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آسیبشناسیهای تک فرزندی در جامعه (با نگاهی به دستورات اسالمی)
فاطمه علیزاده  ، 1محمّدمهدی کریمی نیا  ، 2مجتبی انصاری

مقدم 3

 1سطح دو (کارشناسی) رشته فقه و اصول ،مدرسه علمیّه فاطمه الزهرا (س) ،کوی علوی اهواز ،فعّال فرهنگی و پژوهشگر
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه

چکیده
تک فرزندی پدیده ای است در علم جامعه شناسی ،نوعی از خانواده هسته ایست که از تغییر در سبک زندگی افراد جامعهپذیر
به وجودمی آید از این والدین با اتکا بر جنبه مالی باعث شده که این پدیده ظهور به صورت امری منطقی قلم داد شود تلقی
اینگونه از والدین این است که ف رزند واحدی را تربیت کنند.هدف اصلی تحقیق بررسی تک فرزندی سالمت کودکان،مسایل
مربوط به معایب مزایای تک فرزندی و پیامدهای آن می باشد .نتایج یافته های پیشرفته در حال توسعه امروزی داشتن فرزند
زیاد چند مطلوب نیست تامین لوازم آسایش زندگی برای تعداد کمتری از فرزندان مقدور است .لذا والدین به داشتن یک تا سه
فرزند اکتفا می کنند .این تعداد کم فرزندان،فرزندساالری را به دنبال خواهد داشت .در بعضی موارد نیز اختالالت رفتاری،بچه
ها در محیط خانه به علت حمایت های زیاد تأمین شدن بی اندازه،تجریه نکردن شکست لوس بی مسیولیت بار میآیند .و در
آیندهای نه چندان دور در محیط اجتماع هم برای خود هم برای اطرافیان مشکل ساز خواهند بود.در هیچ زمان کم فرزندی یا
کم فرزندی در جامعه ایران مانند زمان حال فراگیر نبوده است؛ در اسالم نیز به داشتن چند فرزندی با رعایت شرایطی توصیه
شده است .و از تکثیر نسل ب ه عنوان یکی از اهداف مهم ازدواج یاد کرده است احساس تنهایی،لجبازی،شکنندگی،کمتحملی،
پرتوقعی،سرخوردگی ،اعتماد به نفس کاذب و بسیاری از آسیبهای رفتاری و.دیگر از جمله پیامدهای روحی وروانی تک فرزندی
است .که بنا به نظر روانشناسان حمایت های بی دریغ پدر و مادر هم نمی تواند جایگزین مناسبی برای کمرنگ شدن آن باشد
چرا که تنهایی باعث میشود تا کودک در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل شود .و نتواند با سایر همساالن برخورد مناسبی
داشته باشد.
واژههای کلیدی :تک فرزندی ،خانواده تک فرزند ،جمعیت ،فرزندساالری
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مقدمه
خانواده کوچکترین اجتماع انسانی است که در روابط اعضای آن در درجهی نخست از پیوند عاطفی و خوبی نشأت میگیرد.
هریک از اعضای خانواده مثل همسری،پدری،مادری و فرزندی تکالیف حقوقی خاصی نسبت به هم را ایجاد میکنند.موضوع
تکفرزندی وآسیبهای اجتماعی آن در کتابهاو مقاالت گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته از جمله کتاب روانشناسی تکفرزندی به
قلم علی اسالم زاده و آسیبهای تک فرزندی از دیدگاه اسالم به قلم کریم دژ براز و در مقاله آسیبهای اخالقی کاهش جمعیت
فرزندان به نویسندگی علی ملکوتی نیا این موضوع کار شده است که در این مقاله به بررسی زیستشناسی تکفرزندی و
پیامدهای اخالقی تک فرزندی یا کم فرزندی شامل فرزند ساالری،فردگرایی،از قبیل فروپاشی نظام خویشاوندی و بحران
سالمندی چالشهای جمعیتی فرهنگی اقتصادی...می باشد که میتوان از مراجع این موضوع در نظر گرفت.
امروزه بنابر دالیل بسیاری همانند مشکالت اقتصادی و نگرانی از تأمین هزینه ها ،مشکالت چند فرزندی ،ازدواج در سنین باال،
جدایی زوجین قبل از به دنیا اآمدن فرزند دوم،کافی دانستن یک فرزندو دالیل بسیار دیگر تعداد والدین تک فرزند رو به
