ضرورت فرزندآوری
اکرم محمدی

*

مقدمه

در هر اقدامی و در مسیر راه ،باید راه را از بیراه بشناستیم .بترای اینکته
به بیراهته نترویم ،بایتد اهتداف هتر حرکتت و اقتدامی را در زنتدگی
شناسایی و در مورد آن تفکر کنیم .هتدف از ازدواج ،ایجتاد آرامتش و
تولید نسل است .تولید نسل ،مکمل هدف غتایی ازدواج یعنتی ایجتاد
آرامش است .هر درختی ثمرهای دارد .انسان نیز ذاتاً مشتاق و عالقهمند
به ثمردهی است .فرزندآوری یکتی از ثمترات مفیتد و شایستتۀ آدمتی
است .به همین دلیل ،داشتن فرزند در روایات به ثمترۀ وجتود والتدین
تعبیر شده است.
امروزه به دلیتل تغییتر نگترش زوجتین بتر استاس تبلیغتات بیشتمار
رسانههای معاند ،بسیاری از خانوادهها یا به تکفرزندی یتا بیفرزنتدی
روی آوردهاند که آسیبهای فردی ،خانوادگی و حتی اجتماعی و ملتی
* کارشناس امور رسانه و خانواده.
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فراوانتی بتته همتراه خواهتتد داشتت درحالیکتته «بتر استتاس مقتتاالت
منتشرشده در مطبوعتات و خبرگتزاریهتای غترب دربتارۀ معایتب و
مزایتتای تکفرزنتتدی ،اغلتتب کارشناستتان و روانشناستتان غربتتی ،بتته
آسیبهای تکفرزندی و مزایای فرزندآوری اذعان کردهاند» 1.بنتابراین
با توجه به تنثیر وجود فرزند در ادامۀ حیات انسانی ،در ایتن مقالته بته
ضرورت فرزندآوری و آسیبهای تکفرزندی پرداخته خواهد شد.
بازخوانی علل ترویج تکفرزندی و بیفرزندی

برختتی تکفرزنتتدی و بیفرزنتتدی را ناشتتی از مشتتکالت اقتصتتادی
میداننتتد در صتتورتی کتته ایتتن موضتتوع ،نتیجتتۀ تغییتتر نگرشهتتا و
ارزشهای زنان و مردان و در نتیجته ،تغییتر فرهنتگ کشتورها استت.
شتتاید در نگتتاه اول بیرغبتتتی بتته فرزنتتدآوری ،ناشتتی از جنبشهتتا و
ایدئولوژیهای فردی ت اجتماعی در کشورها باشد اما مسئلۀ مهم ایتن
استتت کتته تمتتامی ایتتن اتفاقتتات و تفکتترات ،تصتتادفی نیستتت ،بلکتته
نشنتگرفته از اقدامات «سران «مجام مخفی» جهانی استت مجتامعی
همچون مؤسسۀ سلطنتی امتور بتینالملتل ،شتورای روابتط ختارجی،
جامعۀ بیلتدربرگرها ،کمیستیون ستهجانبه ،فراماستونری ،باشتگاه رم و
کمیتۀ  .۳00این محافل سالها با طرحها و برنامههای گونتاگون ،زمینتۀ
نفوذ و اقتدار نظام سلطه بر مناسبات فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی ملتل
جهان را فراهم آورده ،سرنوشت ملتها و کشورهای مستقل جهتان را
به میل و ارادۀ خود تغییر میدهند .این مجام با هدف گسترش ستلطۀ
 .1ساناز باقری راد «رابطۀ متقابل کمالجویی و سقوط در تکفرزندان» در:
https://www.mehrnews.com/news/4405748

ضرورت فرزندآوری
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خود بر جهان ،از سالها پیش موضتوع کتاهش جمعیتت جهتان را در
دستور کار قترار دادهانتد و ایتن موضتوع را از راههتای گونتاگون پتی
گرفتهاند .دکتر جان کولمن 1،هنگام برشمردن هتدفهتای گتروههتای
پنهان مینویسد« :آنهتا بتر ایتن باورنتد کته بترای تحقتق «مستئولیت
آسمانی» که بتر عهتدۀ آنتان گتذارده شتده استت ،بایتد «از راه ایجتاد
جنگهای محدود و موضعی در کشورهای پیشرفته و به وجتود آوردن
گرسنگی و بیماری در کشورهای جهان سوم ،موجبتات مترگ حتدود
سه میلیارد انسانی را که اصطالحاً «مصرفکنندگان بیمصترف» نامیتده
2
اند ،فراهم شود».
ضرورت فرزندآوری

