
 
 فرزندآورینسبت به نگرش زنان  شناسی یبآس

 *قاسمیسلمان  والمسلمین االسالم حجت

  اشاره

گیری  رفتاری است که باعـث شـک  اهدا باورها، عواطف و  نگرش، ترکیبی از
و اثـراتش را  شـود یء یا رویداد م تمای  نسبتاه پایدار در فرد نسبت به شخص، شی

« مکانیسـم پنهـانی»به عبارتی نگرش،  9سازد. در احساس و رفتار فرد نمایان می
رش افـراد در تـوان بـا مطالعـه نگـ رو می ازای  2کند  است که رفتار را هدایت می

 ینی یا مدیریت نمود.ب موضوعات مختلف، رفتار آنان را پیش
امروزه با تغییر و تحوالت به وجود آمده در سبک زندگی، اثـرات نـامطلوبی را در 

رغبتـی  رغبتی و کم نوع نگاه افراد به موضوعات گوناگون زندگی شاهد هستیم  بی
 زنان امروزی به فرزندآوری از آن جمله است.

دهنده جایگاه واالی ای  موضوع  های اسالمی به فرزندآوری، نشان نگاه آموزهنوع 
روشـنی  3در فرهن  اسالمی است. قرآن کریم، فرزندان را زینـت زنـدگی دنیـا،

                                                                                       
 کارشناس ارشد روانشناسی. *
یت رفتار سازمانی. آری  قلی پور، 9  .۹58، ص مدیر
 .۹۱1، ص نگرش و تغییر نگرش. یوسف کریمی، 2
ْنَیا». 3 یَنُة اْلَحَیاة  الد   (.۳۱. )کهف، آیه «اْلَماُل َواْلَبُنوَن ز 
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معرفی کرده است. در  3و وسیله آزمایش 2اسباب غلبه بر دشمنان 9چشم والدی ،
های خوشـبختی  نشـانه و فرزند صـالح یکـی از 0اند روایات کودکان، برکت خانه

در روز  کثرت فرزندان مسلمانان مایب مباهات پیامبر اکرمو  5مرد شمرده شده
شـماری نهفتـه اسـت کـه  در ورای ای  توجه حکیمانـه، اسـرار بی6قیامت است.

 توجهی به آن، جامعه اسالمی را با معضالتی مواجه خواهد کرد. توجهی یا کم بی
ط و رفتار روزمـره مـردم در سـطح جامعـه و نـوع با نگاهی گذرا به آمارهای مرتب

از جان  مـردم و را نگرش افراد خصوصاه زنان جوان به فرزندآوری، غفلتی فراگیر 
سـاز  چنـدان دور، بحران ای نه توانـد در آینـده برخی مسهولی  شاهد هستیم که می

 باشد.
 1!دنطقه دارکشور م 26را در بی   3تری  نرخ باروری ، پایی 25با کس  رتبه  ایران

که ر یم اشغالگر قـدس بـا  را دارند، درحالی ۹۳۳رتبه  زنان ایرانی در فرزندآوری
 ۹11، آمریکا ۹۹8، فرانسه ۹۹5، ترکیه ۹5۱، برزی  ۱7، آفریقای جنوبی 75رتبه 

 1.گیرند یهای باالتر از ایران قرار م در مکان ۹۴7و انگلیس 
                                                                                       

َة َأْعُیٍ  ». 9 َنا ُقرَّ ات  یَّ َنا َوُذرِّ ْ  َأْزَواج  َنا َهْ  َلَنا م   (.7۳. )فرقان، آیه «َربَّ
َمْمواٍل َو َبنیَ  َو َج ». 2 کَثَر َنفیراه َو َأْمَدْدناکْم ب   (.۱. )اسراء، آیه «َعْلناکْم َأ
ْتَنة  ». 3 َما َأْمَواُلُکْم َوَأْواَلُدُکْم ف   (.18)انفال، آیه  «.َأنَّ
 .۳۳۳، ص 15، ج کنزالعمال. متقی هندی، 0
ْم ». 5 ه  یُ  ب  ْ  َسَعاَدة  اْلَمْرء  یکوَن َلُه ُوْلد  یْسَتع   (.253، ص 5ج ، الکافی. )شیخ کلینی، «م 
یی َتْکُثُروا َتَناَسُلوا َتَناَکُحوا. 6 ّ

