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 فرزندآوری و خانواده پرجمعيت:  نهمگنج 

 میبسم الله الرحمن الرح

گهنج بهود که به معنی واقعی کلمهه  یمیقد یاز گنج ها یکی 

گنجی به نام فرزند و فرزند آوری بهود. در قهدیم خهانواده هها پهر 

جمعیت بودند و صدای بچه ها در خانه ها بلنهد بهود و کارههای 

عظیمی توسط خانواده های پرجمعیت انجهام مهی شهدو بنیهان 

خانواده هم روز به روز قوی و قوی تر می شد. اما متاسفانه امروز 

نهد و یها تهک فرزنهد هسهتند و خهانواده خانواده ها یا فرزند ندار 

 فرزند محسوب می شود. 2پرجمعیت امروز 

 یک تحقیق جالب
 یههااز خانواده شیکه صاحب فرزند هستند، ب ییهاخانواده

 یو احسههاخ خوشههب ت برنههدیلهه ت م یبههدون فرزنههد از زنههدگ

 گهامیپژوهشگران دانشگاه بر قاتیتحق جی. نتاکنندیم یشتریب

 نیکشهور جههان در به 86ههزار خهانواده از  200بهر  کایآمر انگی

موجهب  زنهد،که داشتن فر دهدینشان م 2005تا  1981 یهاسال

اسهتفاده  ،یریادگیبه  لیتما شیافزا ن،یکاهش فشار خون والد
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اعتماد به نفس، امکان بهتر درک  شیاز قدرت تعقل، افزا شتریب

 نیوالد یشاد  شیو افزا یجزئ یدقت در کارها شیافزا ها،ییبایز

 .گرددیم

 یدارد و بدن آنهان بهرا یشتریب تیزنان اهم یبرا یفرزندآور

زن،  یدارد. داشهتن فرزنهد بهرا یو پرورش کودکان آمادگ هیتغ 

سرگرم  یاو را به زندگ ،یشاداب نیحکم سالمت او را دارد و با تأم

 .کندیم دواریو ام

که پدر و مادر شدن، خطر ابتال  دهدینشان م دیجد قاتیتحق

ماننهد  - کنهدیم دیهرا که سالمت انسان را تهد ییهایماریبه ب

 نیها نی. همچنهدههدیکاهش م - یقلب یهایماریسرطان و ب

 دههدینفر انجام شده، نشان م ونیلیم 1/5 یها که روپژوهش

را در  نهیسه انکه داشتن فرزندان پرشمار، خطر ابتال بهه سهرط

 1.دهدیمزنان کاهش 

                                                             
 www.jahannews.com«. سالمت شما خوب است یداشتن فرزند برا» - 1
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 اهمیت داشتن فرزند
ههر  یگ اشتن نسهل بهرا یاز نظر اسالم داشتن فرزند و باق

 چیهه سهتین ستهیاست. شا کویو ن دهیامر پسند کی یمسلمان

افهراد  یبماند. )برخه هیخود بدون فرزند و ذر اریبا اخت یمسلمان

افهراد  نیهمثل را ندارند منظور به ا دیهستند و قدرت تول میعق

دارنهد  یجهاهل اعراباز افراد همانند  یکه برخ یاشتباه( ستین

و وجود دختر را ادامه  دانندیاست که ادامه نسل را با پسر م نیا

 نیبه یفرقه چیهه دیهکه نبا یدر حال دانندیدهنده خودشان نم

دختر و پسر بودن فرزنهد باشهد چهون ههر دو از طهرو خداونهد 

از طهرو  یتهفرزنهد را نعمهت و رحم یعطها میهستند. قرآن کر

امر به خواست  نیکه ا کندیم دیو تاک داندیخداوند به بندگان م

 . ابدی یو اراده خداوند تحقق م

ْرض   لله   َماَوات  َواْْلَ َمْن  َهُب َی  ۚ   َشاُء یَ َما  ْ ُلُق یَ  ۚ  ُمْلُک السَّ ل 

َناًثا َو  َشاُء یَ  َمْن  َهُب َی إ  ُکوَر. تنهها خهدا راسهت ملهک  َشهاُء یَ ل  اله ک

بهه ههر کهه  نهد،یآفریهر چهه ب واههد م ن،یآسمان ها و زم
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خواهد فرزندان اناث )دختر( و به هر که خواهد فرزندان ذکهور 

