
 

 یفرزندآورضرورت 

 *یرم محمدکا

 مقدمه
ه کتنیا یم. بترایراه بشناستید راه را از بیبادر مسیر راه، و  یدر هر اقدام

 یدر زنتدگرا  یت و اقتدامکتد اهتداف هتر حریتبا ،میراهته نترویبه ب
جتاد آرامتش و یا ،م. هتدف از ازدواجینکر کو در مورد آن تف ییشناسا
جتاد یا یعنتیازدواج  ییمل هدف غتاکم ،د نسلید نسل است. تولیتول

مند مشتاق و عالقه ز ذاتاً یدارد. انسان ن یاثمره یآرامش است. هر درخت
 یدمتآ ۀستتید و شایتاز ثمترات مف یکتی یاست. فرزندآور یبه ثمرده

وجتود والتدین ۀ داشتن فرزند در روایات به ثمتر ،ست. به همین دلیلا
 .تعبیر شده است

شتمار امروزه به دلیتل تغییتر نگترش زوجتین بتر استاس تبلیغتات بی
فرزنتدی فرزندی یتا بیها یا به تکخانوادهبسیاری از های معاند، رسانه

های فردی، خانوادگی و حتی اجتماعی و ملتی اند که آسیبروی آورده
                                                           

 .ارشناس امور رسانه و خانوادهک *
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بتر استتاس مقتتاالت »کتته همتراه خواهتتد داشتت  درحالیفراوانتی بتته 
معایتب و  بتارۀدرهتای غترب مطبوعتات و خبرگتزاریمنتشرشده در 
بتته  ،شناستتان غربتتیفرزنتتدی، اغلتتب کارشناستتان و روانمزایتتای تک

بنتابراین  1.«اندفرزندی و مزایای فرزندآوری اذعان کردههای تکآسیب
حیات انسانی، در ایتن مقالته بته با توجه به تنثیر وجود فرزند در ادامۀ 

 فرزندی پرداخته خواهد شد. های تکضرورت فرزندآوری و آسیب

 فرزندیفرزندی و بیبازخوانی علل ترویج تک
فرزنتتدی را ناشتتی از مشتتکالت اقتصتتادی فرزنتتدی و بیبرختتی تک

هتتا و داننتتد  در صتتورتی کتته ایتتن موضتتوع، نتیجتتۀ تغییتتر نگرشمی
های زنان و مردان و در نتیجته، تغییتر فرهنتگ کشتورها استت. ارزش

هتتا و رغبتتتی بتته فرزنتتدآوری، ناشتتی از جنبشنگتتاه اول بیشتتاید در 
کشورها باشد  اما مسئلۀ مهم ایتن های فردی ت اجتماعی در ایدئولوژی

استتت کتته تمتتامی ایتتن اتفاقتتات و تفکتترات، تصتتادفی نیستتت، بلکتته 
استت  مجتامعی  یجهان« یمجام  مخف»ران س»گرفته از اقدامات نشنت

 ، یروابتط ختارج یالملتل، شتورانیامتور بت یسلطنت ۀمؤسس همچون
و  باشتگاه رم ،یفراماستونر جانبه،ون ستهیستیمکلتدربرگرها، یجامعۀ ب

 ۀنتیزم ،گونتاگون یهاها و برنامهبا طرحها . این محافل سال۳00 ۀتیمک
ملتل  یو اقتصاد یاسی، سینفوذ و اقتدار نظام سلطه بر مناسبات فرهنگ

مستقل جهتان را  یشورهاکها و سرنوشت ملت ،جهان را فراهم آورده
 ۀن مجام  با هدف گسترش ستلطیا .دهندیر مییخود تغۀ ل و ارادیبه م

                                                           
   در:«فرزندانجویی و سقوط در تکرابطۀ متقابل کمال». ساناز باقری راد  1

 https://www.mehrnews.com/news/4405748 
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ت جهتان را در یتاهش جمعکتش موضتوع یها پخود بر جهان، از سال
 یگونتاگون پت یهتان موضتوع را از راهیتانتد و اار قترار دادهکدستور 
 یهتاگتروه یهتاهنگام برشمردن هتدف 1،ولمنکتر جان کند. داگرفته
ت یمستئول»تحقتق  یبتراه کتن باورنتد یتهتا بتر اآن» :سدینویپنهان م
جتاد یاز راه ا»د یتآنتان گتذارده شتده استت، با ۀه بتر عهتدک« یآسمان
شرفته و به وجتود آوردن یپ یشورهاکدر  یمحدود و موضع یهاجنگ
جهان سوم، موجبتات مترگ حتدود  یشورهاکدر  یماریو ب یگرسنگ
دهیتنام« مصترفینندگان بکمصرف»ه اصطالحاً کرا  یارد انسانیلیسه م
  2.«فراهم شوداند، 

 ضرورت فرزندآوری
در آیتتات و روایتتات بستتیاری بتتر فرزنتتدآوری بتته عنتتوان یکتتی از 

های زندگی زوجین تنکید شده است  چراکه موجتب برکتات ضرورت
در ایتن بتاره متی امتام صتادقشتود. شمار دنیوی و اخروی میبی