ن  ی َفإ  ُکُم  ُأَباه  َمَم  ب 
ُ
َیاَمة   َیْومَ  اأْل ْقط َلْو  َو  اْلق  الس ّ ابوالقاسم پاینده، . )ب 

 (.۴۱۹، صالفصاحه نهج
آورد. طبق  گویند که هر زن در س  باروری به دنیا می . نرخ باروری به متوسط تعداد نوزادانی می3

 شوند. ای، زنان در س  باروری محسوب می سال هر جامعه ۳۱تا  ۹5ی، زنان الملل تعاریف بی 
اکبر محزون، مدیرک  دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت  ، علیسایت وزارت کشور. 1

 www.moi.irاحوال کشور،  سازمان ثبت
 .۹۴5551، کد خبر 5/5/۹۴۱۹، سایت مشرق. 1
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ضام  بقای خـانواده و جامعـه شناسی، کمتری  نرخ باروری که  در علم جمعیت
زای هـر زن اسـت کـه از آن بـه )دو و یک ۹/1است،  عنوان نـرخ  دهم( فرزند به ا 

دو فرزنـد  هـر پـدر و مـادری در قبالتر، وقتی  برند. به زبان ساده جانشینی نام می
شـوند.  میمحسـوب وجود داشته باشـد، ایـ  دو فرزنـد جانشـی  پـدر و مـادر 

. در ایـ  شـود می  ومیرهای غیرطبیعی در نظر گرفته رگدهم اضافه هم برای م یک
شـناختی،  شود. شواهد و قـرائ  جمعیت شرایط، جمعیت طی دو نس  تثبیت می

 9دهه اخیر است. زنان ایرانی در دو ُافت شدید باروری بیانگر

 ها درباره فرزندآوری برخی نظریه

 نظریه تحلیل اقتصادی. 1 

هـا  تـابع رفتـار اقتصـادی آن به فرزنـدآوری راا ه خانوادهبرخی محققان نوع نگاه 
شود کـه  عنوان کاالیی مصرفی در نظر گرفته می دانند. در ای  دیدگاه، فرزند به می

بـه عبـارتی  2تصاح  آن مستلزم َصـر  پـول و زمـان از سـوی والـدی  اسـت.
عنوان کـاالیی  والدی ، شادی و لذت پدر و مـادر بـودن و رهـایی از تنهـایی را بـه

ها و خطرهـای  کننـد و در ازای آن هزینـه فی در قال  فرزنـدآوری تهیـه میمصر
های  کـه امـروزه هزینـه . بر اساس ای  دیـدگاه، ازآنجاییپذیرند یمربوط به آن را م

، اسـت نشـده بینی یشپپیدا و پنهان فرزندآوری و فرزندپروری بسیار زیاد و غالبـاه 
 دارند. ای از موارد منفی هکارانه و در پار نگاهی مالحظهبه آن والدی  

 نظریه نوگرایی. 2

اجتماعی  ناشی از شهرنشـینی،  ـبر اساس ای  دیدگاه، امروزه تحوالت اقتصادی 
                                                                                       

مطالعـات ، «های جمعیتـی ایـران ظر در سیاسـتلـزوم تجدیـدن». محمود مشفق و همکاران، 9
 ش. ۹۴۱۹، 55ش ، ۹۳، س راهبردی زنان

، راهبرد فرهنگ، «خیر در فرزندآوریمهای کم فرزندطلبی و ت زمینه»و دیگران،  زاده  رضویندا . 2
 .۱8 – 7۴ش، صص  ۹۴۱۳یزی، پا۴۹ش 
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صنعتی شدن و دیگـر َاشـکال مدرنیزاسـیون ماننـد افـزایش سـطح تحصـیالت، 
نگاه ای  ومیر کودکان و اشتغال زنان عام  اصلی  گسترش ارتباطات، کاهش مرگ