 1. کندی( عطا مسر)پ

 یو آسهمان یالهه هیهچه پسر باشد چه دختر هر دو هد فرزند

 ما کرده است.  بیهستند که خداوند نص

 فرزندطلب  یبرا دعا
و طلب از  شیایبر دعا و ن یمبتن یما، فرزند آور ینیمتون د در

درخواسهت را جهزء دعها  نیخداوند منان است و بندگان مومن ا

خودشهان،  یآن در زنهدگ یو بهرا دهندیخود قرار م یاساس یها

 قائل هستند.  یخاص گاهیارزش و جا

َنا َوُذر   ُقوُلوَن یَ  َن یَوالَّ    ْن َأْزَواج  َنا َهْب َلَنا م  َنایَّ َربَّ َة َأْع  ات   ن  ُی ُقرَّ

ق   ْلُمتَّ َماًما. و آنان هستند که گو َن یَواْجَعْلَنا ل  : پروردگارا، ما ندیإ 

مها  یچشهم روشهن هیهمرحمت فرما که ما یرا زنان و فرزندان

 2اهل تقوا قرار ده.  یشوایپاکان و( پ لیباشند، و ما را )سر خ

                                                             
 49 هیسوره شورا، آ م،یقرآن کر - 1
 74 هیسوره فرقان، آ م،یقرآن کر - 2
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فرزند صهالح  ست،ین یوی: نگاه به فرزند تنها نگاه دن یادآوری

و آخهرت نهور  ایهخورد هم آخرت. فرزنهد در دن یم ایهم به درد دن

 چشم است. 

بند کفش را،  یحت د؛یرا از خدا ب واه یزیانقالب: هر چ رهبر

 نیها دیقوت روزانه خود را. بگ ار یرا و حت اءیاش نیکوچکتر یحت

و « مهن» مییگهو یکه م-ما  نهیدر س افتهیعظمت  ن  یمن  دروغ

« مهن» نیبشهکند.ا -میما هست روهایمجمع ن میکن یم الیخ

 1. کندیم چارهیانسانها را ب

فرزند  دیو تول میاز خداوند درخواست کن دیکارها با یهمه  در

 .میاز خداوند طلب کن شتریب یلیخ یلیرا خ

 درخواست فرزند توسط انبیاء
فرزند مهم است که قرآن کریم ماجرای طلهب اینقدر داشتن 

  فرزند توسط انبیای الهی را نقل می کند

 یبهرا ایهحضرت زکر یدرخواست و دعا یماجرا م،یقرآن کر در

 . دهدیشرح م نیداشتن فرزند را چن

                                                             
 1373/11/28نمازجمعه مورخ:  یها)حفظه الله( در خطبه یمقام معظم رهبر اناتیب - 1
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ُه َرب  ََل َتَ ْرن   ایَّ َوَزَکر   ْذ َناَدى َربَّ ث   ُر ْیهَفْرًدا َوَأْنهَت َخ  یإ   َن یاْلهَوار 

کن[ هنگامى کهه پروردگهار خهود را خوانهد  ادیرا ] ایو زکر ﴾۸۹﴿

ارث برندگانى  َفاْسهَتَجْبَنا  نیپروردگارا مرا تنها مگ ار و تو بهتر

ُهْم َکاُنوا  اَوَأْصَلْحنَ  ىَی ْح یَ َلُه َوَوَهْبَنا َلُه  نَّ ُعوَن یُ َلُه َزْوَجُه إ  ه َسار   یف 

هع  َرَغًبا َوَرَهًب  ْدُعوَنَنایَ َو  َرات  ْی اْلَ   ﴾ پهس ۹۰﴿ َن یا َوَکاُنوا َلَنها َخاش 

و  میدیرا بههدو ب شهه ىیههحیو  می]دعههاى[ او را اجابههت نمههود

آنان در  رایز می]و آماده حمل[ کرد ستهیهمسرش را براى او شا

مهى  مینمودند و ما را از روى رغبت و ب ىشتاب م کیکارهاى ن

 1خواندند و در برابر ما فروتن بودند. 

