نشــان گر  قوانیــن  و  ایــن سیاســت ها  از  نمونه هایــی  بیــان 

اســت کشــورهای جهان  بــرای همه 
فرزند سوم برای  روسیه: خانه ای 

بــرای  تشــویقی  سیاســت های  روســیه،  کشــور  در  پوتیــن  آمــدن  کار  ی  رو از  بعــد 
پرداخــت  از  می شــوند  فرزنــد  دارای  کــه  خانواده هایــی  گرفــت.  قــوت  جمعیــت  افزایــش 
و  تربیــت  بــرای  مالــی  مــورد حمایت هــای  و  معــاف هســتند  تــا ســقف معینــی  مالیــات 

می گیرنــد. قــرار  فرزندشــان  رشــد 
می دهــد.  هدیــه  نــوزاد  مــادر  و  پــدر  بــه  خانــه  یــک  ســوم  فرزنــد  تولــد  بــرای  دولــت 
ینــه  کمک هز می توانــد  می شــود،  فرزنــد  دو  از  بیــش  دارای  کــه  ی  مــادر همچنیــن 

کنــد. یافــت  در قابل توجهــی 
پرداخــت  و  کاال  ســبد  به صــورت  مالــی  حمایــت  رایــگان،  کودکســتان  از  اســتفاده 
از طــرف دیگــر نماینــدگان مجلــس  مــوارد حمایتــی اســت.  از دیگــر  بــه خانواده هــا  نقــدی 
مالیاتــی  بــر جریمــه  مبنــی  اســتالین«  »جــوزف  توســط  کــه  قانونــی  کردنــد  تــالش  روســیه 
مــردان  براین اســاس  کننــد.  اجرایــی  را  بــود  شــده  تصویــب  فرزنــد  بــدون  خانواده هــای 
به عنوان  را  بایــد 6 درصــد درآمد خــود  تا 45 ســال  زنــان 20  و  تــا 50 ســال  فرزنــد 25  بــدون 

کننــد. پرداخــت  دولــت  بــه  مالیــات 
فرزند سوم برای  تشویق جدی  فرانسه: 

مزایــای  و  بــا حقــوق  16 هفتــه مرخصــی  بچــه دار شــدن  فرانســوی درصــورت  مــادران 
ایــن  از  پــس  آغــاز می شــود.  کودکانشــان  تولــد  از  پیــش  از شــش هفتــه  کــه  دارنــد  کامــل 
بــدون  آن  از  بعــد  و  برونــد  بــدون حقــوق  و  بــه مرخصــی سه ســاله  والدیــن می تواننــد  دوره 

بازگردنــد. قبلی شــان  بــه شــغل  هیــچ محدودیتــی 
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به شــکل  یــورو   1000 مبلــغ  ســوم  فرزنــد  داشــتن  درصــورت  خانواده هــا  فرانســه  در 
ــل  ــارج تحصی ــه مخ ک ــد  ــن می کن ــت تضمی دول ــن  ــد. همچنی ــت می کنن یاف در ــوض  بالع

کنــد. تأمیــن  را  دانشــگاه  تــا  دبســتانی  پیــش  از  خانواده هــا  فرزنــدان 
دولــت بخشــی  کننــد،  اســتخدام  فرزندشــان خدمتــکار  تولــد  به دلیــل  گــر خانواده هــا  ا
فرانســه  کشــور  در  افزایــش جمعیــت  دیگــر سیاســت های  از  را می پــردازد.  ینــه  ایــن هز از 
زنانــی  بــرای  فرانســه،  دولــت  کــرد.  اشــاره  بــه خانواده هــا  کاال  بــه اختصــاص ســبد  می تــوان 
از خدمــات  ی  برخــوردار یــا  ویزیــت مجانــی دکتــر  نظیــر  امکاناتــی  مــادر شــده اند،  تــازه  کــه 

فراهــم می کنــد. را  در خانــه  ی  پرســتار
کودک برای  کمک هزینه اختصاصی  سوئد: 