موجود به پدیـده فرزنـد آوری  نگرشای  بدان معناست که  9ری است.به فرزندآو
 محسوب شود.کاماله طبیعی است و نباید بحران 

 نظریه برابری جنسیتی. 3

در ای  دیدگاه، اعتقاد بر ای  است که جامعه و نهادهای اجتماعی زن را بـدون در 
 یهـا نظر گـرفت  نقـش همسـری، مـادری، عضـو خـانواده بـودن و دیگـر نقش

بـر مبنـای ایـ  نظریـه و  .گیرنـد یدر نظـر م «فـرد»عنوان یـک  بـه اش خانوادگی
بـه دسـت دهند مـوقعیتی برابـر بـا مـردان  های فمینیستی، زنان ترجیح می نظریه

 .آوردند
کــه فرزنــدآوری و فرزنــدپروری موقعیــت اجتمــاعی زنــان را بــه خطــر  ازآنجایی

تا جایی که  2گرگونی شده است.اندازد، نوع نگاه زنان نسبت به آن دستخوش د می
 آید. یمبه شمار تهدیدی بالقوه برای موقعیت اجتماعی آنان 

 نظریه انتخاب عقالنی. 4

 افراد در چارچوب باورهایشان برای رسیدن به اهـدا  شخصـی ،طبق ای  نظریه
کنند که سودش بیشـتر از ضـررش اسـت  بنـابرای   ای را انتخاب می ، گزینهخود

توجه اقتصادی و اجتماعی برای والـدی   های قاب  دآوری هزینهکه فرزن درصورتی
 روند. یا کمتر به سرا) آن می کنند یبه همراه داشته باشد، از آن خودداری م

عقالنـی  -بر اساس ای  دیدگاه، رفتـار بـاروری ناشـی از یـک رفتـار اقتصـادی 
                                                                                       

، «کنترل باروری در شهر یزدنقش مردان در تنظیم خانوداه و »رضا افشانی و دیگران،  علی . سید 9
 .5۹ – 1۱ش، صص ۹۴8۱، فصلنامه رفاه اجتماعی

تفاوت هـا و ترجیحـات نسـلی در فرزنـدآوری  مطالعـه »صفیه عبادی، و  ابراهیم پورمحس  . 2
 .78 – 55ش، صص ۹۴۱5، شناسی ایران نامه انجمن جمعیت، «موردی شهر ساری



   913  شناسی نگرش زنان نسبت به فرزندآوری آسيب

ر باروری نیز معرو  است، رفتا «تهوری ارزش کودکان»ای  دیدگاه که به  9است.
ها و  دانـد. زمینـه به نیازهـای والـدی  می ییگو را یک تصمیم هدفمند برای پاسخ

ــی، ارزش ــادات شخص ــ   اعتق ــاعی از عوام ــای اجتم ــردی و هنجاره ــای ف ه
شوند کـه از نیازهـای روانـی، اقتصـادی،  ساز در ای  دیدگاه محسوب می تصمیم

 .گیرد ی  را دربر ماجتماعی گرفته تا افزایش قدرت و وجاهت اجتماعی والدی
هـای دینـی در جامعـه  رسد بـا توجـه بـه نقـش مـؤثر باورهـا و ارزش به نظر می

تواند نگرش زنان به فرزندآوری را تا حـد زیـادی تبیـی   اسالمی، دیدگاهی که می
 ه اخیر، یعنی انتخاب عقالنی است.نماید، دیدگا

م  مرتبط با نگرش زنـان ها و عوا در ادامه با توجه به همی  دیدگاه به تحلی  زمینه
 .پردازیم یبه موضوع فرزند آوری م