کهه  دیو مطمهنن باشه دیاز خداوند داشهته باشه درخواست

 شما رقم خواهد زد.  یها را برا نیخداوند بهتر

ه  الَّ    اْلَحْمُد  لَّ ْسَماع   یَوَهَب ل   یل  َبر  إ  ََ  َل یَعَلى اْلک  ْسهَحا  ۚ  َوإ 

نَّ  ی إ  .. ستا ُع یَلَسم   َرب  َعاء  را که به مهن در زمهان  یخدا شیالدک

اسههحاَ را عطهها فرمههود )و و  لیدو فرزنههدم اسههماع یریههپ

                                                             
 90و  89 هیآ اء،یسوره انب م،یقرآن کر - 1
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بندگان  یدرخواست مرا اجابت کرد( که پروردگار من البته دعا

  1.استرا شنو

وجود دارد، توجه بهه زاد  میکه در قرآن کر یمهم و اساس نکته

چهه آن گریو مؤمن است؛ به عبارت د ستهیشا یهاو ولد انسان

و صهالحان  کوکهارانین تیهتعداد جمع شیدارد، افزا تیکه اهم

 است.

است که استمرار انسان است  نیطلب فرزند ب اطر ا تیاهم

 م،یکنه تیهاسم ما را زنده کند، اگر فرزند صالح ترب نکهینه فقط ا

 یبهرا یو پس از مرگ ما هم خوب شودیپرونده عمل ما بسته نم

 . دیآیما م

فرمهوده  انیهب یثیو آله ( در حهد هیالله عل یاکرم)صل امبریپ 

هن : دیفرما یم شانیاست: ا إذا ماَت اإلنساُن انَقَطَع َعَمُلهُه إَل  م 

ح  َیدُعو َلُه ؛ ه  أو َوَلد  صال  لم  ُینَتَفُع ب  ن َصَدَقة  جارَیة  أو ع   َثالث  : إَل  م 

شود، مگهر از سهه راه:  یعملش هم قطع م رد،یهرگاه انسان بم

 سهتهیفرزنهد شا ایبرند،  یکه از آن سود م یعمل ای ه،یصدقه جار

                                                             
 39 هیآ م،یسوره ابراه م،یقرآن کر - 1
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 نهتیز هیفرزند صالح، هم ما نیبنابرا1کند.  یاو دعا م یکه برا یا

شود البته  یآخرت محسوب م یصالحات برا اتیو هم باق ایدر دن

 فرزند صالح، کار پر مشقت و زمان بر است.  تیترب

همسهنله جمعمقام معظم رهبری می فرمایند:   یرا جهد   تی 

 ییجا کیکند.  یم دایکاهش پجوان کشور دارد  تی  ! جمعدیریبگ

 تی  مسنله جمع یعنی ست؛یقابل عالج ن گریکه د دیرس میخواه

 م؛یکن یفکر م گریحاَل ده سال د مییکه بگو ستین یاز آن مسائل

 قابهل گهریشهدند، د ریهها پنسل  ینه، اگر چند سال بگ رد، وقت

 2.ستیعالج ن

نسهل  دیکنند. با ادیمثل را ز د  یتول دیها با ها و جوان خانواده

 -هها محدود کردن تعداد فرزندان در خانه  نیادهند. شیرا افزا

کهه  ینسل جهوان نیخطاست!؛ ا -که امروز هست  یشکل نیبه ا

 و در دوره ندهیسال آ ستیب نده،یاگر در ده سال آ م،یامروز ما دار

                                                             
 . 14287ميزان الحكمه ، ح   - 1

موورخ:  ،یانقالب فرهنگ یعال یشورا یاعضا داری)حفظه الله( در دیمقام معظم رهبر اناتیب - 2
19/9/1392. 
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همهه  م،یآن را حفظ کن میکشور بتوان نیا ندهیآ یها ها و مرحله

 2 1کنند یحل م نهایمشکالت کشور را ا

 اهمیت فرزند در روایات

 فرزند مایه روشنی چشم
ُة الَع  ُاطُلُبوا ُه ُقرَّ سوُه؛ َفإنَّ ،یالَوَلَد َو الَتم    الَقلب   حاَنُة یو َر  ن 

و آن را طلب  دیو آله: فرزند ب واه هیخدا صلى الله عل امبریپ

 3روشنى چشم و شادى  قلب است. هیچرا که ما د؛یکن

 فرزند بقای نام انسان
ُجَل إذا ماَت و لَ  َدعیَ  َل نَّ الرَّ ؛ َفإ  َلُه َوَلهد   َس یأَحُدُکم َطَلَب الَوَلد 

 4 انَقَطَع اسُمُه 

فرزند  دیاز شما نبا کی چیو آله: ه هیخدا صلى الله عل امبریپ

و فرزندى نداشهته  ردیخواهى را وا گ ارد؛ چرا که وقتى انسان بم

 باشد، از نام و آوازه مى افتد.