افزایش است .و خانوادهها خود نیز به این امر راغبترند .غافل از اینکه گاهی اوقات تکفرزندی بسیار مشکلتر از چند فرزندی
است ،چرا که والدین فقط یک فرصت غیرقابل تکرار برای تربیت تنها فرزند خود دارند .و به همین دلیل نیز سعی میکندحداکثر
تالش خود را برای دوری جستن از هرنوع اشتباه جبرانناپذیر به کارگیرند که این امر فشار زیادی را بر والدین تک فرزند وارد
میسازد .در حقیقت نظام خانوادگی تک فرزندی همچون نظام خانوادگی چند فرزندی شمشیری دو لبه است .که نقاط قوت آن
عبارتند از اینکه صمیمیتی عمیق بین والدین تک فرزند وارد میسازد .در حقیقت نظام خانوادگی والدین و فرزندان برقرار است.
میتوان شرایطی را ایجاد کرد که کودک فارغ از مزاحمت دیگران زندگی خود لذت ببرد.و همچنین والدین قادرند تمام توجه
خود را به یک فرزند معطوف سازند .نه اینکه آن را میان فرزندان متعدد تقسبم کنند از طرف دیگر برخی از نقاط ضعف تک
فرزندی شامل چشمپوشی بر رفتارهای ناپسند کودک توجه بیش از اندازه به او و وابستگی شدید عاطفی بین فرزند و پدر و
مادر است اصوال خانواده تک فرزند بسیار متفاوت هستند .نمیتوان مشخصات واحد و کلیشهای برای آنها تعریف کرد.فرزندآوری
در سراسر تاریخ از کارکردهای مهم خانواده است .ترغیب خانوادهها به داشتن یک فرزند سلب شده تا والدین با شعار دو فرزند
کافی است .در عمل به یک فرزند اکتفا کنند .تک فرزندی گرچه پدیده جدیدی نیست اما در جامعه ما هیچ زمانی مانند االن
فراگیر نبوده است .در میان آ موزه های اسالمی نه تنها تک فرزندی توصیه نشده بلکه با آن مخالفت و با رعایت شرایطی دعوت
به ازدیاد نسل شده است .به گونهای که در قرآن کریم تکثیر نسل به عنوان یکی از مهمترین اهداف ازدواج معرفی شده است.
الف_" چالش های ناشی از تک فرزندی"
کسانی که به" زندگی بهتر" می اندیشند باید بدانند که پیشرفت و توسعه همه جانبه در سایه ،نسل جوان و پرنشاط حاصل
میگردد به این منظور کاستن از تعداد فرزندان در خانواده ،آفتها و آسیبهایی کالن برجای خواهد گذاشت که اصالح و جبران
آن همیشه وهمه جا ممکن نخواهد بود که مهمترین این آسیب ها عبارت اند از:
چالشهای جمعیتی
بحران میزان باروری وتمدید مثل کاهش حجم کاهش جمعیت ملی ،بحران کاهش نیروی کار ،بحران سالمندی جمعیت،
افزایش مهاجرتهای بین المللی و تغییرات هویتی و فرهنگی از مهمترین مصادیق چالش های جمعیت به شمار می آیند.
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چالشهای فرهنگی -اجتماعی
مهمترین این چالشها عبارت اند از:بحران ساختاری خانواده،شکافهای نسلی براثربه همخوردن توازن جمعیت وکاهش چترهای
حمایتی خانواده ازسالمندان وافول تدریجی سرمایه اجتماعی.
چالشهای اقتصادی
از نگاه جمعیتشناسی ،جمعیت در حال رشد و جوان ،به کاال و خدمات احتیاج بیشتری دارد.
چالشهای سیاسی امنیتی
کاهش جمعیت جوان ،به معنای کم شدن تعداد نیروهای توانمند برای دفاع از اقتدار ،امنیت وتمامیت ارضی کشور است.
عالوه بر آن ،باید کاهش تعدادجمعیت شیعه و فزونی ،جمعیت مذاهب ،غیرشیعی را نیز معضل یاد شده اضافه کنیم که به سهم
خود با تهدیدها دامن خواهد

زد1.

ب_" پیامدها وآسیب های تک فرزندی یا کم فرزند"
در تابستان  1391ش در شهر تهران روی افراد متاهلی که یک فرزند زیر پنج سال داشتتند پژوهشی انجام شد که نشان داد:
 35درصد از این پدران و مادران میخواهند همان یک فرزند را داشته باشند ونزدیک به  55درصد برآن بودند که دو فرزند
داشته باشند و  8درصد از آنان نیز خواستار سه فرزند بودند و تنها یک درصد ،به داشتن بیش از سه فرزند متمایل

بودند2.