ایــن  از  بعــد  دارنــد  اجــازه  آنهــا  و  اســت  مــاه  پانــزده  والدیــن  کشــور مرخصــی  ایــن  در 
زمــان  در  و  بگیرنــد  مرخصــی  متنــاوب  به طــور  کودکشــان  ســالگی  هشــت  تــا  مــدت 
بهره منــد شــوند. همچنیــن  ی  کار روز   480 معــادل  از 80 درصــد حقــوق خــود،  مرخصــی، 
امکانــات  از  می کننــد،  اقــدام  بعــدی  فرزنــد  بــرای  مــاه   30 از  بعــد  کــه  خانواده هایــی 

می شــوند. برخــوردار  ویــژه ای 
ــل  قائ ــوئدی  ــودکان س ک ــرای  ب ــوئد  ــت س دول ــه  ک ــی  اجتماع ــهیالت  تس ــن  ای از  ــی  یک
ــغ  مبل ــه،  ین کمک هز ــن  ای ــت.  اس ــودک«  ک ــه  ین ــا همان»کمک هز ی گ«  ــدرا بی ــارن  »ب ــت  اس
متولــد  در ســوئد  کــه  کودکــی  هــر  ازای  در  دولــت ســوئد  کــه  اســت  و بالعوضــی  مشــخص 
پرداخــت می کنــد.  والدیــن  بــه  برســد  بــه ســن 16 ســالگی  کــودک  کــه  زمانــی  ــا  ت می شــود 
اقشــار  و همــه  نــدارد  کــودک  والدیــن  درآمــد  میــزان  بــا  ارتباطــی  ینــه  کمــک هز ایــن  میــزان 

برخــوردار هســتند. دولــت ســوئد  تســهیالت  ایــن  از  درآمــدی  هــر ســطح  بــا  جامعــه 
مادران و  کودکان  : بهشت  نروژ

زمینــه  در  بلکــه  افزایــش جمعیــت،  فقــط در خصــوص  نــه  کشــور  ایــن  سیاســت های 
ی  کار اســت. تخفیــف ســاعات  فوق العــاده  هــم،  متولــد شــده  تــازه  کــودکان  از  حمایــت 
کز  ایجــاد مرا بــرای والدیــن و تصویــب قوانینــی در زمینه  یافــت مزایــای شــغلی  به همــراه در

ایــن حمایت هاســت. از  کــودکان، بخشــی  از  روزانــه  مراقبــت  بــرای  و حمایتــی  رفاهــی 
بــا حقــوق  مــادر دو هفتــه مرخصــی  و  پــدر  کــودک،  تولــد هــر  از  پــس  کشــور  ایــن  در 
ــا  ی ــل  کام ــوق  ــا حق ب ــی  ــه مرخص ــن46 هفت بی ــد  ــا می توانن ــدت، آن ه ــن م ای از  ــس  پ ــد.  دارن
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را  والدیــن تقســیم  شــود، یکــی  بایــد میــان  کــه  بــا 80 درصــد پرداختــی،  56 هفتــه مرخصــی 
کردن  بــزرگ  از اینکــه پــدران حتمــًا در امر نگهــداری و  کننــد. به منظــور اطمینــان  انتخــاب 
از این  کــم 10 هفتــه  کودکانشــان مشــارکت خواهنــد داشــت، پدران موظف هســتند دســت 
کــه اســتفاده از ایــن مرخصی  کار مرخصــی بگیرنــد. جالــب این جاســت  دوران را از محــل 
کــه وزیران  بــرای وزیــران دولــت نیــز امری غیرعادی تلقی نمی شــود و بســیار معمول اســت 

باشــند. فرزندشــان، چنــد ماهــی در مرخصــی  تولــد  دولتــی در ســال نخســت 
کودکشــان در  تــا دوســالگی  کــه تصمیــم دارنــد  والدینــی  از  بــه یکــی  در ضمــن دولــت 
کمــک هزینــه ویــژه ای پرداخت می کنــد. به همه این هــا مراقبت های رایگان  خانــه بماننــد، 