 فرزندآوری به زنان نگرش ها و عوامل مؤثر بر زمینه

هـای تربیتـی،  های باالی زندگی، نگرانی متولیان امر، مشکالت اقتصادی، هزینه
گرایی، توجه افراطی به زیبـایی،  اشتغال و تحصی  زنان، فردگرایی والدی ، تجم 

تغییـر نگـرش زنـان در خصـوص فرزنـدآوری بیـان دالیـ  لـی را از سستی و تنب
ها و عوام  مؤثر بر نوع نگاه افراد بـه  ها، دغدغه توان زمینه کنند. درمجموع می می

فـردی،   را در سـه محـور کلـیـ  خصوصـاه در میـان زنـان جـوان ـفرزنـدآوری 
 بندی کرد. خانوادگی و اجتماعی سیاسی دسته

 محور اول( فردی

 طلبی والدین شآسای 

یِن »برخی با استناد به روایاتی مانند  یَساَر َحُد الأ
َ
ِعیاِل أ ُة الأ   کمی زن و فرزند یکی ِقل 

                                                                                       
 .5۹، صاجتماعی و تنظیم خانواده -دی درآمدی بر جمعیت شناسی اقتصاحسینی، حاتم .  9
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ای  افزایش جمعیـت توصـیهدر خصوص کنند دی   ادعا می 9«از دو آسایش است
ندارد  غاف  از اینکه، اصـالت بخشـیدن بـه رفـاه و آن را مقصـد و هـد  غـایی 

تنها بـا فرزنـدآوری بلکـه بـا بسـیاری از تکـالیف دینـی نیـز  زندگی قرار دادن، نه
مغایرت دارد. جال  اینکه رن  و سختی تناس  بیشتری با تکالیف دینی دارد. در 

، اگرچـه  2.«هاسـت بهتـری  اعمـال، دشـوارتری  آن»روایتی آمـده اسـت:  ثانیـاه
مــانع آســایش و راحتــی اســت  آیــا  -کــم یــا زیــاد  -فرزنــدآوری تــا حــدودی 

 اند؟ کام   فرزند در آسایش و راحتی های بی نوادهخا
خداوند متعال در بیست و سومی  آیه سوره بلد، خلقت انسان را در رن  و سختی 

تعبیـر خلقـت انسـان »فرماید:  در تفسیر ای  آیه می عالمه طباطبایی 3داند. می
بـر فهماند رن  و مشقت از هـر سـو و در تمـامی شـهون حیـات  در َکَبد به ما می

انسان احاطه دارد و ای  معنا بر هیچ خردمندی پوشیده نیست که انسان در پی بـه 
خواهد خالص از هـر نقمـت و  آید، مگر آنکه می دست آوردن هیچ نعمتی برنمی

دردسر باشد، ولی هیچ نعمتی نیسـت مگـر آمیختـه بـا نامالیمـات و مقـرون بـا 
 0.«های اندوه جرعه

 دغدغه صالحیت پدر و مادر

ای مسـهوالنه و بجاسـت. خودسـازی  گی برای پدر یا مادر شدن، دغدغـهشایست
روحی و روانی در حد دوری از صفات زشت و بـاال بـردن آسـتانه تحمـ  بـرای 

های زنـدگی مشـترک و همچنـی  خودسـازی اقتصـادی  شدن با سـختیرو  روبه

                                                                                       
در روایت، آسایش دوم، کار کردن بیشتر  .۳۹۱ ص ،۳، ج من ن یحضره الفقیه. شیخ صدوق، 9

 معرفی شده است.
ْعَمال  َأْحَمُزَها». 2

َ
 (.۹۱۹، ص ۱7، ج بحاراننوار. )«َأْفَضُ  اأْل

 .۳. بلد، آیه 3
 .۳8۱، ص 15، ج المیزانطباطبایی، عالمه . 0
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ی و ذیـب مـادر هنگـام بـاردارتغنیـز  و اینکه نطفـه داشت  مال تا منظور پاک نگه به
 امـام جعفـر صـادق 9ای ضروری اسـت. از مال حرام نباشد، مسهله شیردهی