در آیتتات و روایتتات بستتیاری بتتر فرزنتتدآوری بتته عنتتوان یکتتی از
ضرورتهای زندگی زوجین تنکید شده است چراکه موجتب برکتات
بیشمار دنیوی و اخروی میشتود .امتام صتادق در ایتن بتاره متی
فرمایند« :همانا خداوند به بنده به سبب محبت شتدید او بته فرزنتدش
رحم میکند» 3.همچنین میفرمایند« :میراث خدا از بندۀ متؤمن ،فرزنتد
صالحی است که برای او آمرزش بطلبد»4.
اما برخی از روایات به گونتهای تفستیر میشتوند کته از نظتر استالم،
 .1نویسنده و پژوهشگر که پیشتر از جاسوسان حرفهای سرویسهای مخفی بریتانیتا
بوده است.
 .2ابراهیم شفیعی سروستانی «رسانۀ ملی و تغییتر سیاستت جمعیتتی مسئلهشناستی،
راهبردها و سیاستها» ص.40
 .3شیخ صدوق من الیحضره الفقیه ج ،3ص ،482حدیث .۴۶۹
 .4فضل بن حسن طبرسی ،مکارم األخالق ج ،1ص.۴7۱
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ُ ُ
افزایش فرزند تنیید نمیشود برای نمونه ،در روایتی آمتده استت« :ایـ
َ
ْالل َیـال أ َحـ ُـد ْال َی َسـ َ
ـار ْین 1:کمتی افتتراد نتتانخور انستتان یکتتی از دو وستیلۀ

توانگری است» .برخی در تفسیر برای رجحان کاهش فرزنتد استتدالل
کردهاند که عیال جم « َعیِّل» در لغت به معنتای نیازمنتد و فقیتر آمتده

است 2.این واژه در لغت عرب به معنی فرزند نیست چه بسا فرزندانی

که نانخور انسان نیستند ،و چه بسا عائلهای که فرزند نیستت .عیتال بته
معنی نانخور و در تحت تکفل و مخارج انسان در آمتدن استت ماننتد
خادم و خادمه و شاگردان کسب و غتالم و کنیتز و میهمانتان وارد بتر
انسان ،و تکفل مخارج بسیاری از اقوام و محارم و زوجه و امثتال آنهتا
که تحت مخارج و تکفل انسان زیستت متیکننتد .پتس ایتن بتاب بتا
ترغیب به کثرت فرزندان منافاتی ندارد.

3

برای روشنگری دالیل فرزندآوری ،در ذیل به طور مختصر به برخی از
برکات وجود فرزند اشاره میشود.
 .1شادی و نشاط

یکی از مهمترین برکاتی که بتا تولتد فرزنتد وارد زنتدگیها میشتود،
شادی و نشاط است .به عبارت بهتتر ،فرزنتدان از آغتازین لحظتههای
تولد ،منب لذت و شادی در خانواده هستند.
نتایج تحقیقات پژوهشگران دانشگاه «بریگهام یانتگ» آمریکتا بتر ۲00
 .1ابنشعبه حرانی تحف العقول ص.214
 .2خلیل بن احمد فراهیدی ،العین ،ج  ،۲ص  ،249ذیل واژۀ «عیل».
 .3سید محمدحسین حسینی طهرانی رسالۀ نکاحیه :کاهش جمعیت ضربهای سهمگین
بر پیکر مسلمین ص.239

ضرورت فرزندآوری
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هزار خانواده از  8۶کشور جهان ،بین سالهای  ۱۹8۱تتا ۲005م نشتان
میدهد که داشتن فرزند ،موجب کاهش فشار ختون والتدین ،افتزایش
تمایل به یادگیری ،استفادة بیشتر از قدرت تعقل ،افتزایش اعتمتاد بته
نفس ،امکان بهتر درک زیباییها ،دقت بتیشتتر در کارهتای جزیتی و
1

افزایش شادی والدین میگردد.
 .2رزق و روزی

در آیات و روایات ،ازدواج و فرزندآورى ،عامتل و زمینتۀ بتینیتازى و
منب خیر و برکت در خانواده معرفی شده است چنانکه پیامبر گرامتی
ُ ُ
ُ َ ُ
َ ّ
عإنه ْأر َزق لکـ  2:اهتل و عیتال اختیتار
اسالم فرمودهاند« :اتو وا اِلﻫ ؛
کنید زیرا این کار روزى شما را بیشتر میکند».
صحبتهای نسل گذشته نیز مؤید همین موضوع است .بسیار شنیدهایم
که در خانوادههای خودمان وقتی پای خاطرات گذشتتۀ پتدر و مادرهتا
بنشینید ،از این صحبت میکنند که با تولد فالن فرزند ،خانهدار شتدیم،
مشغول به کار شدیم ،اتومبیل خریدیم و ...اینها همه نشانۀ الطاف الهتی
به زوجهایی است که فرزندآوری را منشتن برکتت میداننتد .از طترف
دیگر ،هر انسانی روی این کترۀ ختاکی بترایش روزی و رزق در نظتر
َ ُُ َ َ ُ
َ ُ
نق نحان
ُ
إ
ن
ُ
م
ک
گرفته شده است در این باره آمده است« :ال تقتلوا أوالد
ِ
ِ ٍ
َ ُ
نر ُزق ُکم َو ِإ َّی ُاهم 3:فرزندانتان را از بیم فقتر نکشتید ،متا شتما و آنهتا را
روزی میدهیم».
 .1آیتاللهی زهرا و همکاران دانش خانواده و جمعیت ص.185
 .2محمد بن یعقوب کلینی کافی ج ،5ص.329
 .3انعام.151 :
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قرآن کریم همچنین در بسیاری از آیات ،متردم را بته ختوشبینتی بته
خداوند متعال و اعتماد و توکل به او فرامیخواند بهویژه کسانی که بته
دلیل بیم از روزی ،از فرزندآوری جلوگیری میکنند .در ستورۀ مبتارک