نیــز اضافــه می شــود.1 رایــگان و حــق اوالد در فیــش حقوقــی  کــودک، دارو و درمــان  از 

 پرورش احساس: قانون مشوق های جوانی جمعیت در ایران 
 1400/07/24 جلســه مورخ  در  کــه  جمعیــت  جوانــی  و  خانــواده  از  حمایــت  قانــون 
شــورای  مجلــس  خانــواده  از  حمایــت  و  جمعیــت  جوانــی  طــرح  مشــترک  کمیســیون 
مــورخ 1400/08/24 توســط رییس  نامــه شــماره 93982  رســید، طــی  بــه تصویــب  اســالمی 

ابــالغ شــد.  جمهــور 
توجهــی  قابــل  تشــویقی  نــکات  آن  مــاده  کــه شــش  اســت  مــاده  دارای 73  قانــون  ایــن 

 : از به طــور مختصــر عبارتنــد  کــه  دارد 
ــه  ب ــر  کث ــکونی حدا ــد مس واح ــا  ی ــن  زمی ــه  ــک قطع ی ــت  اس ــف  ــت مکل دول  )4 ــاده   م
طرح هــای  براســاس  تفکیــک  نصــاب  حــد  ضوابــط  بــا  منطبــق  مترمربــع   )200( میــزان 
بــرای  مصــوب  شــهری  تفصیلــی  و  جامــع  طرح هــای  یــا  شــهری  و  روســتایی  هــادی 
و  ــد ســوم  فرزن ــد  تول از  پــس  ــر  نف پانصدهــزار  از  ــر  کمت ــا شــهرهای  ی روســتاها  در  کنین  ســا
براســاس هزینه  ، در همــان محل  مــادر و  پــدر  بــه  بالمناصفــه  و  به صــورت مشــترک  بیشــتر 
و هشــت  تنفــس  دو ســال  بــا  اقســاطی  فــروش  به صــورت  بــار  یــک  بــرای  فقــط  ی  آماده ســاز
ظــرف  قســط،  آخریــن  پرداخــت  از  پــس  مالکیــت،  ســند  و  نمایــد  اعطــا  اقســاط  ســال 

داده می شــود. تحویــل  مالکیــن  بــه  مــاه،  یــک  کثــر  حدا

.1137143 : کد خبر و سیما،  ی صدا  . خبرگزار  1
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بــا شــرایط  واحــد مســکونی  یــا  زمیــن   ، نفــر پانصدهــزار  بــاالی  کنین شــهرهای  بــرای ســا
یــا واحد  بــر وجــود زمیــن  بــه اعــالم ظرفیــت توســط دولــت مبنــی  ایــن مــاده بســته  مقــرر در 
پــدر  زادگاه  یــا  یــا شــهرهای مجــاور  یــا شــهرهای جدیــد  اطــراف  در شــهرک های  مســکونی 
براســاس   ، انتخــاب مادر بــه  از پانصــد هــزار نفر نباشــد،  باالتــر  بــه این کــه  یــا مــادر مشــروط 

تبصــره )3( اختصــاص می یابــد. در  آیین نامــه مذکــور 
متولیــن ســال  بــرای  اســت  ایــران مکلــف  اســالمی  ی  مرکــزی جمهــور بانــک   )10 مــاده 
ی  از محل پس انــداز و جار ی  کلیــه بانک هــا و مؤسســات اعتبــار از طریــق  بــه بعــد،   1400
بــاالی  ازدواج متقاضیــان  تســهیالت قرض الحســنه  و حــذف  بانکــی  نظــام  قرض الحســنه 
اقــدام  فرزنــد«  تولــد  »تســهیالت قرض الحســنه  پرداخــت  بــه  نســبت  پنجــاه ســال ســن، 