                                                             
موردم )حفظه الله( در اجتماع یاخامنه  یالله العظم تیحضرت آ یمقام معّظم رهبر اناتیب - 1

 .19/7/1391بجنورد، مورخ: 
 پایگاه راسخون/سجاد رستمی چورتی - 2
 (۱۶۶۵ح  ۴۸۰ص  ۱)مکارم األخالق: ج - 3
 (۴۴۴۶۹ح  ۲۸۱ص  ۱۶)کنز العّمال: ج - 4
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 فرزند مایه برکت خانه
ب ت  یبَ    ه  یَل َبَرَکَة ف ه  یف اَن یَل ص 

و آلهه: خانهه اى کهه کهودک در آن  هیخدا صلى الله عل امبریپ

 1.ستینباشد، برکت در آن ن

 فرزند گل تقسیم شده خداوند
د  َر  الَوَلُد  ه    حاَنة  یللوال  َن الل  َم  ها،َشمک یَ م  ه   َن یها( بَ )َقسَّ باد   ع 

 

و آله: فرزند براى پدر، گلهى خهوش  هیخدا صلى الله عل امبریپ

 انیهگل را خداوند[ م نی. ]ادیبو از جانب خداست که آن را مى بو

 2کرده است. میبندگانش تقس

 فرزند مایه خیر خداوند
َعبد  َخ  إنَّ  هَ  َتباَرَک و َتعالى إذا َأراَد ب  تُه یُ َلم  رایالل  هى  م   ُه َیهر  ُی َحت 

 الَ َلَف 

                                                             
 (۴۴۴۲۵ح  ۲۷۴ص  ۱۶)کنز العّمال: ج - 1

 
 (۶۸ح  ۹۸ص  ۱۰۴)بحار األنوار: ج - 2
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هرگاه خداونهد ه تبهارک و  د،یالسالم: بى ترد هیرضا عل امام

 نشیتها جانشه راَندیبنده اى را ب واهد، او را نمى م ریتعالى ه خ

 1)فرزند صالح( را به او نشان دهد.

 ه دار نشدن خانواده هاچعوامل ب

 مسائل اقتصادی-1
نشدن بحث مالی و اقتصادی است که یکی از عوامل بچه دار 

می گویند با این وضع گرانی و تورم بچه خهرج داره و کسهی نمهی 

تواند خرج او را بدهد این مطلب را اگر فقط زمینهی نگهاه کنهیم 

کامال درسته و ظاهرا منطقی است اما ما مسهلمانیم و آسهمانی 

لما باید نگاه کنیم نگاه به خداوند عالم باید داشته باشیم که مس

 آنکه دندان دهد نان دهد را با عمق وجود باور داشته باشیم.

 تیهمچهون وضهع ییامروزه اکثر افراد جامعه به بهانه هها

 یشانه خال تیبار مسنول ریفرزندان از ز حیصح تیو ترب یاقتصاد 

. دهنهدیم حیترج شیدو نفره را به مشغله ها یکنند و زندگ یم

اسهت  یاز فرزندآور یریجلوگ یبرا یطانیش یاز فتنه ها یکی نیا

                                                             
 (۴۶۹۰ح  ۴۸۱ص  ۳: ج هیالفق حضرهی)من ال - 1
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نه؟ اصهال بها  ایکنم  تشانیرسم ترب یاگر بچه دار شوم، م ایکه: آ

