
  فرزندآوری آثار و اهمیت :بیستم مجلس

 *اکبریعلی راضیه دکتر

 اشاره
َمـاُلْ» برد:می کاربه فرزند درباره کریم قرآن در متعال خداوند که است عبیریت ،«زندگی زینت»  ال 
َبُنوَنْ َوْ َحَیاةِْ ِزیَنةُْ ال  َیا ال  ن  َباِقَیاُتْ الد  اِلَحاُتْ َوال  ْ الص  ر  َ ْ ِعنَدْ َخی  ا َربِّ ْ َثَوابا ر   فرزنـدان، و اموال 1؛َأَملْا َوَخی 

 تـرامیـدبخش و بهتـر پروردگـارت نـزد پـاداش، نظـر از ماندگار هاینیکی و دنیایند زندگی زیور
 هـایزیبایی و شـودمی بـاز انسـان یانزنـدگ بـه رو جدیـدی پنجره فرزند، آمدن دنیا به با «است.
 بـه آید.می شمار به زوجین مشترک پیوند تداوم عام  فرزندان، وجود سازد.می برابر چند را زندگی
 آن، اخـروی و دنیـوی آثار و فرزندآوری اهمیت میور   سه در حاضر مقاله مسنله، اهمیت جهت

 است. درآمده نگارش به

ل: محور  فرزندآوری اهمیت او 
 و شده کار بازار در آنان حضور افزایش باعث ،اشتغال و تیصی  به زنان تمای  اخیر، هایسال در

 در و آورده جـودو بـه مـادری و همسـری هـاینقش و ازدواج مقوله به هاآن در نگرش تغییر نوعی
 جوامـ  و فمینیسـتی تفکـرات از نگـرش، تغییر این است. یافته کاهش فرزندآوری به می  ،نتیجه
 است. گرفته تننش غربی

 معلـول حـدی تـا ،)پـدر( شـوهر بـه نسـبت )مـادر( زن فرودست موقعیت ها،فمینیست نظر به
 فمینیسـت نویسنده، لسو ،فی () بوُوآر دو سیمون 2.است اقتصادی وابستگی

                                                           
 مدر، حوزه و دانشگاه. *
 .38. سوره کهف، آیه 1
، ترجمـه مـریم خراسـانی و حمیـد فمینیسـتی هـاینگـر  شناسـیجامعه بر درآمدیال،، . پامال آبوت و کلر وا2

 .993احمدی، ص 
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 شـد. شـناخته م9188 از بعـد ،فمینیسـم مـادر عنـوان بـه کـه بود فرانسوی اگزیستانسیالیست و
 چیـزی هـیچ خانه در زن کار آنکه دلی  به دارد عقیده او دارد. نام دوم جنس ،وی اثر ترینمعرو 

 وجود خانه، در تواندنمی زن وی، نظر به است. دوم درجه و فرودست دارخانه زن کند،نمی تولید
 بـه خـود اسـتعدادهای بـروز برای نیاز مورد ابزارهای فاقد ،خانه در زن زیرا کند؛ ریزیپی را خود

 است. فرد یک عنوان
 از آمریکــایی، فمینیســت اجتمــاعی فعــال و نویســنده عنــوان بــه ،() فریــدان بتــی
 قربانیـان ،شوندمی مشغول خانگی کار به که را نانیز آمریکا، در زنان جنبش دوم موج گذارانپایه
 بـه ،نگرش این رواج 1داند.می مستمر ماندگیعقب به میکوم را آنها و خوان دمی اشتباه هگزین یک

 تأثیرگـذار بسـیار ،فرزنـدآوری کـاهش در شـده، منجـر جامعه در همسری و مادری نقش تیقیر
 در فرزنـدان وجـود که شودمی روشن ،اسالمی هایآموزه در نظر دقت با کهدرحالی ؛بود خواهد
 :خـدا پیامبر فرموده به دارد. دنبال به فرزندان خود و جامعه والدین، برای فراوانی آثار ،خانواده