همانا خداوند به بنده به سبب محبت شتدید او بته فرزنتدش »د: نفرمای
میراث خدا از بندۀ متؤمن، فرزنتد »د: نفرمایمی همچنین 3«.کندم میرح

 4.«صالحی است که برای او آمرزش بطلبد
شتوند کته از نظتر استالم، ای تفستیر میاما برخی از روایات به گونته

                                                           
های مخفی بریتانیتا ای سرویستر از جاسوسان حرفه. نویسنده و پژوهشگر که پیش1

 بوده است.
شناستی، رسانۀ ملی و تغییتر سیاستت جمعیتتی  مسئله»  ابراهیم شفیعی سروستانی. 2

 .40  ص«هاراهبردها و سیاست
 .۴۶۹، حدیث 482، ص3  جمن الیحضره الفقیه. شیخ صدوق  3
 .۴7۱، ص1  جخالقمکارم األطبرسی، فضل بن حسن . 4

https://www.gisoom.com/search/book/author-268597/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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ُیـُ  » ی آمتده استت:تیرواشود  برای نمونه، در افزایش فرزند تنیید نمی ا 
َحــُد الْ َیــاْلل  

َ
 ۀلیاز دو وستت یکتتی افتتراد نتتانخور انستتان یمتتک 1:ن  یْ َســاَر یَ ال  أ
 فرزنتد استتدالل اهشک رجحان یبرا برخی در تفسیر .«است یتوانگر

در لغت به معنتای نیازمنتد و فقیتر آمتده « َعیِّل»عیال جم   هکاند ردهک
 یبسا فرزندان   چهستیفرزند ن یمعن به عرب در لغتاین واژه  2.است

 بته الیتستت. عیفرزند ن هک یابسا عائله ستند، و چهین خور انساننان هک
  ماننتد استت در آمتدن انسان و مخارج فلکت نانخور و در تحت یمعن

وارد بتر  همانتانیز و میتنکو  و غتالم سبک و شاگردان و خادمه خادم
 آنهتا امثتال و و زوجه و محارم از اقوام یاریبس مخارج فلک، و تانسان

ن بتاب بتا یتپتس ا .ننتدکیمت ستتیز انسان فلکو ت مخارج تحت هک
 3.ندارد یمنافات فرزندان ثرتکبه  بیترغ

برای روشنگری دالیل فرزندآوری، در ذیل به طور مختصر به برخی از 
 شود.برکات وجود فرزند اشاره می

 نشاط . شادی و 1
شتود، یها میفرزنتد وارد زنتدگه بتا تولتد ک یاتکن بریتراز مهم یکی
های به عبارت بهتتر، فرزنتدان از آغتازین لحظتهو نشاط است.  یشاد

 منب  لذت و شادی در خانواده هستند. تولد، 
 ۲00آمریکتا بتر « بریگهام یانتگ»نتایج تحقیقات پژوهشگران دانشگاه 
                                                           

 .214  صلتحف العقوشعبه حرانی  . ابن1
 «.عیل»ذیل واژۀ ، 249، ص ۲ج ، العینفراهیدی، خلیل بن احمد . 2
سهمگین  یارسالۀ نکاحیه: کاهش جمعیت ضربه. سید محمدحسین حسینی طهرانی  3

 .239  صبر پیکر مسلمین
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م نشتان ۲005تتا  ۱۹8۱های کشور جهان، بین سال 8۶هزار خانواده از 
که داشتن فرزند، موجب کاهش فشار ختون والتدین، افتزایش  دهدمی

تر از قدرت تعقل، افتزایش اعتمتاد بته تمایل به یادگیری، استفادة بیش
تتر در کارهتای جزیتی و ها، دقت بتیشنفس، امکان بهتر درک زیبایی

 1.گرددافزایش شادی والدین می

 . رزق و روزی 2
 ازى ویتنبتی ۀنتیعامتل و زم ،ات، ازدواج و فرزندآورىیات و روایدر آ

که پیامبر گرامتی   چنانت در خانواده معرفی شده استکبر منب  خیر و
ُ وا اِلهَ ؛ عإّنه أْرَزُق لَ : »اندفرموده اسالم ُتو  ار یتال اختیتاهتل و ع 2: ُکـا 

 «.ندکشتر مییار روزى شما را بکن یرا اید  زینک
ایم های نسل گذشته نیز مؤید همین موضوع است. بسیار شنیدهصحبت

هتا پتدر و مادر ۀخاطرات گذشتت یپا یهای خودمان وقتدر خانوادهکه 
م، یدار شتده با تولد فالن فرزند، خانهکنند کین صحبت میاز ا ،دینیبنش

 یالطاف الهت ۀنها همه نشانیا  م و...یدیل خریم، اتومبیار شدکمشغول به 
داننتد. از طترف یت مکتبر نرا منشت یه فرزندآورک است ییهابه زوج

و رزق در نظتر  یش روزیبترا کیختاۀ رکتن یا یرو یهر انسان ،گرید
اُن : »است آمده بارهن یدر ا است  گرفته شده نٍق َنح   ُ ن  ِإ ُِ الَدُکم   ُتُلوا َأو  ال َتق 