شود بچه دار شد؟! درست است که  یمگر م نیم ارج سنگ نیا

 یبهرا یخواههد ههم حهداقل م هارج یم تیهم ترب یفرزندآور

تهالش کنهد و  دیرشد و رزقش با یبرا یمعاش را، اما آدم نیتام

است . مگر شهده  ستادهیپشتش ا یراحت باشد که کس الشیخ

  رد؟یو جواب نگ دبه خدا اعتماد کن یاست کس

 یموسه ایهبه ابوالحسن )ع(  دیبه نام بکر ابن صالح گو یمرد 

بن جعفر)ع( نوشتم که پهنج سهال اسهت کهه از بچهه دار شهدن 

: دیهگو یخواههد و مه یخانواده ام بچه نم رایکرده ام ز یخوددار

مشکل است، شهما  یبه خاطر فقر و تنگدست شانیا بزرگ کردن

: بچه ب واه دحضرت در جواب نامه مرقوم فرمو د؟ییفرما یچه م

 1دهد. یم یکه خداوند به آن ها روز

                                                             
الكافي عن بكر بن صالح : َكَتبُت إلى أِبي الَحَسِن علیه السالم : إنِّي اجَتَنبُت َطَلَب الَوَلوِد ُمنوُ   - 1

يِء، َفما َترى ؟ ِة الشَّ ُه َیشَتدُّ َعَلَي َترِبَیُتُهم ؛ ِلِقلَّ  َخمِس ِسنيَن، و ذِلَك أنَّ أهلي َكِرَهت ذِلَك و قاَلت : إنَّ
، مكارم  7ح  3ص  6] الكافي : ج  /: ُاطُلِب الَوَلَد ؛ َفِإنَّ الّله َ عز و جلَيرُزُقُهم َفَكَتَب علیه السالم إَلَي 

 . [1664ح  480ص  1األخالق : ج 
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هْن » دیفرمایانعام م ۱۵۱ هیآ نیهمچن َل َتْقُتُلهوا َأْوَلَدُکهْم م 

َ  َنْحُن َنْرُزُقُکْم َو إ   ْمال مها  د،یفقر نکش میب فرزندانتان را از ؛اُهْم یَّ إ 

 «.میدهیم یها را روزشما و آن

کهه  یینوشته اند: شهما زانیالم ریدر تفس ییعالمه طباطبا

و  دی، ما حصل نسل قبل خودتهان هسهت دیاَلن به وجود آمده ا

حاصل توالهد نسهل امهروز اسهت.  ست،یکه اَلن ن یا ندهیبشر آ

 دندیرسه یم جهینت نیبه ا شیکه مردمان ده نسل پ دیتصور کن

 سهتین یدآوربه فرزن یاجیس ت است و اصال احت یکه فرزندآور

 کیمسلما شما و به طور کل نسل امروز وجود نداشت. ل ا اگر با 

توالهد  یبهرا دیهبا م،یمسنله نگهاه کنه نیبشر دوستانه به ا دید

 یاست و قرآن صراحتًا م نیحاَل حرو سر هم میارزش قائل باش

نَسان  ح   یَعلَ  یَهْل َأتَ »: دیفرما ْهر  َلهْم  ن  یاإْل  َن الدَّ  ناً یَشه کهنیم 

ْ کوًرا زمهانى طهوَلنى بهر انسهان  ایهآ»سوره انسان(  -کی هی)آ مَّ

 یدر واقع اَلن هم انسهان هها« قابل ذكرى نبود زیگ شت كه چ

که بهه  دییبگو دیو شما با ستندیهستند اما م کور ن ندهینسل آ

متاسهفانه مها احسهاخ  د؟یهم کور کهرده ا ریآنها را غ یچه حق

 دیهخواهم نبا یو چون من نم ستیبه گردن ما ن یزیچ میکنیم
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 میآن را با ن واستن ها یجلو فتدیاگر اتفاَ ب یو حت فتدیاتفاَ ب

 نیدر قبهال چنه دیهبا ایه(، حال آنکه آن دننی)سقط جنرمیگ یم

 .میپاس گو باش یین واستن ها

 و اشتغال زنان التیسطح تحص شیافزا -2
 یاز عهوامل یکهیخصوصهًا در زنهان،  التیسطح تحص شیافزا