نماید.
یــال،  ر  )100.000.000( میلیــون  یکصــد  اول  فرزنــد  تولــد  بــرای  تســهیالت  ایــن  مبلــغ 
میلیــون  فرزنــد ســوم ســیصد  تولــد  بــرای  یــال،  ر  )200.000.000( میلیــون  یســت  دو فرزنــد دوم 
پنجــم  فرزنــد  و  یــال  ر  )400.000.000( میلیــون  فرزنــد چهــارم چهارصــد  یــال،  ر  )300.000.000(
ــا  ب ی مشــموالن  بــه ســپرده گذار ــزام  ال بــدون  ــال  ی ر  )500.000.000( میلیــون  پانصــد  ــر  باالت و 
یــک  اخــذ  و  تــا هفــت ســال  بازپرداخــت ســه  دوره  بــا  ترتیــب  بــه  تنفــس  دوره  مــاه  شــش 
تولــد  از  پــس  دو ســال  ــا  ت ــر  کث تعییــن می شــود. متقاضیــان حدا و ســفته  ــر  ضامــن معتب

ــد. نماین ــت  ثب را  وام  ــت  یاف در ــت  ــد درخواس می توانن
 1400 ســال  ابتــدای  از  کــه  فرزنــد  هــر  ازای  بــه  اســت  مکلــف  دولــت   )11 مــاده 
میلیــارد  هــزار  ده  ســاالنه  ســقف  تــا  یــال  ر  )10.000.000( میلیــون  ده  مبلــغ  شــود،  متولــد 
ی  واحدهــای صندوق هــای ســرمایه گذار ــد  ی ــًا جهــت خر ــال صرف ی ر  )10.000.000.000.000(
از جمله نحوه  کار اجرایــی  و  فرزنــد اختصاص دهــد. ســاز  به نــام  بــورس  قابــل معاملــه در 
و  اقتصــادی  امــور  وزارت  پیشــنهاد  بــه  مرتبــط  و هزینه هــای  انتخــاب صنــدوق  و  یــد  خر

ــد. ــران می رس وزی ــأت  ــب هی ــه تصوی ب ــی  دارای
یــک  ــون  قان ایــن  ــالغ  اب زمــان  از  12( شــرکت های خودروســاز داخلــی مکلفنــد  مــاده 
فرزنــد دوم  تولــد  از  پــس  مــادر  نــام  بــه  و  انتخــاب  بــه  کارخانــه  قیمــت  بــه  ایرانــی  ی  خــودرو

تحویــل دهنــد. مرتبــه  یــک  بــرای  نــام  ثبــت  نوبــت  هــر  در  به بعــد 
از  ناشــی  درآمدهــای  از محــل  اســت  یارانه هــا مکلــف  مــاده 13( ســازمان هدفمنــدی 
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فرزنــدان خانواده هــای  یارانــه  افزایــش  بــه  نســبت  درآمــدی  بــاالی  یارانــه ســه دهــک  حــذف 
از  هیچ کــدام  کــه  تکفــل  تحــت  فرزنــد  ســه  حداقــل  دارای  چهــارم  تــا  اول  دهک هــای 
اقتصادی،  توســعه  قانون پنجســاله ششــم  والدیــن در دســتگاه های مذکــور در ماده )29( 
یارانه  برابــر  بــه میــزان ســه  نباشــند  ایــران شــاغل  ی اســالمی  و فرهنگــی جمهــور اجتماعــی 

نمایــد. مصــوب ســایرین پرداخــت 
ــم  ــاله شش پنجس ــه  برنام ــون  قان  )29( ــاده  م در  ــور  ــتگاه های مذک ــه دس کلی  )15 ــاده  م

ــران مکلفنــد: ای اســالمی  ی  فرهنگــی جمهــور و  اجتماعــی  اقتصــادی،  توســعه، 
الــف- در به کارگیــری، جــذب و اســتخدام نیــروی جدیــد بــه ازای تأهــل و نیز داشــتن 