هماکنون خانوادهها فرزند نخست را برای گرم شدن و فرزند دوم را برای تکمیل جنسیت (جور شدن جنس) فرزند میخواهند و
نسبت به فرزندان بعدی ،گرایش و میلی ندارند .در این میان آنچه به فراموشی سپرده میشود ،تربیت و سالمت روحی فرزندان
میباشد.
از آنجا که والدین ،فرزندان خود را جانشین ،و ادامه نسل خویش به شمار میآورند ،و برای آینده آنها نگرانی دارند ،به همین
جهت ،بی توجهی به سالمت جمعی و اخالقی آنها در دراز مدت ،آسیبهایی را به وجود خواهد آورد ،که هم سعادت فرزندان و
هم آسایش و آرامش پدرو مادر را به خاطر خواهد کشید که در ادامه به تعدادی از این پیامدها و آسیبها اشاره میکنیم:

-1فرزندساالری
فرزندان خانوادههای کم جمعیت ،به فرزند ساالری میرسند و جامعه پذیری متفاوتی را میآموزند؛ زیرا امکانات خانواده بر
فرزندان متمرکز میگردد .و پدر مادر با حمایت و توجه بیشتری از آنان نگهداری میکنند .محوریت یافتن شادکامی فرزندان و در
کانون توجه قرار گرفتن خواسته هایی خداوند از آنان ،هزینه شدنِ بیشتر امکانات خانواده برای خشنودی خاطر فرزندان و
. 1ملکوتی نیا1435،ق«،آسیب های اخالقی کاهش جمعیت فرزندان» ص .71

- 2بنگرید به " بیش از یک سوم زنان و مردان همسردار دارای یک فرزند زیر پنج سال ساکن تهران ،قصد تک فرزندی دارند" و
نگاه موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشود،
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درنتیجه کاهش بعد نظارتی والدین ،از ویژگهای فرزندساالری در خانواده است .سیاست تک فرزندی در کشور چین ،ایننتیجه را
ن
داشته است که به یک کودک چینی که تنها نوه در خانواده است ،بسیار توجه میشود؛ لذا بیشتر این کودکان ،چاق و بد ِ
توانمندی و اعتماد به نفساند 3در نتیجه بیشتر در معرفی بیماری و نارسایی های رفتاری قرار دارند.
 .2فردگرایی
در گذشته،مصلحتهای اجتماعی پررنگتر دیده میشد و منفعت های فردی را در دامان آن پیگیر میکردند؛ لیکن امروزه منافع
شخصی و شادکامی فردی ،تمام مناسبات و فرایندهای اجتماعی را تعیین میکند ،و این همان هویت "فردگرایی" است که تفکر
غالب خانواده های تک فرزند را تشکیل میدهد.در نگاه فرد گرایانه ،زندگی فرد از آن خود اوست ،نه برای جامعه و نه برای
خشنودی ،بنابراین ،اومیتواند آنگونه که میخواهد و میپسندد ،رفتار کند .در این نگاه ،عقل ،تنها ابزاری برای برآورده شدن
خواسته های فردی است و اخالق و آرمانهای اجتماعی باید خود را با خواسته های افراد همراه کنند.
چیرگی این گفتمان ،باعث ظهور فرزندانی شده است که همه چیز رابرای راحتی خود می خواهند و به آسایش و منفعت
دیگران واقعی نمی فهمند ،و در یک جمله :در نظر آنها توجه به دیگران ،بیمعنا میگردد .در نتیجه ،نمیتوان از آنان انتظار انفاق،
صبر ،گذشت و خیرخواهی داشت؛ چرا که سود ومنفعت اینگونه افراد ،از همه چیز مهمتر است ،و نیز آنان محبت به دیگران و از
خودگذشتگی را تجربه نکردهاند ،پس توجهشان به ارزشهای اجتماعی کم میشود و سرانجام حتی به پدر و مادرشان نیز عنایت
و توجهی نخواهند داشت.
 .3ناسازگاری اخالقی واجتماعی
خانواده های تک فرزرند وکم جمعیت ،به خاطر حاکمیت فرزند ساالری و سیطرهی فرزندی بر فعالیتهای فردی و اجتماعی
شدن ،ناسازگاری اخالقی و اجتماعی را تجربه میکنند ،چون خانواده های پر جمعیت ،به دلیل محدودیت امکانات ،به انواعی از
نظم نیازمند اسست .که نتیجهی آن ،کامیابیها و موفقیتها در کسب فضایل اخالقی است؛ زیرا در این خانواده ها فرزندان
میآموزند کهدر برابر هم بردباری بورزند قناعت و از خودگذشتگی پیشه کنند ،حقوق یکدیگر را پاس بدارند و نظارت و داوری
والدین را بپذیرند.
افزون بر اینها ،در خانواده های پر جمعیت ،زمینهی بیشتری برای آزمایش همبستگی و همکاری گروهی گروهی ،همچنین
چشم پوشی و گذشت فراهم