کهاهش  جهه،یاست که منجر به بهاَل رفهتن سهن ازدواج و در نت

و بهاَل  التیباَل رفتن سطح تحصه نی. البته بشودیم یفرزندآور

 یوجود دارد. در دو دههه هیدوسو یرابطه کیرفتن سن ازدواج، 

 یو حته داشهته یاقابهل مالحظهه شیگ شته، سواد زنان افهزا

 گرفته است. ینسبت دختران به پسران در دانشگاه فزون

زنان به  لیتما شیزنان منجر به افزا التیسطح تحص شیافزا

اشتغال زنان نسبت بهه گ شهته  زانیحضور در بازار کار شده و م

از خانه منجر بهه  رونیزنان در ب شتریشده است. حضور ب شتریب

در کههاهش نههر  شههده و  یزنههان بههه فرزنههدآور لیههکههاهش تما

در صهورتی کهه زنهان بهوده اسهت. رگه اریتأث رانیدر ا یفرزندآور

جامعه می توانند با فرزندآوری و تربیت فرزندان نقش بزرگهی در 

 آینده کشور داشته باشند
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 رهبر معظم انقالب می فرمایند:

های زنهان و وظهایف فرزندآوری یکی از مهمترین و مجاهدت

قیقت هنر زن است؛ اوست کهه زنان است؛ چون فرزندآوری در ح

برد، اوست هایش را میکند، اوست که رنجزحماتش را تحمل می

 که خدای متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است.

  

ها نداده. در اختیهار خدای متعال ابزار پرورش فرزند را به مرد

هها اش را بهه آنها داده، عاطفهبانوان قرار داده؛ صبرش را به آن

اش را بهه های جسمانیها داده. اندامداده، احساساتش را به آن

هها را در ها داده؛ در واقع این هنر زنهاست. اگر چنانچه ما اینآن

جامعه به دست فراموشی نسپریم، آنوقهت پیشهرفت خهواهیم 

 کرد.

ها هستند: اعتالی فرهنگ، سهالمت محهیط ها اینمعروو

یهر نسهل و تربیهت نسهل اخالقی، سالمت محیط خانوادگی، تکث

 1ی برای اعتالی کشور.جوان آماده

                                                             
 ۱۳۹۲/۰۲/۱۱بخشی از بیانات مقام معظم رهبری  - 1
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 سن ازدواج شیافزا -3
بهاَل  شهودیم یکه منجر به کاهش فرزنهدآور یاز عوامل یکی

خهود  زیهرفتن سن ازدواج است. البته باَل رفهتن سهن ازدواج ن

و... است.  یفرزندساَلر ،ییفردگرا لیاز قب یگریمعلول عوامل د

 یهایو دشههوار یاهسههته یخههانواده تیههامههروزه بههه علههت تقو

 افتههی شیافزا جمتوسط سن ازدوا ،یدر جوامع صنعت یاقتصاد 

 نیانگیم زین رانیکه در ا دهدینشان م یآمار یهایاست. بررس

در  شیافهزا نیتفاوت که ا نیروند را دارد، با ا نیسن ازدواج هم

سهن  نیانگیهم 90سهال  یاست. در سرشهمار شتریمورد زنان ب

 زیبوده است و همچنان ن 23.4و در زنان  26.7ازدواج در مردان 

 1.ستا شیدر حال افزا

 شیافهزا لیهسن ازدواج زنهان بهه دل ران،یجامعه امروز ا در

 نیاست. همچنه شیآنان همچنان رو به افزا یسطح سوادآموز

 شهودیتهازه ازدواج کهرده وارد م یههابر زوج یاقتصاد  یفشارها

شهغل و مسهکن باشهند. در  یقبل از ازدواج دارا نکهیبر ا یمبن

                                                             
 .1390تا  1345نفوس و مسکن،  یعموم یسرشمار - 1
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 لیهامکانات به دل نیبه ا یابیدست یآنان برا یهاکه فرصت یحال

کهه وارد بهازار کهار و مسهکن در  یمیعظ یهاجرگه ندهیورود فزا

نگرش نسبت  نی. همچنابدییکاهش م شوندیم یمناطق شهر

 یکهه حته یشده اسهت بهه طهور راتییبه ازدواج دست وش تغ

دخترانشهان  یبهرا نههیتنها گز گریازدواج را د یسنت یهاخانواده

باعهث بهاَل رفهتن سهن  یکاریگر مشکل بی. از طرو ددانندینم

 نیدر بهه یکههاریب زانیههم شههودیم ینههیبشی. پشههودیازدواج م

مردان جوان که بالفاصهله پهس از انقهالب متولهد  ادیز تیجمع

 1.ابدی شیدر بازار کار افزا دیشدند به علت رقابت شد

 زیهن یاست که با باَل رفتن سن ازدواج، فرصت بهارور یعیطب

منجر بهه کهاهش تعهداد فرزنهدان  جه،یکمتر خواهد بود و در نت

 2خواهد شد.