کنند. تــا حداکثــر پنج ســال به ســقف محــدوده ســنی اضافــه  هــر فرزنــد یــک ســال 
دو درصــد  فرزنــد  هــر  نیــز  و  تأهــل  ازای  بــه  اســتخدام  و  به کارگیــری، جــذب  در  ب- 

اضافــه می شــود. فــرد  هــر  امتیــاز  بــه   )%10( تــا ده درصــد  کثــر  )2%( مجموعــًا حدا
ثبــت  یــاد،  ز بــا مهلــت  قیمــت  ارزان  وام  اشــتغال،  بــر مســکن،  قانــون عــالوه  ایــن  در 
مــوارد دیگــری همچــون معافیت هــای  برابــری،  یارانــه ســه  و  نوبــت خــودرو  از  نــام خــارج 
)مرخصــی  مــادران  شــغلی  تســهیل گری های  درصــد(،   15 فرزنــد  هــر  ازای  )بــه  مالیاتــی 
امــکان  فرزنــد،  هــر  ازای  بــه  بازنشســتگی  ســن  یک ســاله  کاهــش  مــاه،   12 تــا   9 زایمــان 
مــادران شــاغل  بــرای  رایــگان  ملــی جوانــی جمعیــت، مهدکــودک  ...(، جایــزه  و  ی  دورکار
توســط  بیشــتر  و  فرزنــد  دارای ســه  مــادران  فرزنــدان  بیمــه  100 درصــدی حــق  پرداخــت  و 
کاهــش  ی  فرزنــدآور بــرای  را  خانواده هــا  دغدغــه  می توانــد  حــدودی  تــا  کــه   ... و  دولــت 

دهد.

 رفتارسازی: آیا قانون جوانی جمعیت کافیست ؟
اســت، عوامــل  ذکــر شــده  قانــون جمعیــت  در  کــه  مــواردی  به نظــر می رســد عالوه بــر 
بــه برخی  کــه  ی بیشــتر نقــش دارنــد  مهــم دیگــری هــم در نهادینــه شــدن فرهنــگ فرزنــدآور

اشــاره می کنیــم: آنهــا  از 
ازدواج؛  در هنگام  زوجین  آموزش  و  ی  فرهنگ ساز  .1

)اشتغال، مسکن(؛ به هنگام جوانان  ازدواج  2. تسهیل 
فرزندان؛  تعداد  تناسب  به  رفاهی  و خدمات  آموزشی  امکانات  افزایش   .3
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اشــتغال  بــرای  بــاال  بــه  فرزنــد  چهــار  خانواده هــای  بــه  شــغلی  تســهیالت  ارائــه   .4
خانوادگــی.

مجموعه هــای  و  مؤسســه ها  و  دولــت  توســط  اســت  الزم  کــه  دیگــر  اقــدام  ده هــا  و 
ــور  ــزرگ عب ب و خطــر  بحــران  ایــن  از  ــا  ت انجــام شــود  انقــالب  فرهنگــی  و جبهــه  فرهنگــی 

 . کنیم
از  حمایــت  بــرای  را  صندوقــی  تواننــد  مــی   ... و فامیــل  در مســجد،  اینکــه  ماننــد 

بدهنــد. شــکل  ی  آور فرزنــد  و  ازدواج  بــرای  فامیــل  جوانــان 
بــه آن داده  کــه خانه خــادم  انتخاب شــود  قــرار اســت خــادم مســجد  گــر در مســجد  ا

باشــد. فرزند  پر  از جوانــان  شــود 
بــه موضــوع جمعیــت  نســبت  هــای جهــادی  گــروه  و  هــا  و هیئــت  تریبــون مســاجد 

باشــد. داشــته  حتمــا ســهم مشــخصی 
دولــت  اقدامــات  منتظــر  ولــی  کننــد  مطالبــه  دولــت  از  کالم"مــردم  یــک  در   

" شــند نبا
عنایــت  توفیــق  آنهــا  موقــع  بــه  انجــام  و  خــود  وظایــف  تشــخیص  بــه  را  مــا  خدایــا 

بفرمــا
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