میشود4.

 - 3بنگرید به « روایت مرندی از مصوبه "خیلی محرمانه" درباره جمعیت  /به فرزندانم گفتم زود بچهدار شوند» سایت اقتصاد
ایران آنالین ،در تاریخ  20آذر 1391ش.
 . 4ملکوتی نیا1435،ق«،آسیب های اخالقی کاهش جمعیت فرزندان» ص.73
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این فرزندان با ورود به اجتماع ،برای رویارویی با ناکامی ها و نشان دادن همبستگی و سازگاری اجتماعی و توجه به مصلحتها و
ارزشهای گروهی آمادگی بیشتری دارند،زیرا در این خانواده های پر جمعیت ،دعوا و مشاجره بچه ها زیاد است و این دعوا
تمرینی برای زندگی اجتماعی است؛ یعنی بچه ها مجبوراند مشکل خود را به گونهای فیصله داده و تفاهم کنند و یا خود گلی ِم
خود را از آب بکشند.
 .4اختالل در ارتباطات خویشاوندی
یکی از عوامل شادابی و نشاط افراد ،پیوندهای اجتماعی است .از این جهت صلهی رحم و ارتباط با خویشاوندان و تعامل با آنها
در آموزه های اسالمی مورد توجه خاص قرار گرفته است.
ارتباط خویشاوندی با غیر از پدر و مادر در خانواده ه ای تک فرزندی و کم جمعیت کمتر است و بسیاری از این فرزندان ،عمو،
دایی ،خاله ،عمه ،برادر و خواهر نداشته و همچنین ارتباطی را نیازموده اند .این فرزندان ،وقت خود را بیشتر با رسانه ها را پر
رنگ میسازد بنابراین ،احتمال بیشتری میرود که هویت این فرزندان براساس آموزه های رسانه های مدرن و استکباری شکل
گیرند5.

 .5بحران سالمندی
پیری جمعیت وورود به دوره کهنسالی بحراان سالمندی را به دنبال خواهد داشت ،که این دوره از زندگی ،خطرات و مشکالت
مخصوص به خود را دارد .یکی از مسائل چالش برانگیز در خانواده های تک فرزندی تحمل بار نگهداری والدین سالمند و به
دوش کشیدن زحمات بیماری آنها از یک سو و سنگینی هزینه های درمانی والدیناز سوی دیگر است کهموجب میشود سرانجام
والدین را به خانه های سالنمندان بسیارند ،یا دولت ،هزینه های نگهداری درمان آنها را برعهده گیرد ویا باید یگانه فرزند
خانواده ،به تنهایی تمام این هزینه ها ،و زحمات را متحمل شود.
در این میان ،سالمندان روستایی با مشکالت بیشتری روبه رو میشوند؛ زیرا از یکطرف ،فرزندان به شهرها مهاجرت میکنند و از
طرف دیگر در محیط های روستایی ،به خانه های سالمندان و پزشکان متخصص دسترسی کمتری وجود دارد .عالوه
براین،افزایش خانه های سالمندان با نسل آینده و افزایش نسلی است 6ضمن اینکه فرزندان از تجربیات گرانقدر نسل گذشته،
خود محروم میشوند.بنابراین پدران و مادرانی که به آسایش و آرامش دوران پیری خود و سالمت و سعادت فرزندانشان
میاندیشند،الزم است در سیاست فرزند آوری و فرزند پروری خود تجدید نظر کنند.