اُهم   ُزُقُکم  َو ِإیَّ هتا را نکشتید، متا شتما و آن فرزندانتان را از بیم فقتر 3:َنر 
  .«دهیمروزی می

                                                           

 .185ص  تیدانش خانواده و جمع اللهی زهرا و همکاران آیت .1
 .329، ص5  جکافیکلینی   محمد بن یعقوب. 2
 .151انعام: . 3
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بته  ینتیبختوشقرآن کریم همچنین در بسیاری از آیات، متردم را بته 
ویژه کسانی که بته خواند  بهبه او فرامی لکخداوند متعال و اعتماد و تو

کنند. در ستورۀ مبتارک دلیل بیم از روزی، از فرزندآوری جلوگیری می
ى»ذاریات، دربارۀ حق بودن وعدۀ الهی آمده است:  ِِ ُق  َو  َمآء ِ ز  م  َو ُکاالسَّ

 ََ ا ُتوَعُرو َمآءِ *  َُ َوَ ِبِّ السَّ آ أَ  َِ َُ َل  ث  ُِّ ُه َلَحقٌّ  ِض ِإنَّ ََ کُ نَّ َو اال    یروز 1:م  َتَِّطُقاو
 قستم پس .ستا ، در آسمانشده داده شما وعده به هک ییزهایشما و چ

 یگفتار و سخن نیهم مثل به حقا است ، آننیو زم پروردگار آسمان به
 هتایوعتده  یو جم یروز. بر اساس این آیه، «د یدار بر سر زبانتان هک
در آن شتک و وجتود دارد و  نیقیو  طور حتمه ب آسماندر  ، همهیاله

د  همتانینکیم یجار بر زبان هک یعبارات نیهم ۀمثاب، بهتردیدی نیست
دهتد، ینم راه کا ختود شته شما ب یوگوهاگفت نیدر ا یسک هکطور 
  2.تردید کرد یسک ید ابداً در روزیطور نبانیهم

 از طالق. پیشگیری 3
ازدواج استت. فرزنتد،  یداریتاز عوامل مهم در پا یکید فرزند یتردیب

از  و  پیوندی است بتین متادر و پتدر ۀمنزلفرزند خردسال به مخصوصاً 
 شتود.فرزندی باعث تزلتزل ختانواده میفرزندی و حتی کماین رو، بی

آورد و باعتث ها فضای خالی بته وجتود متیدر خانواده نداشتن فرزند
فرزنتد یهای بتازدواج 3شود.قگی به زندگی مشترک میعالتضاد و بی

 ن نشتدهیتیآن تع یبترا یه مقصتدکتاست  ییرهایردن مسک یمانند ط

                                                           
 .22. ذاریات: 1
 .348ت347، ص1  جتفسیر بیضاویبیضاوی   ناصرالدین عبدالاه . 2
 .71ت67  صطالق، پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن. باقر ساروخانی  3
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درمانتده و  ،مقصتدیر بتین مستیمسافران ا ییجا یکباالخره و ، است
ن ین زوجتیها بتغاز اختالفآو سر نن ماللت سرمنشیشوند. ایخسته م

متین از هم خستته یه زوجکرسد یم ییار به جاک ،تیشود. در نهایم
بته عبتارت دیگتر،  .دیتآین آنهتا بته وجتود میب ییهاد و اختالفونش

ۀ بتیش از هتر نتوع ختانواد ،به زادوولتد ندارنتد یلیه مک یهایخانواده
 در معرض گسست قرار دارند. یدیگر

معکوستی وجتود  ۀبین تعداد اوالد و میل مادر به طالق، رابطهمچنین 
و  استتبندی به زندگی در مادری که دارای چند فرزنتد دارد  یعنی پای

به هر دلیلی به دنبال طالق است، بیشتر از متادری استت کته فرزنتدان 
توان این جمله را چنین بیان کرد کته می ،کمتری دارد. در بحث مذکور

هتای چندفرزنتد فرزند بیشتر از خانوادههای تکآمار طالق در خانواده
رزندان بیشتر باشد، رغبت پدر و مادر به گترفتن هرچه تعداد ف واست  
 1.کمتر است ،طالق

طتالق »دهد که: مطالعات جامعه شناسی و علوم اجتماعی نیز نشان می
لین دارای فرزنتد استت.میان افراد متنهال بدون  فرزند، بیش  2«تر از متنها

ی محکتم در مقابتل ستیل  یعنی فرزندان با حضور خود به عنوان ستدا
 .کنندویرانگر حوادث، از حریم کانون خانواده محافظت می

  

                                                           
نگاهی به تنثیرات متقابل سبک زنتدگی و جمعیتت ». گروه جامعه، خانواده و جوان  1

 https://www.farsnews.com/news/13931010001381   در:«بر یکدیگر

های اقتصادی و اجتماعی کننده ها و تسهیلبازدارنده»  دیگران و ر.ک: محمد قدسی. 2

پتاییز   شناستی و علتوم اجتمتاعی، مطالعتات راهبتردی زنتاننشتریه جامعته   «طالق

 .53ش، شماره 1390