يٌ ِّ» ِّ ال ب  كة ِّ ال فيِهِّ ِصبيان  ر   یـا و «.نیسـت آن در برکـت نباشـد، آن در کـودک کـه ایخانـه 2؛فيِهِّ ب 
   3«.بویدمی را آن که خداست جانب از خوشبو گلی پدر، رایب فرزند» فرماید:می

 در فرزنـدآوری 4شـوند.می شـناخته شـوهرداری و فرزنـدداری هوّیـت   بـا زنان همواره ،روازاین
 ترینمهم جمله از ؛گذاردمی اثر اخروی و دنیوی ابعاد و زندگی مختلف هایساحت بر ،خانواده

 خـانواده، بنیان استیکام والدین، شادکامی و جسمی سالمت :به توانمی ،فرزندآوری دنیوی آثار
 اخــروی آثـار میـان از همچنـین و ،مـادر و پـدر معنـوی درجـات و انسـانی شخصـیت ارتقـای

  نمود. اشاره والدین شفاعت نیز و اعمال دفتر بازماندن :به توانمی فرزندآوری،

 فرزندآوری دنیوی آثار دوم: محور

 نوالدی شخصیت رشد .1

 مطالعـات کند.می اضافه والدین شخصیت ساختار به را هاارزش از کاملی مجموعه فرزندآوری،
                                                           

 .31، ص 949، مجله معرفت، ش «فمینیسم و کارکردهای خانواده». اسماعی  چراغی کوتیانی، 1
 .613، ص 98، ج العّمال کنز. متقی هندی، 2
 .18، ص 903، ج األنوار بحار. مجلسی، 3
 .940، ص غربی و ایرانی شناسان جامعه نگاه از یکم و بیست قرن در خانوادهدی لبیبی، . میمدمه4
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 1رسـد؛می کمـال بـه مادری و پدر نقش پذیرفتن با انسان روانی سیستم که دهدمی نشان تجربی
 ند.نشـامی بـار بـه انسـان در را خالقیـت و مسـنولیت فعالیت، تعهد، نقش، این پذیرفتن چراکه

 رشـد و شـدنخوب صر  را خود زندگی شما وقتی دارد. قرار فرزندان پرورش در انسان، پختگی
 2بود. خواهید دیگری آدم کنید، دیگران

 والدین اقتدار .2

 زنـدگی سـخت شـرای  در والـدین توانـای   بازوی و اقتدار عام  فرزند، ،اسالمی هایآموزه طبق
 [بـا رویـارویی] بـرای فرزنـد اندوختن ،[ازدواج برکات از]» فرمود: رضا امام هکچنان ؛است

 یکـی بـه عسکری حسن امام روزی ،همچنین 3«.است زمانه پیامدهای و روزگار هایسختی
ِّ» فرمود: دعا او درباره امام خیر! کرد: عر  داری؟ فرزند آیا فرمود: خود یاران از ُهمَّ اهُِّ اللَّ ق  ُْ ادا ِّ ار  ل   و 

هُِّ یكوُنِّ ُضدا ِّ ل   زیـن امـام 4«.باشـد وی بـرای توانـایی بازوی که کن روزی فرزندی او به خدایا! ؛ع 
ةِِّ ِمن» :هفرمود مورد این در نیز العابدین اد  ع  ُجِلِّ س  ن الرَّ

 
ِّ أ هُِّ یكون  ٌدِّ ل  ل  ِعيُنِّ و   سـعادت از 5؛ِبِهم یست 

 .«برخیزند شاییار به مشکالت در تا باشد داشته فرزندانی که است این ،مرد
نا ُثم ْ» داند:می قدرتمندی وسیله را فرزندان داشتن نیز کریم قرآن ةَْ َلكُمْ َرَدد  كر  م ْ ال  ُِ ناكم ْ َوْ َعَلی َدد   َأم 