- 5آینده خانواده ایرانی با کارگزاری نسلی ،تقی آزاد دارمکی ،آینده پژوهی مسائل خانواده ،انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک
مجمع تشخیص مصلحت نظام تهران 1389 ،ش ،ص 79
- 6همان1389 ،ش ،ص 80
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« سیاست غلط کاهش جمعیت ایران»
نقشه بنیادی دشمنان جمهوری اسالمی ایران ،تالش جدی برای کاهش جمعیت کشورهای مسلمان در سراسر جهان است .به
عنوان نمونه :ساموئل ها نتینگتون متحصص علوم سیاسی شهیر آمریکای گفته است « :یکی از مشکالت ما در مقابل کشورهای
مسلمان ،زاد و ولد زیاد در این کشورها است که جنبشهای اجتماعی را آنها به وجود می آورد ،بنابراین تا چند سال دیگر که ما
کشورهای غربی امتجمعیتی خواهیم داشت ،این برای ما یک تهدید بزرگ است .تمدن اسالمی تمدنی اسن که چالش آن تا
حدودی متفاوت از دیگر چالش هاست؛ چر ا که این تمدن اساس ًا ریشه در نوعی پویایی جمعیت دارد .رشد باالی زاد و ولد که
در اکثر کشورهای اسالمی شاهد آن هستیم ،این چالش را متفاوت کرده اس .امروزه بیش از  20درصد از جمعیت جهان اسالم
را جمعیت بین  15تا  25سال تشکیل میدهد.که این خطر بزرگی برای اهداف غرب به حساب میآید. 7
این دشمنی ها در پوشش شعار فریبنده ی « فرزند کمتر زندگی بهتر!» به همراه اجرای الگوهای توسعه ی غربی که برگرفته از
اندیشه های استعماری و ضد انسانی « توماس رابرت مالتوس» اقتصاددان مشهور انگلیسی بوده ،از اواخر دهه شصت به بعد ،به
طور جدی به کانون خانواده های ایرانی را یافت.هرچند در ابتدا ،هدف از طرح این شعار ،ایجاد یک سیاست موقت برای کنترل
جمعیت بیان شد ،امادر سالهای بعد 1367 -تا  1390ش -این شعار در خانواده های ایرانی نهادینه شد و تک فرزندی
محبوبیت یافت .با توجه به شرایط آن روز ،آثار زیانبار این تفکر ،کمتر مورد توجه و نظر اقتصادی کارشناسان و سیاستگذاران
قرار گرفت،البته باید گفت اگراین سیاست در آن زمان ضرورت داشت ،ادامه آن در شرایط امروز کار عاقالنه ای نیست.با این
حال ،آیتاهلل سید محمد حسین حسینی طهرانی ،از جمله عالمان روشنبین معاصر در کتابی باعنوان « کاهش جمعیت،ضربهای
سهمگین بر پیکرهی مسلمین». 8در این میان در سال  1400ق ،مجلس مجمع فقهی اسالمی در مکه مکرمه با صدور
قطعنامهای ،تمدید نسل یا به اصطالح « تنظبیم خانواده» را محکوم و آن را نیرنگی برای کاهش دادن نیروی انسانی کشورهای
مسلمان و بهره بردای بیشتر از ثروت های آنان دانسته و تمدید جمعیت را نوعی عمل جاهلی و بدگمانی به خدای متعال
قلمداد نمود و از نظر شدهی حرام اعالم کرد.
سیاست کنترل جمعیت در حالی صورت می گرفت که روسای جمهور آمریکا چون ،آیزنها ورنیکسون ،رسماً یا تجدید نسل در
آمریکا مخالفت میکردند .در شوروی نیز علی رغم اینکه  250میلیون نفر جمعیتداشت ،مجلس شورای عالی این کشور مقرر
نمود :به مادرانی که فرزند زیاد دارند مدال افتخار داده شود.و امروزه نیز مخالفان این سیاستها معتقدند «:فرمول دو بچه ( برای
- 7بنگرید به« گفتگو با دکتر فرامرزسهرابی ،با عنوان چند تأمل درباره فرزندآوری» پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ ونشر آثار
سید علی خامنهای حفظه اهلل-موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی ،در تاریخ 1392/11/6 :ش،
 - 8رساله نکاحیه؛ کاهش جمعیت ضربهای سهمگین بر پیکرهی مسلمین ،سید محمد حسین حسینی طهرانی ،انتشارات موسسه
ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسالم ،مشهد مقدس ،چاپ دوم 1425 ،ق،ص.139
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هر خانواده) در واقع فرمول نابودی یک ملت است .و این روش همان راهی است که اکنون اروپاییها در آن گرفتار شده اند .این
مسئله سیاست غلطی بود که غربیها انتخاب کردند و امروزه پشیمان هستند و سرمایهی سنگینی برای حفظ هویت و فرهنگ
خود میپردازند ،پس چرا باید در مسیری قرار بگیریم که نتیجه آن مشخص

است9.