ُ ُ
ذاریات ،دربارۀ حق بودن وعدۀ الهی آمده استَ « :و ِى َّ
الس َمآء ِ زقکام َو
ِ
َّ ُ َ َ ٌّ ِّ َ َ َ َّ ُ َ ُ
وع ُر َ
َُا ُت َ
َ 1
وَ * َِ َو َ ِّب َّ
الس َم َ
َّطقاوَ :روزی
ِ
آء و اال ِض ِإنه لحق ُثل ُآ أنکم ت ِ
ِ

شما و چیزهایی که به شما وعده داده شده ،در آسمان است .پس قستم
حق است به مثل همین گفتار و سخنی
به پروردگار آسمان و زمین ،آن ا
که بر سر زبانتان دارید » .بر اساس این آیه ،روزی و جمی وعتدههتای
الهی ،همه در آسمان به طور حتم و یقین وجتود دارد و در آن شتک و
تردیدی نیست ،بهمثابۀ همین عباراتی که بر زبان جاری میکنید همتان
ک راه نمیدهتد،
طور که کسی در این گفتوگوهای شما به ختود شت ا
همینطور نباید ابداً در روزی کسی تردید کرد.

2

 .3پیشگیری از طالق

بیتردید فرزند یکی از عوامل مهم در پایتداری ازدواج استت .فرزنتد،
مخصوصاً فرزند خردسال بهمنزلۀ پیوندی است بتین متادر و پتدر و از
این رو ،بیفرزندی و حتی کمفرزندی باعث تزلتزل ختانواده میشتود.
نداشتن فرزند در خانوادهها فضای خالی بته وجتود متیآورد و باعتث
تضاد و بیعالقگی به زندگی مشترک میشود 3.ازدواجهای بتیفرزنتد
مانند طی کردن مسیرهایی است کته مقصتدی بترای آن تعیتین نشتده
 .1ذاریات.22 :
عبدال بیضاوی تفسیر بیضاوی ج ،1ص347ت.348
 .2ناصرالدین
ها
 .3باقر ساروخانی طالق ،پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن ص67ت.71
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است ،و باالخره یک جایی مسافران این مستیر بتیمقصتد ،درمانتده و
خسته میشوند .این ماللت سرمنشن و سرآغاز اختالفها بتین زوجتین
میشود .در نهایت ،کار به جایی میرسد که زوجین از هم خستته متی
شوند و اختالفهایی بین آنهتا بته وجتود میآیتد .بته عبتارت دیگتر،
خانوادههایی که میلی به زادوولتد ندارنتد ،بتیش از هتر نتوع ختانوادۀ
دیگری در معرض گسست قرار دارند.
همچنین بین تعداد اوالد و میل مادر به طالق ،رابطۀ معکوستی وجتود
دارد یعنی پایبندی به زندگی در مادری که دارای چند فرزنتد استت و
به هر دلیلی به دنبال طالق است ،بیشتر از متادری استت کته فرزنتدان
کمتری دارد .در بحث مذکور ،میتوان این جمله را چنین بیان کرد کته
آمار طالق در خانوادههای تکفرزند بیشتر از خانوادههتای چندفرزنتد
است و هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشد ،رغبت پدر و مادر به گترفتن
1
طالق ،کمتر است.
مطالعات جامعه شناسی و علوم اجتماعی نیز نشان میدهد که« :طتالق
میان افراد متن اهل بدون فرزند ،بیشتر از متن اهلین دارای فرزنتد استت».

2

ستدی محکتم در مقابتل ستیل
یعنی فرزندان با حضور خود به عنوان ا
ویرانگر

حوادث ،از حریم کانون خانواده محافظت میکنند.

 .1گروه جامعه ،خانواده و جوان «نگاهی به تنثیرات متقابل سبک زنتدگی و جمعیتت
بر یکدیگر» درhttps://www.farsnews.com/news/13931010001381 :
 .2ر.ک :محمد قدسی و دیگران «بازدارندهها و تسهیل کنندههای اقتصادی و اجتماعی
طالق» نشتریه جامعته شناستی و علتوم اجتمتاعی ،مطالعتات راهبتردی زنتان پتاییز
1390ش ،شماره .53