یـةِ کَ »فرماید:  می رِّ  َ ُن ِفی ال َحَراِم ُیَبیِّ ُب الأ   مـال حـرام، خـود را در فرزنـد نشـان سأ
 2.«دهد می

اسـت.  ی ساز رشد، تربیت و تعالی والـد جال  اینکه وجود فرزندان، خود زمینه
کنیم، کودکان نیـز مـا را تربیـت  ما کودکان را تربیت میطور که  در حقیقت همان

یک پختگی هست که جز در پرتو ازدواج : »فرماید یم کنند. شهید مطهری می
شود، در جهاد با نفـس پیـدا  شود، در مدرسه پیدا نمی و تشکی  خانواده پیدا نمی

ت کـه شود ... عام  تشکی  خانواده، عاملی اسـ شود، با نماز ش  پیدا نمی نمی
 3.«پذیرد جانشی  نمی

 های فرزندآوری محدودیت

کنند.  و میجامروزه برخی زنان، هویت زنانه خود را در جایی خارج از خانه جست
ای  مسهله نیز یکی از وجوه تغییر در سبک زندگی است که برای بسیاری از زنـان 

 ادی پیـدا کـرده اسـت.های مردانه، جایگـاه و ارزش زیـ هماوردطلبی در صحنه
هـای پایـه در مـورد فرزنـدآوری و نقـش  اواله تقویـت بـاور و انگیزه بهتری  اقدام

محوری زن و خانواده در رشد و تعالی جامعه است تا زنان از هویت زنانـب خـود 
لذت ببرند و رضایت بیشتری داشته باشند. ثانیـاه بـا مـدیریت زمـان و همکـاری 

ران، زنــان هــم در کنــار هــای زنــدگی همســ بیشــتر پــدران و نیــز ارتقــای مهارت
برخـوردار های گوناگون اجتمـاعی  فرزندآوری بتوانند از توانمندی خود در عرصه

 .شوند
                                                                                       

 .۹1۳، ص5، ج تا ساحل آرامش. محس  عباسی ولدی،  9
 .۹15، ص 5، ج الکافی. شیخ کلینی، 2
 .778، ص 11، ج مجموعه آثار. مرتضی مطهری، 3
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 طلبی زیبایی

آنـان  اگویـ، شـوند برخی از زنان، گاهی چنان در ظاهر و زیبایی خـود غـرق می
شـان را مـدیریت  کنند، بلکه بدن آنان و زندگی نیستند که بدن خود را مدیریت می

د تا جایی که شماری از زنان به بهانه از بی  رفت  زیبـایی بـدن، حاضـر بـه کن می
ظـاهری و انـدام،  های اذبـهازحـد بـه ج آنکه توجـه بیش حال .فرزندآوری نیستند

فرزنـدی را در بلندمـدت بـه  فرزندی یا کم غفلت از عوار  جسمی و روانی  بی
 دنبال دارد.

زنان به سـرطان پسـتان را کـاهش دهد شیردهی خطر ابتالی  ها نشان می پژوهش
فردی، وسـواس،  افسردگی، حساسیت بی  2میزان شیوع فوبیا، همچنی  9دهد. می

 3پریشی و اضطراب در زنان نابارور بیش از زنان بارور بوده است. روان
است که در خودباوری و احساس ارزشمندی و توانمنـدی زن  یبارداری رویداد

های ناشـناخته و  مسهولیت، کشف توانمنـدی نقش بسزایی دارد. افزایش احساس
 خودشناسی از دیگر دستاوردهای دوران بارداری و فرزندپروری است.