رهبر معظم انقالب حفظه اهلل نیز از جمله کسانی بود که دیدگاه انتقادی خود را در طول سالهای  90-91در جمع نمایندگان
مجلس مسئوالن نظام مطرح نمود و با سخنانی آشکار واستوار ،نگاه خود را به پیگیری توقف سیاستهای مهار جمعیت و ضرورت
برنامه ریزی برای رشد جمعیت ،معطوف داشت و فرمود ... «:خانواده ها و جوانها باید تولید مثل را زیاد کنند باید نسل را
افزایش دهند .این محدود کردن تعداد فرزندان در خانه ها به این مشکلی که امروز هست

10
خطاست!»

«راهکار تغغیر نگرش و فرهنگ خانواده ها به فرزندآوری»
در طول سالهای پیش از پیروزی انقالب اسالمی و آغاز دههی  1350تا سال  1390شمسی ،شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر»
موجب تغییر اساسی در نگرش و رفتار خانواده ها در زمینهی فرزندآوری شد که در نتیجه آن امروزه بیشتر زوجهای جوان،
دست کم در چند سال نخست زندگی ،ضرورتی برای فرزندار شدن احساس نکرده و فرزندداری را مزاحم رفاه و رشد و پیشرفت
خود می د انند و در واقع ،یا نسل جدید فرزند ندارند یا به تک فرزندی عالقه دارند ،با آنکه یکی از پورشورترین غریزه ها در
زنان ،مادرشدن و ازدیاد نسل میباشد .با این وجود امروزه ذائقه ی بسیاری از ایرانیها با فرزند زیاد داشتن سازگاری ندارد .به
نظر میرسد با شرایط پیش آمده ،برای ایجادگفتمان افزایش جمعیت با شعار فرزند بیشتر ،زندگی شادتری،نیازمند به تمهید
سیاستهای فرهنگی منسجم و برنامه های آگاهی بخش هستیمتا در سایهی آن ،به اصالح نگرش خانواده ها درباره مسئله
افزایش فرزند ونیز میل به فرزند آوری دست یابیم  .یکی از راهکارهای تغییر نگش خانواده ها در راستای افزایش جمعیت،
تبیین اهمیت خانواده نقد اندیشه ی تک فرزندی و بیان آسیبها و پیاندهای کاهش جمعیت در خانواده است.
ت_« خانواده ،رکن جامعه و کانون آرامش»
از آنجاکه هدف سیاستهای استعماری در کاهش جمعیت ،کانون خانواده هاست،آنان نگاه خود را به این نهاد مقدس معطوف
داشته اند که سخت با ذکر اهمیت آن پی می گیریم.
نهاد خانواده اصلیترین رکن جامعه و بستر فرهنگهای گوناگون و زمینهساز خوشبختی یا سیه روزی انسانها و امتها است که بر
پایه تشکیل خانواده شکل میگیرد و با تولید مثل توسعه می یابد از این رو ،دین اسالم به سالمت ،رشد و پویایی این نهاد