وال ْ ناكم ْ َوْ َبنیَنْ َوْ ِبَأم   شـما و گردانیمبازمی شما به را آنها بر تسل  و غلبه ،سپس 6؛َنفیراْا َأكَثَرْ َجَعل 
 «.دهیممـی قـرار [آنهـا از] بیشـتر نفـرات، نظـر از و یمکنمـی یاری فرزندانی و اموال وسیله به را

   است. آن جمعیت   ای،جامعه و خانواده هر قدرتمندی اصلی هایپایه از یکی بنابراین،
 والدین شادکامی و سالمت .3

 معنـای دارای و رسـدمی شکوفایی به زندگی کانون فرزند، با است. پژمردگی فرزند، بدون زندگی
کنده فرزند، وجود با خانه و شودمی حقیقی  نشـان جدیـد تیقیقات 7گردد.می نشاط و خنده از آ

 کند.می میافظت قلبی هایبیماری و سرطان به ابتال خطر از را آنها مادرشدن، و پدر که دهدمی
                                                           

 . 981ـ  988، ص جمعیت و خانواده دانش. زهرا آیت اللهی، 1
 .996، ص 94، ج غرب سیاحت ماهنامه فرزندی، تک خانواده درباره تأملی. بی  مک کین، 2
 .100، ص 90، ج کافی. کلینی، 3
 .614، ص 40، ج األنوار بحار. مجلسی، 4
 .448، ص 69، ج الشیعه وسالل. حّر عاملی، 5
 .8. سوره اسراء، آیه 6
 .911ـ  918، ترجمه عبا، زریاب، ص فلسفه تاریخ. وی  دورانت، 7
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 گذاردمی اثر نآنا حافظه عملکرد در ،زنان بارداری که است آن از حاکی تیقیقات این ،همچنین
   1باشد. داشته بهتری عملکرد آنها مغز شودمی موجب و

 بـه خانـه میی  و رسندمی پیری سنین به مادر و پدر که شودمی بیشتر زمانی موضوع این اهمیت
 یا سالمندان خانه در مجبورند فرزند، نداشتن دلی  به و شودمی تبدی  فروغبی و ساکت ایآشیانه
 کنند. سپری رنج و تنهایی در را خود عمر خاموش، ایخانه گوشه
 88 از خـانواده هـزار 600 روی بـر آمریکـا یانـگ بریگهام دانشگاه پژوهشگران تیقیقات نتایج

 بـه والـدین تمایـ  فرزنـد، داشـتن که دهدمی نشان م6004 و 9189 هایسال بین جهان کشور
 افزایدمی والدین نفس به اعتماد بر شود،یم والدین ماندنعاق  باعث دهد،می افزایش را یادگیری

 2آورد.می ارمغان به آنان برای را شادی و
 خانواده استحکام .4

 جامعـه سط  و خانواده کانون در فرزندان زایی  امنیت فرزندآوری، هایارزش و هااهمیت از یکی
 و حفـظ چراکه د؛دار چشمگیری نقش جامعه، و خانه امنیتی نیروی تأمین در ،فرزندآوری و است

 و جـوان نیروهـای توسـ  بـدخواهان، و دشـمنان تهاجم خطر برابر در کشور و خانه از حراست
 و مـال دزدان   باشـد، برومنـد جـوان   چنـد ایخانـه در کـه هنگامی است. بدیهی امری نیرومند،
 در انفرزنـد وجـود ایـن، بر افزون داشت. خواهند را خانه آن حریم به ورود تئجر کمتر نامو،،

 مان  خانواده، کانون در فرزند وجود چون است؛ فروپاشی از خانواده بنیان حفظ موجب نیز خانه
ر فرزنـدان، باشـند، فرزند دارای مرد و زن که هنگامی گردد.می طالق و هاناسازگاری بروز از ـپ   س 