                                                             
، 1390ی جمعیت ایوران، نامهدر زنان ایرانی، ویژه آبادی فراهانی، دالیل باروری پایينفریده خلج - 1
 .37ص 
 پایگاه برهان/پایگاه راسخون- 2
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 فوائد فرزند آوری

 . استحکام خانواده1
پهس از تولهد  دیهجد یشهبکه ارتبهاط جادیبه لحاظ ا نیوالد

را تجربهه  یاتازه یهایو سرگرم هایلها، دل مشغوفرزند، جاذبه

 یههایکه مرکز ثقل آن فرزنهد اسهت و مشهاهده ناتوان کنندیم

تها بها  زدیهانگیبرم نیو شفقت را در والد تینوزاد، حس مسنول

 .رندیاز او به کار گ تیاحم یرا برا شیهمه توان خو گر،یکدیکمک 

طهالَ  یههااز علت یکهیو مطالعهات،  قهاتیاسهاخ تحق بر

 -د خردسهال نفرز  ژهیبه و -نداشتن فرزند است. فرزند  ن،یزوج

باعهث  یفرزند یرو ب نیپدر و مادر است؛ از ا نیب وندیبه منزله پ

و  گهرددیم یکهم عهاد کم یچرا که زنهدگ شود؛یتزلزل خانواده م

 یهمسران به زندگ قهعال جهیو در نت شودیم ترانیمشکالت نما

کههه  دهههدیان مههها نشههمشههترک کههم خواهههد شههد. پژوهش

در  گهرید یههااز خانواده شیبه رانیهدر ا فرزنهدیب یهاخانواده

 1معرض گسست قرار دارند. 

                                                             
 .67-71ساروخانی، طالق: پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، ص  - 1
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جگرگوشهه »از او بهه  ینهید یههافرزند که در آموزه نیبنابرا

در  یشده، نقش مثبته ادی 2 «یبهشت یگل خوشبو»و 1 «نیوالد

 ستندیخانواده دارد و پدر و مادر حاضر ن اتیاستحکام و تداوم ح

طهالَ آزرده خهاطر  ایهجگرگوشه خود را با اخهتالو  نیا یبه راحت

 3کنند. 

 خانواده ییای. پو2
داشتن تنوع مناسب است و در  ،یزندگ یداریاز عوامل پا یکی

 فیو تضههع یموجههب مههالل، سههرخوردگ ،یکنههواختیمقابههل آن 

 .گرددیخانواده م یاعضا نیمناسبات ب

و  یبهه زنهدگ دنیتنوع ب شه یبرا یفرصت د،یفرزند جد تولد

هها و گل شیگونه که مشاهده رواست. همان یتنگاز دل ییرها

 یتماشا کند،یم داریب یرا در آدم یحس حرکت و بالندگ اهان،یگ

و  آوردیرا بهه وجهد مه نیرشد کودکان، والهد ریدلپ  یهاصحنه

 .شودیآنان م زشیو انگ ییایموجب پو

                                                             
 .112، ص 15مستدرک الوسائل، ج  ،یطبرس ینور - 1
 .113همان، ص  - 2
 .260چرا و چگونه؟ ص  ،ینیهمسرگز ،ی. پناه- 3
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بهه آهنهگ  یشدن فرزند به جمع خانواده، شتاب خاص اضافه

حهاَلت پهدر و مهادر  فیدر توصه دورانهتلی. وب شهدیم یزندگ

بهه دسهت آورده،  یاتازه یهاییزن است که توانا نیا: سدینویم

و  جهانیدر هنگهام ه یو مهربان شده که حت بایچنان شک یمادر

 یتیمهرد مسهنول نیهو ا -سابقه نداشته است  زیشدت عشق ن

و از  سهازدیم عیرا وسه دشیکه او را پ ته کرده، افق د ردیپ یم

 (21برد. )یل ت م رسد،یکه ناگهان فرا م قیعم یحس پدر کی

 . گسترش تعامالت و ارتباطات3
 زیو روابط آنها ن باشدیخانواده ابتدا متشکل از زن و شوهر م