- 9محمود احمدینژاد ،پایگاه الف به نقل از ایسنا 25 ،فروردین  1389و روزنامهی خراسان ،شماره 1389/10/9 ،17735
- 10بیانات مقام معظم رهبری سید علی خامنهای حفظه اهلل  1391/7/19ش.
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. 11آنچه در متون اسالمی (قرآن حدیث) حکمت بنیادین تشکیل خانواده به شمار
مقدس و سرنوشت ساز عنایت ویژهای دارد
آمده است ،رسیدن به آرامش روانی ،در سایهی همسرداری و داشتن فرزند سالم و صالح میباشد چناچه قرآن کریم در این باره
میفرماید :وَمِ نْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ
 12بنابراین باید گفت هدف اساسی از ازدواج و تشکیل خانواده گسترش ارزشهای انسانی و نشر آرمانهای توحیدی است
یَتَفَکَّرُونَ؛
خ َذ
که این مهم در پرتو تولید مثل میسر خواهد شد.پیامبر اسالم صل اهلل علیه و آله در این باره فرمود: :ما یَمنَعُ المُؤمِنَ أَن یَتَّ ِ
13با توجه به این سخنان گهربار،در میابیم که از منظر اسالم ،وجود
أهالً ،لَعَلَّ اللّهََ أن یَرزُقَهُ نَسَمةً تُثقِلُ األَرضَ بِال إلهَ إالَّ اللّه
فرزند شایسته ،و مومن در خانواده از جایگاه باالیی برخوردار است .به گونهای که کثرت آنها میتواند زمینه توسعه و ترویج
توحید و سبک زندگی ایمانی را فراهم ساخته ،آیین خدا ساالری را در گستره هستی به تماشا گذارد.بررسی نظر اسالم در مورد
فرزندآوری وتکثیر اوالد.
فرزندآوری در قرآن
با توجه و عنایت به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیه السالنم در مییابیم که از نظر اسالم ،اصل و مبنا بر داشتن فرزند و
فرزندآوری است در قرآن کریم آیاتی وجود دارند که این مهم را تأیید میکنند؛ مانند آیاتی که بیانگر دعاهای انبیای الهی
درمورد درخواست از خداوندد متعال مبنی بر خواستن فرزند است .در زیر به برخی از این آیات اشاره میشود:
در قرآن کریم اصل وجود فرزند به عنوان نعمت الهی ،متاع دنیا ،زینت زندگی ،وسیله امتحان،یاری رسانند به پدر ومادر ،مطرح
گردیده است و داشتن فرزند صالح به عنوان آرزوی پیامبران الهی ،نور چشم بندگان خاص خدا ،و سبب بشارت خداوند بیان
شده است.
« فرزندآوری در روایات»
در روایات اسالمی نیز شاهد تشویق به داشتن فر زند و حتی تشویق به داشتن فرزند زیاد هستیم ،در روایات فروانی به این مهم
تأکید شده و انتشارات زیبایی در مورد آن بکار رفته است .این روایات که از حیث تعداد نیز زیاد هستند ،را میتوان در دسته ها

 - 11انصاریان ،نظام خانواده در اسالم.ص 389
- 12و از نشانههای او اینکه از نوع خودتان همسرانی برای شما آفریده تا بذنها آرام گیرید و میانتان دوسنتی و رحمت نهاد .آری
در این نعمت برای مردمی که میاندیشند قطعاً نشانههایی است» روم 21/
 - 13چه چیزی مانع میشود که انسان مومن زن بگیرد؟ شاید خدا به او فرزندانی روزی کند که زمین را از ال اهلل اال اهلل سنگین
کنند .من الیحضره الفقیه ،ابن بابویه(شیخ صدوق) ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم 1413 ،ق ،ج  ،3ص  ،382ح و ع 434؛ به عوالی
الئاللی ،ابن جمهور دار السیذد الشهداء ،قم1405 ،ق ،ج  ،3ص  ،288ح  35وسائل الشیعه ،شیخ حر عاملی ،موسسه آل بیت
علیه السالم .قم  1409ق ،ج  14ص  3ج 3
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و بخشهای مختلفی تقسیم بندی کرد که در هر دسته به خودی خود داللت برداشتن فرزند و فرزندآوری دارند .از جمله این
روایات میتوان دسته های زیر را برشمرد :روایاتی که در باب دعا برای طلب فرزند وراد شده اند ،روایاتی که در مورد ثواب
تربیت فرزند و تحمل سختید آن وارد شده اند ،روایاتی که در مورد آداب و نحوهی تربیت فرزتند وارد شده اند ،روایاتی که در
. 14
ذم کشتن فرزندان و یا ذم خود داری از فرزنددار شدن وارد شده است
روایاتی که فرزندان را به عنوان نعمتهای الهی و یا گلی از گلهای بهشتی معرفی کردهاند ،روایاتی که بهترین زنان را زنان پر
فرزند معرفی میکند و  ...بدیهی است که تمام این روایات به داشتن فرزند و فرزندآوری داللت دارند وحتی در برخی از این
دسته روایات به طور صریح به داشتن فرزند و حتی در برخی فرزندآوری زیاد اشاره شده است .در زیر به طور خالصه به چند
نمونه از این روایات اشاره می شود:در روایاتی از امام صادق علیه السالم به نقل از پیامبر گرامی اسالم صل اهلل علیه و آله
15یا در روایت
میفرمایندئ :فرزندانتان را زیاد کنید ،چرا که من فردا در روز قیامت با فراوانی شما بر دیگر امتها مباهات میکنم.
16در روایت دیگری
دیگری میفرمایند « :فرزند بخواهید و آن را طلب کنید .زیرا که فرزند و روشنی چشم شادی قلب است»
جابر بن یز ید جعفری میگوید:امام باقر علیه السالم فرمود :رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود :چه چیز جلوگیر مومن شده
که برای خود همهی نمی گزیند ،شاید فرزندی به او عنایت کند ،که روی زمین را به گفتن کلمه توحید(ال اله اال اهلل) سنگین
17
کند.