 محور دوم( خانوادگی

 وظایف پدرانه و فرزندآوری

در گذشته، انتظار چندانی از مردان برای کمک بـه امـور خانـه و فرزنـدان وجـود 
ادرانـه و نیـز بافـت سـنتی نداشت و به خاطر تمرکـز زنـان در خانـه و وظـایف م

                                                                                       
سـاله در  ۱۱تـا  15شیوع عوام  خطر سرطان پسـتان در زنـان »پرور زاده و دیگران،  . نسیم روح9

 .۱۹-51، صص ۱۴اول، بهار ش ، ، سال هفتمهای پستان ایران فصلنامه بیماری، «اصفهان
 . ترس بیمارگونه و پایدار با ریشه ای مبهم.2
 .55، صنامه جمعیت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، ویژهمجله خانه خوبان. 3
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ا مشکالت کمتری مواجه بـود  امـا امـروزه بـا تغییـر بها، تربیت فرزندان  خانواده
خواهان مشـارکت بیشـتر مـردان در خانـه هسـتند.  زناننگاه زنان به فرزندآوری، 

هـای مـورد  پذیری بیشتر و فراگیری مهارت امروزه ضرورت دارد مردان با انعطا 
 بیشتری در ای  امر داشته باشند.نیاز زندگی، مشارکت 

 های اقتصادی دغدغه

تممی  مالی و رفاهی فرزنـدان، کـاماله معقـول و پـذیرفتنی اسـت   ه نگرانی دربار
پذیری والدی  دارد. جالـ  اینجاسـت کسـانی کـه وضـعیت  ریشه در مسهولیت

مالی مناس  و درآمد باالیی دارنـد، دارای فرزنـدان کمتـری هسـتند  پـس بـی  
ری کـار و اقتصادی و فرزندآوری رابطه مستقیمی وجـود نـدارد. روزگـا وضعیت

طلبی در کنـار  بـاارزش بـود، ولـی امـروزه راحـت تالش، رزق حالل و قناعـت
 شود. گرایی ارزشمند شمرده می مصر 

و رغبـت بـه آن کـم و  شود یگیر ارزیابی م با ای  نگاه، فرزندآوری سخت و وقت
ای داریـم و خداونـد  کـه هریـک از مـا وظیفـه درحالی است ی . اگردد یکمتر م

برای کسـ  روزی را خواسـته و خـود، رزق مخلوقـاتش را « تالش»متعال از ما 
 9تضمی  نموده است.

نوشتم پن  سال اسـت  ای به امام موسی کاظم : در نامهگوید یصالح م ب  بکر
ت دارد و کنم  زیرا همسرم از فرزنددار شدن کراه از آمدن فرزند جلوگیری میکه 
فقیر هستیم، تربیت فرزندان برای ما سخت خواهد بود. حضـرت  چونگوید  می

بـه دنبـال فرزنـد بـاش  زیـرا خداونـد عزوجـ  روزی  »چنی  نوشت:  در پاسخ
 2.«دهد فرزندان را می

                                                                                       
 .۹5۹. انعام، آیه 9
 .۴، ص ۱، ج الکافی. شیخ کلینی، 2
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کـار کـردن  .تنها در گرو کار کـردن نیسـت ،از سوی دیگر، تممی  مخارج زندگی
مال و ثـروت عوامـ  دیگـری  ه دست آوردنبیکی از عوام  کس  روزی است. 

از دیگـر عوامـ   2استغفار و 9ترند. تقوای الهی تر و صائ  بسا قوی نیز دارد که چه
افزایش روزی است. در مقاب ، پایمـال کـردن حقـوق دیگـران، برکـت را از رزق 

 0کند. و نافرمانی خدا روزی را از انسان سل  می 3برد می

 های تربیتی نگرانی

. آنـان وردآ می یی پارا تعداد فرزندان، کیفیت تربیت افزایش کنند  ان میبرخی گم
ایـ  مطلـ   5.دهـد تـا کمیـت بر ای  باورند که دی  هم اولویت را به کیفیت می

های دینی معیار فرزندآوری را تربیـت  سخ  درستی است، اما کام  نیست. آموزه
َنـُع  َما»نق  شده است:  داند  از پیامبر اکرم توحیدی می ِمَن  َیمأ ُمـؤأ نأ  الأ