و زن  یاست که اصطالحًا از آن به رابطهه خطه یدر محدوده خاص

در روابط  ید یفرزند، باب جد نی. با تولد اولشودیم ریشوهر تعب

 انیه( می)مثلثه یرخطیغ یاخانواده گشوده شده، رابطه یانسان

گسترش رابطه، عهالوه بهر  نی. اشودیم جادیپدر ومادر و فرزند ا

و ارتباطهات  شودیم زیرابطه آنها ن یفیک رییسبب تغ ،یکم   رییتغ

 و تعلقات خاص خواهد بود. هایبستگآکنده از دل دیجد

آمدن فرزند به جمع خانواده در ابتدا باعهث شهود زن و  دیشا

شهوند؛ امها  تیمحافهل دچهار محهدود یشوهر در رفتن به برخ
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 دایهپ ید یهجد یدوستان خانوادگ شودیتازه وارد باعث م نیهم

در  زیبه خانواده او را ن گرانیوجود کودک، توجه د نیکنند. همچن

 یشهتریب یاعاجتمه تیهاز حما جههیداشهت و در نتخواههد  یپ

سالمت خهانواده  شیامر در افزا نیمند خواهند شد که همبهره

 مؤثر است.

فرزنهد انجهام داد و  یدارا یههابهر خانواده یقهیتحق هافمن

شهدن و  یاجتمهاع نهدیگرفهت کهه فرزنهد بهر فرآ جههینت نیچن

پهژوهش  جیاز نتا ریموارد ز گ ارد؛یم ریتأث نیوالد یریپ جامعه

 اوست:

 ییآنهان را از تنهها ده،یکودکان به پدر و مادر اعتبهار ب شه -

 .دهندینجات م

بزرگساَلن، به خصوص زنان  تیکودکان با حضور خود، وضع -

 .ب شندیم یاجتماع تیو به آنان هو کنندیم دییرا تأ

در مدرسهه و  شهانیهاتیفعال قیخود را از طر نیآنها والد -

 ونههدیبهها جامعههه پ یگیهمسهها طیسههالم و محهه ی  حههیرمراکههز تف

 .دهندیم
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و  یسهتگیشهدن، شا یکودکان با توجه به اصهول اجتمهاع -

 ییو آنان را به مرز خودکفها دهندیم شیرا افزا نیوالد تیصالح

 .رسانندیم

 یاجتمهاع دییهتأ یدارا فرزندیاز افراد ب شیب نیچون والد -

بهر اعمهال نفهوذ  ت،یهستند، کودکان عالوه بهر کسهب ش صه

 1. ندیافزایم زین نیوالد

شهدن  یاجتمهاع یبهرا ید یجنبه کل کی یفرزندآور نیبنابرا

 2ها است.مردم در همه فرهنگ تیاکثر

 حس مفید بودن -4 

تولد فرزندان در محیط خانه احساخ مفید و نتیجه داشهتن 

را برای والدین درپی دارد. مردان و زنان قهاطع و ههدو منهد بها 

توانایی هایی که دارند، برای خود هدو هایی در نظر می  توجه به

هدو از تشهکیل  .گیرند و برای دست یابی به آن تالش می کنند

خانواده، آرامش روانی و تولید نسل است. این هدو است که ما 
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را به جلو می برد و به ما انهریی مهی دههد. زنهدگی ههدو منهد 

را ثابهت کنهیم. باید شایسهتگی خهود  .مستلزم پربار بودن است

داشتن فرزند با احساخ شایستگی و مثمر ثمربهودن در ارتبها  

است. به همین دلیل است که داشتن فرزند در روایات به ثمهره 

 1 وجود والدین تعبیر شده است

باید بدانی که او از تو و »امام سجاد علیه السالم می فرماید: 

 2 ثمره وجود توست

ر شنیدنی است، آن جاکه می به راستی که تشبیه زیبای پیامب

در ایهن .«3 فرزند صالح، گلی از گل های بهشهت اسهت»فرماید: 

تعبیر نمادین، خانواده به گلستان وفرزندان به گل های زیبای آن 

 .تشبیه شده است

بدیهی است که داشتن ثمرات نیکو، عامل دل گرمی والهدین 

و و تداوم حیات مشترک آنها بوده و احساخ مثمهر ثمهر بهودن 

 .اعتماد به نفس را در آنان به وجود می آورد
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