 زنـدگی تـداوم جـبمو حمـایتی، سـپر ایـن کننـد.می فـراهم آنها برای طالق برابر در را حمایتی
 3گردد.می زناشویی
 بـدون هـ أمت افـراد میـان طـالق کـه دهدمی نشان نیز اجتماعی علوم و شناسیجامعه مطالعات

 چراکـه شـود؛می خانواده تزلزل باعث ،فرزندیبی و 4است فرزند دارای نمتأهال از بیشتر فرزند،
 زنـدگی به همسران عالقه نتیجه، در و شودمی تر نمایان مشکالت و گرددمی عادی کمکم زندگی

                                                           
 .988، ص جمعیت و خانواده دانش. زهرا آیت اللهی و همکاران، 1
 .984. همان، ص2
 .989، مبلغان، ش «های اخالقی کاهش جمعیت فرزندانآسیب»نیا، . ر.ک: علی ملکوتی3
هـای اقتصـادی و اجتمـاعی کنندهها و تسهی بازدارنده»زاده، . ر.ک: میمد قدسی، اسماعی  باللی و سعید عیسی4

 .44ش، ش 9410شناسی و علوم اجتماعی، مطالعات راهبردی زنان، پاییز ، نشریه جامعه«طالق
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 هایمشـغولی دل و هاجاذبـه خـانواده، کـانون در فرزنـد حضـور با ولی شد؛ خواهد کم مشترک
 حـس نوزاد، هایناتوانایی مشاهده کنار در امر، همین که آوردمی ارمغان به والدین برای را ایتازه

 جهـت در هـاآن احساسـات و نیـرو تمام شودمی ثباع مادر، و پدر سوی از شفّقت و مسنولیت
 گردد. متمرکز کودک از حمایت

 کشور امنیت عامل و جامعه سازانآینده .5

 کشـور پیشـرفت مهـم هایعام  از یکی کشور، کردهتیصی  و بانشاط و جوان جمعیت ،امروزه
 سیاسـت در بایـد مـا» :کـه دارنـد تأکیـد بسیار اخیراا  ایخامنه اللهآیت حضرت ،روازاین است.
 1«.کنیم تجدیدنظر نس  تیدید

 مطـرح «انسـانی منـاب » عنـوان بـه راهبـردی مباحـث در کـه جمعیت افزایش مسنله ،همچنین
 هایشاخصـه و هامؤلفـه جمله از و گردیده تعریف کشور یک ملی امنیت هایانگاره از شود،می

 هایقـدرت سـوی از بنـابراین، 2.رودمـی شـمار بـه کشـورها «ملـی قـدرت» تعریف در اصلی
 انـرژی که است آگاه و جوان جمعیت همین زیرا ؛است شده تلقی خطر یک عنوان به استعماری

 هایقـدرت هایتوطنـه سـاختنباطـ  و خـود نـوامیس و کشور از حمایت و دفاع صر  را خود
 توسـ  جهـان جمعیـت کـاهش بـرای المللیبین طرح یک پیش، هاسال از 3کند.می استکباری

 قـرار هـاغربی کـار دسـتور در هم هنوز نقشه، این است. شده تدوین غربی هایقدرت از برخی
 خـواص کـه است فرمولی زدایی،جمعیت همان یا جمعیت تعمدی کاهش مبنای و اسا، دارد.