همچنین از« پیامبر اکرم صلی اهلل ع لیه وآله نقل شده است که فرمودند :هیچ یک از شما نباید فرزندخواهی را واگذارد ،چرا که
وقتی انسان بمیرد و فرزندی داشته باشد ،از نام و اوازه

18
میافتد».

آثار مثبت و فواید کثیری برای فرزندآوری است از جمله دستیاری والدین است که در قرآن کریم در آیات مختلف به آن اشاره
 19و یا در جای
شد ،و آن را بیان داشته است .قرآن کریم در این باهر میفرماید«:و به مال فرزندان نیرو مند مدد بخشیم»
. 20ودر سوره نوح میفرماید  «:و به وسیله اموال و فرزندان یاریتان
دیگری میفرماید « :با چهارپایان و فرزندان یاریتان کرده»
21
میکند»

. 14همان .

- 15کلینی ،1375 ،ج : 6ص.2
- 16مجلسی،1403،ج:101ص84
- 17ابن بابویه.1376 ،ج : 5ص9
- 18متقی هندی،1397 ،ج،16ص281
 19اسراء .6
- 20شعراء.133:
 21نوح.12:
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در این آیات خداوند متعال خطاب به گروههای مختلف انسانی ،داشتن فرزند را به عنوان یک نعنت الهی و کمک دستیار والدین
معرفی کرده است داشتن فرزند برای والدین ،همانند داشتن نیرو انسانی است .که میتواند در کارها و مسیولیت ها پدر ومادر را
کمک و یاری رساند.
از دیگر فواید فرزندآوری و تکثی ر اوالد در صورتی که صالح باشند و متناسب بادستورات اسالمی تربیت شوند ،این است
کهفرزندان ادامه دهندهی راه والدین به ویژه پدر خواهند بود.در واقع « فرزند صاللح ،بهترین یاور در مسیر حرکت خانواده ،به
 22از دیگر فواید و آثار فرزندان و تکثیر اوالد این است که فرزند صالح جز اعمال متأخر برای والدین به حساب
سوی خداست»
آمده ووالدین دراعمال صالحی که فرزند پس آنها انجام دهد شریک خواهند بود درمورد اعمال متأخر در قرآن کریم اشاراتی
.23
آمده است ،مانند آیهی « آنروز آدمی به هرنیک دیدی و موخر عمر کرده از نتیجه همه آگاه خواهد شد».

نتیجه گیری
جامعه ای که همه آحاد آن تک فرزندها باشند قطعاً جامعه ای دلپذیر و دوست داشتنی نیست .انسانهایی درونگرا و فاقد اعتماد
به نفس و در عین حال مغرور که توانایی ارتباطات قوی اجتماعی را ندارند و در الک تنهایی خویش فرو می روند .جامعه تک
فرزند شبیه شبه جزایری منفر د است که روابط عاطفی در آن به حداقل می رسد .انسانهایی افسرده و درونگرا این جامعه را
تشکیل می دهند که طبیعتاً احساس پوچی وگرایش به خودکشی در آن به شدت افزایش مییابد .تصور آپارتمان نشینی ،تک
فرزندی و زندگی مجردی در کنار هم در یک شهر بزرگ و فاقد مولفه های فرهنگی مثبت دشوار و پیامدهای آن غیرقابل
پیشبینی است .مسئله مهمتر جمعیت کشور است که به سوی سالمندی و میانسالی و کمبود نیروی انسانی پیش میرود .مسئله
ای که باید حل ریشهای آن در رأس تصمیمات و برنامه های دولتمردان قرار گیرد .البته از سوی دیگر باید به این نکته هم
توجه د اشت که افزایش تعداد موالید بدون تأمین زیرساختها به طور قطع در سالهای آتی ،کشور را با مشکالت عدیدهای چون
نبود مسکن ،کاهش منابع و از بین رفتن فرصتهای شغلی تحصیلی روبه رو می کند.

- 22قرائتی. 1383 ،ج  10ص49
- 23قیام.13 :
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