َ
ََ  أ ِخـ  َیَتّ

ل   هأ
َ
  أ

َ
  چه چیـز مـانع آن اسـت الّلهُ  ُتثِقُل اْلَرَض ِبل إلَه إّّل  رُزَقُه َنَسمة  ن یَ َلَعل  الّلَه أ

که فرد مؤم ، همسر اختیار کند؟ شاید خداوند از ای  راه فرزنـدی بـه او ببخشـد 
کندهه که زمی  را با گفت  ال اله اال اللّ   6 .«زدسا آ
، بـرادرش را یـامبرپ پسـر یعقـوب یوسف»در روایت دیگری آمده است: 
چگونه توانستی ]باوجود غـم فـراق[ پـس از مـ   ،مالقات کرد و گفت: ای برادر

ای باشـد  ذریـه برایتتوانی  امر کرد و فرمود اگر می مراپدرم  :ازدواج کنی؟ گفت
                                                                                       

 .۴و  1. طالق، آیه 9
 .۹۱۱، ص ۹۳۴، خطبه هالبالغ نهج. 2
 .۹5، ص ۳، ج من ن یحضره الفقیهیخ صدوق، . ش3
 .175، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 0
َهةه کثیَرة»فرماید: . مثاله با استناد به ای  آیه که می5 َهٍة َقلیَلٍة َغَلَبْت ف  ْ  ف  بسا گروهی انـدک کـه   کْم م 

 .(1۳۱بر گروهی بسیار، پیروز شدند. )بقره، آیه 
 .۴81ص  ۴، ج لفقیهمن ن یحضره ا. شیخ صدوق، 6
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 9.«که زمی  را به تسبیح سنگی  نماید، انجام ده
کیفیت که تربیـت توحیـدی و توسـعه یکتاپرسـتی ی دی  ضم  تمکید بر ها موزهآ

سـرافرازی و  مایهمسلمانان را  فراوانی فرزندان  اند است، به کمیت نیز فرمان داده
 یقـدر ایـ  کمیـت و کثـرت به 2.داننـد در روز قیامـت می پیامبر اکـرم فخر

قط شده نیز  خـدامباهات رسول  در شمار امت مورد اهمیت دارد که جنی  س 
 3.آمده استحساب  به

دسـتیابی بـه تربیـت  بـرایبسـیاری از کارشناسـان تربیتـی  ذکر اسـت کـه یانشا
 را ســفارشفرزنــدی  فرزنــدی و کم باکیفیــت، فرزنــدآوری بیشــتر و دوری از تک

 0کنند. می

 اشتغال مادران

متری بـرای ک ۀانگیزامروزی باعث شده زنان  منافع اقتصادی،رغم  بهاشتغال زنان 
 یحق مادر اندک، سادگی و با امتیازی مادر شدن و مادری کردن داشته باشند و به

 را واگذار کنند.
 .وقـت و درآمـد بیشـتر نیسـت نیـازی، در اشـتغال تمام حقیقت ای  است که بی

ُت »چنی  فرمود:  باره به حضرت داود خداوند متعال درای  ـی َوَضـعأ یـا َداُوُد ِإنِّ
ِغَنی ِفی  َقَناَعِة َو ُهمأ یَ الأ ُلُبوَنُه ِفی کَ الأ َمـاِل َفـَل یَ طأ َرِة الأ همانـا مـ   ،ای داود  ِجُدوَنـهُ ثأ

آن پـس  ،کنند در زیادی مال دنبال می آن را نیازی را در قناعت قرار دادم و مردم بی
                                                                                       

 .۴۴۴، ص 5، ج الکافی. شیخ کلینی، 9
ــاَکُحوا».  2 ــُلوا َتَن ــُروا َتَناَس ي َتْکُث ّ

ن  ــإ  ي َف ــاه  ــُم  ُأَب ُک ــَم  ب  َم
ُ
ــْومَ  اأْل ــة   َی َیاَم ــم . ) «اْلق  ــده، ابوالقاس پاین