   4.دارند آن به بسیاری عالقه غرب، در سیاسی
 طـی اسـت. بـوده آمریکـا ملی امنیت شورای هایپروژه از یکی ،جهانی جمعیت کنترل ،بنابراین

 مطالعـاتی پـروژه وقـت، جمهـور یسئر ملی امنیت مشاور ،کسینجر هنری زمان در و هفتاد دهه
 هکـ پـروژه ایـن شـد. انجـام آمریکـا ملـی امنیـت بـر جهـانی جمعیـت رشـد رونـد تأثیر درباره

 ،دانسته آمریکا ملی امنیت برخال  را جهانی جمعیت رشد فزاینده روند گرفت، نام ()
                                                           

 .4/4/9419بری)مدظله العالی( در دیدار کارگزاران نظام، مورخ . بیانات مقام معظم ره1
 .948، ص «مناب  تنش و تهدید ایران و جمهوری آذربایجان»میمدی، . مجید علی2
 ، نشانی وبگاه:«رشد جمعیت، مایه حیات و توسعه در یک کشور است». شورای عالی انقالب فرهنگی، 3

  
 ، نشانی وبگاه:«مداران غربیت پرده طرح کاهش جمعیت در جهان از زبان سیاستپش»مشرق نیوز،  .4
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 همکـاری چگـونگی راهکارها، ها،سیاست جهانی، جمعیت مورد در آمریکا استراتژی تشری  با
 رونـد کـاهش بـرای نظـر مـورد کشورهای رهبران اقناع و ترغیب روش و المللیبین هایسازمان

 1کند.می تبیین را جمعیت رشد

 دولت دعوت به «آمریکا جمعیت ایشور» از )میسیون( هینت یک آمدن با اسالمی، انقالب قب 
 اسـالمی، انقـالب پیـروزی از پـس اما 2؛شد آغاز خانواده تنظیم برنامه و سیاست تهران، به ایران

 ولی ؛کرد آغاز را سریعی فزاینده سیر کشور، موالید سط  نتیجه، در و درآمد تعطی  حال به برنامه
 هـرم نیـز حاضـر حال در 3شد. عمومی و علنی جمعیت کنترل سیاست ،سال چند از پس دوباره

 شـروع نقطه اگر ترتیب، بدین است. خوردگیسال به جوانی از انتقال حال در ایران جمعیت یسنّ 
 سـاختار 9364 سـال تـا بگیریم، نظر در 9484 سال را ایران در باروری مستمر و اساسی کاهش

 هـم جامعه برای خانواده، از غیر وریفرزندآ ،بنابراین بود. خواهد خوردهسال کامالا  ایران جمعیت
 داشت. خواهد هاییبرکت

 فرزندآوری اخروی آثار سوم: محور

 والدین آمرزش .1

 گرامـی پیـامبر اسـت. شـده یـاد مـادر و پـدر آمـرزش عام  عنوان به فرزند از اسالمی، متون در
 مـال و جان که است ازیسرب و بیدارشب دار  روزه مانند ،باردار زن» فرمود: سلمه امّ  به اسالم

 خـدا جـز که دهند مادر به اجر چندان شود، متولد کودک چون کند. نثار اسالم پیشرفت راه در را
 دارد اسـماعی  نس  از ایبنده آزادکردن ثواب مکیدن، هر برای دهد، شیر او به چون و نداند کسی

 گویـد: و زنـد مادر پهلوی به دست بزرگوار ایفرشته یابد، پایان کودک شیرخوارگی دوران چون و
 فرزنـد بیمـاری دربـاره نیـز علـی امام 4«.شد آمرزیده تو گناهان تمام که بگیر سر از را عملت

هُِّ» فرماید:می ارةٌِّ إنَّ یه كفَّ  «.است مادرش و پدر گناهان کّفاره فرزند، بیماری 5؛لوالد 
                                                           

 ، نشانی وبگاه:«رشد جمعیت، مایه حیات و توسعه در یک کشور است». شورای عالی انقالب فرهنگی، 1
 

 .86 و 85، ص ایران عمومی شناسیجمعیت. سید مهدی امانی، 2
 .69، ص جمعیتی سیاست تغییر سیاست و ملی رسانه. ابراهیم شفیعی سروستانی، 3
 .349، ص 69، ج الشیعه وسالل. حّر عاملی، 4
 .441. همان، ص 5
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ُدِّ» فرمود: اسالم گرامی پیامبر ،همچنین ل  ِّ كِبُدِّ الو  ُمؤ  ِّ ِمِنِّال  ِّ ِإن  ه مات  ل  ب  ِّ ق  ، صار  ِّ شافيعا  ِّ و  ِّ ِإن   ماات 
ه عد  ِفُرِّ ب  غ  ت  ه ِّ یس  هُِّ اللَّ ه فيغِفُرِّ ل   بمیـرد، مـادر یـا پـد از زودتـر اگـر است. مؤمن جگر []پاره فرزند، 1؛ل 

 واسـطه به] را دو آن خدا و نماید آمرزش درخواست نآنا برای بمیرد، دیرتر اگر و کند آنها شفاعت
 و دنیـا در والـدین معنـوی سرمایه فرزندان، که آیدمی دست به روایات از «.بیامرزد [دفرزن دعای

 الهـی رحمـت نـزول و آمـرزش جلـب باعـث آنهـا وجـود کهایگونهبه آیند؛می شمار به آخرت
 گردد.می

 اعمال دفتر بازماندن .2

 سـه در مگـر ؛شودمی بسته او الاعم پرونده بمیرد، آدمی فرزند هرگاه» فرماید:می اکرم پیامبر
 صـدقه و برنـدمی نفـ  آن از دیگـران کـه علمـی کنـد،می دعـا او بـرای که صالیی فرزند چیز:

 هـایپاداش بـه ثوابی توانندمی والدین برای خیرشان دعای با فرزندان طورکههمان البته 2«.جاریه
 حسـنه والدین برای کنند، دعا والدینشان یبرا دیگران که شوند باعث اگر بیفزایند، آنها اعمال دفتر

 نیـک رثاآ و ثواب دهند، انجام دنیا در که خیری عم  هرگونه فرزندان ،بنابراین شد. خواهد نوشته
 بنـا بیمارسـتانی یـا و مدرسه حسینیه، مسجد، فرزندی اگر مثالا  ؛گرددمی ثبت نیز والدین برای آن

 دنیـا در خیـر افعـال آن از اثـری کـه زمـانی تا کند، یتترب شاگردی یا بنگارد مفیدی کتاب یا کند
 گشت. خواهد ضب  و ثبت او والدین اعمال دفتر در آن ثواب باشد،

 والدین شفاعت .3

 امـین جبریـ  بـه متعـال خداوند یابند،می حضور رسیحساب برای قیامت روز در بندگان وقتی
 بهشـت سـوی بـه را نآنـا وحـی فرشـته کـن. بهشـت وارد را نامؤمنـ فرزندان که دهدمی دستور

 دربـاره نگهبانـان از شـوند؛نمی بهشـت وارد و ایسـتندمی در جلـوی آنها ولی ؛کندمی راهنمایی
 و هستند گنهکار ،شما مادران و پدران دهند:می پاسخ ایشان و کنندمی سؤال خود مادران و پدران

 مؤمنـان اطفـال آنگاه نیستند. شما مانند نآنا ؛اشندبمی خود اعمال و حساب به رسیدگی مشغول
 جبرئیـ  و کنـدمی سـؤال هاگریـه ایـن دربـاره جبرئی  از خداوند کنند.می گریه و کشندمی فریاد

                                                           
 .996، ص 94، ج الوسالل مستدرک. میرزا حسین نوری، 1
 .640، ص 96. همان، ج 2
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 و پـدران بـدون کـه اسـت نامؤمنـ فرزنـدان صـدای ،ایـن ؛تریآگاه تو !خداوندا دارد:می عرضه
 دسـت ،مردم میان از» :دهدمی فرمان جبرئی  به متعال داوندخ شوند.نمی بهشت وارد مادرانشان

 1«.کن بهشت داخ  نآنا با و بگیر را آنها والدین

                                                           
 .964، ص 11، ج األنوار بحار. مجلسی، 1