 (.۴۱۹، صالفصاحه نهج
 .۴۴۳، 5 ، جالکافی. شیخ کلینی،  3
 .1۹5، ص نایران جوان بما. محس  عباسی ولدی، 0
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 9 .«یابند نمیرا 
ــار نهــادن و بی ــا کن ــان ب ــه  امــروزه برخــی از زن اســتعدادها و  تمــامیتــوجهی ب

پاافتـاده  یشهای خاص مادرانه، به دنبال هماوردی با مردان در کارهای پ وانمندیت
 جامعــه حضــرتای دانســت کــه  تــوان مصــداق آیــه را میرقابــت . ایــ  هســتند
 مبادلـهو خواهـان  بـودهبا پس زدن طعام بهشتی، تقاضای سیر و پیـاز  موسی
 2تر بودند. ای پست ارزشمند با گزینه شیهی

فرمایـد:  دربـاره شـمن و جایگـاه مـادری می (اللـه تعـالی حفظه)یمقام معظم رهبر
جمهـور  تری  شغ  زن، مادری است. اگر رئیس تری  و پراهمیت اولی  و اساسی»

قدر مادری نیست. ... خدا ای  موجـود را بـا ایـ  عواطـف  هم بشود، اهمیتش به
 3.«خروشان آفریده تا مادری لن  نماند

 سیاسی -محور سوم( اجتماعی

 های دولتی سیاست 

های  برگرفتـه از سیاسـت کـه ایـ  شـعار «دختر یا پسر، دو بچـه کـافی اسـت!»
دهم(  )شش و یـک 9/6، وقتی طراحی شد که نرخ باروری حدود است جمعیتی

پن  برسد، یعنی برای هـر خـانواده پـن  بچـه. نرخ قرار بود آمار به و  0فرزند بود.
ازحـد  نمایندگان مجلس که خطر را بیشاما  ،چهار بودرقم  پیشنهاد سازمان مل 
داشـت   و بـرایرا تصـوی  نمودنـد  فرزند سهداشت  قانون  ،احساس کرده بودند

، وقتی کار به دولت رسید، شعار  فرزند فرزنـد »چهارم جریمه تعیی  کردند. نهایتاه
 شد. مطرح «کمتر زندگی بهتر

                                                                                       
 .۳5۴، ص 75، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 9
 .۱۹. بقره، آیه 2
 www.leader.ir :رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطالع. 3
 عنوان سیاست مقطعی طراحی شد که درست بود. . البته با توجه به شرایط آن روز و به0



   999  شناسی نگرش زنان نسبت به فرزندآوری آسيب

 تهاجم فرهنگی 

بیشـتر و فرهنـ  باالسـت. در  تمـدندر جامعه ما فرزند کمتـر نشـانه  ،متمسفانه
فرهن   زیاد، فقیر و بی فرزند دارایشهر  ها، مردم پایی  ها و سریال بسیاری از فیلم
ایـ   فرزنـد. باالشـهر ثروتمنـد، مـؤدب و کم انساکن لیو ،شوند نمایش داده می

 دوچنـدانیجّو روانی منفی و فشار  های مادی فرزندآوری، ینهبر هز، عالوه مسهله
 کند. والدی  تحمی  می را بر

بـه تواند  تقویت باور و نگرش به ازدواج و فرزندآوری، بهتری  کاری است که می
 اثر سازد. هجمه روانی موجود را بی لحا  فردی

سپرده است، کالس بیشـتر و  بیت پیامبر و اه  ،رضایت خدا بهکسی که دل 
 زیـرا  دانـد ت میبـا دسـتورات شـریع یینـوا را در همگامی و هم ترباال موقعیت

خشم مردم به دسـت آورد، خداونـد او را  بهایرضایت خداوند را به  شخصی که
طل  کنـد،  پروردگارکس رضایت مردم را به قیمت غض   کند و هر کفایت می

 9خداوند او را به مردم واگذار خواهد کرد.

                                                                                       
 .۴7۹، ص ۱8، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 9




