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تأکید آیات و  آثار فرزندآوري با
 در سبک زندگی اسالمی روایات

 دهیچک
دین مبین اسالم، برترین دین آسمانی، در معارف الهی خود به اهمّیت 

اي کرده است. آنچه در این نوشتار و خانواده و فرزندداري عنایت ویژه
اي مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی نظر اسالم به روش کتابخانه

هاي خودداري و آسیبنسبت به فرزندآوري و بررسی فواید فرزندآوري 
دهد که به طور عموم نظر از آن است. بررسی آیات و روایات نشان می

دین مبین اسالم نسبت به فرزندآوري مثبت است و برآن فواید و آثار 
ي این آثار: کمک به والدین، ادامه دهنده راه مثبتی مترتب است، از جمله

و سبب امتحان  والدین، فرزند به عنوان اعمال متأخر، نعمت الهی
والدین، افزایش روزي، طلب آمرزش براي والدین و سپر آتش بودن 

هایی را در پی فرزندان قابل ذکراند. همچنین زندگی با فرزند کم، آسیب
تر شدن تربیت دیگر خواهد داشت که کاهش روزي، برکت و سخت

 ها است.ي این آسیبفرزندان از جمله
 واژگان کلیدي: 

 نواده، سبک زندگی اسالمی، الگوي رفتاري جمعیت.آوري، خافرزند
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 مقدمه
کنترل جمعیت و مباحث مربوط به آن از جمله مباحثی است که در اکثر 
جوامع بشري مورد توجه و کانون اهمیت قرار دارد، این بحث در کشورهاي 

هاي اسالمی و همچنین کشور ما مورد توجه کارشناسان است. متأسفانه در دهه
اخیر برخی بر این باور بودند که باید جمعیت کشور را به شدت کنترل کرد و 

هاي فراوانی در پی کاهش جمعیت کشور برآمدند. بدیهی با شعارها و برنامه
اي که بخواهد اجرا شود باید ابتدا است که در کشور اسالمی هر طرح و برنامه

گیرد. این پژوهش برآن نظر اسالم در مورد آن طرح و مسأله مورد بررسی قرار
است تا بررسی متون دینی، ابتدا نظر شرع مقدس را در مورد فرزندآوري و 
تکثیر اوالد مورد کاوش قرار دهد و پس از آن با استفاده از متون دینی برخی 

ي فرزند و تربیت کودك از آثار فرزندآوري و تکثیر اوالد را برشمرد. در زمینه
توان ها میگرفته است، از جمله این پژوهش هایی صورتتا به حال پژوهش

هاي اسالم و حقوق کودك اثر احمد بهشتی؛ تربیت دینی کودك و به کتاب
نوجوان اثر مریم ادیب؛ فرآیند تربیت دینی کودکان اثر عباسعلی شاملو؛ 

ي کودك اثر محمد زاده و حکمت نامهي قرآنی اثر عیسی عیسیخانواده
طور ضمنی به آثار ها بهکرد. در برخی از این پژوهششهري، اشاره ريمحمدي

طور ویژه به و فواید فرزندآوري نیز اشاره شده است، اما پژوهشی که به
بررسی نظر اسالم در مورد فرزندآوري و آثار و فواید آن پرداخته باشد هنوز 

 انجام نشده است. 
حتی تکثیر در معارف اسالمی نسبت به تشکیل خانواده، داشتن فرزند و 

طوري که در آیات و اوالد توجه فراوان و درخور عنایتی وجود دارد، به
روایات فراوانی به این مهم اشاره شده و اهمیت آن بیان گشته است. دین 
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که براي تمام جوانب اسالم که برترین دین الهی و خاتم ادیان است، همچنان
ل خانواده، داشتن فرزندان زندگی بشري برنامه ارائه کرده است، در مورد تشکی

ي ارتباط و تکثیر اوالد، روابط خانوادگی، راهکارهاي تربیت فرزندان، نحوه
صحیح با همسر و فرزندان و .... نیز برنامه و راهکار ارائه کرده است. با توجه 

توان گفت که از نظر اسالم فرزند به عنوان یک نعمت به آیات و روایات می
 است و نباید از داشتن آن خودداري کرد. ي برکت الهی و مایه

 

 بررسی نظر اسالم در مورد فرزندآوري و تکثیر اوالد
 . فرزندآوري در قرآن1

یابیم که از با توجه و عنایت به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت درمی
نظر اسالم، اصل و مبنا بر داشتن فرزند و فرزندآوري است. در قرآن کریم 

کنند؛ مانند آیاتی که بیانگر دعاهاي رند که این مهم را تأیید میآیاتی وجود دا
انبیاي الهی در مورد درخواست از خداوند متعال مبنی بر خواستن فرزند است. 

 شود:در زیر به برخی از این آیات اشاره می
 )، متاع دنیا72نحل: ( عنوان نعمت الهیدر قرآن کریم اصل وجود فرزند به

)، یاري 28ي امتحان (انفال: )، وسیله46زینت زندگی (کهف:  )،14آل عمران: (
) مطرح گردیده است و داشتن فرزند صالح 6رساننده به پدر و مادر (اسراء: 

 )، نور چشم بندگان خاص خدا38به عنوان آرزوي پیامبران الهی (آل عمران: 
) بیان شده 53-51، حجر: 71هود: ( ) و سبب بشارت خداوند74فرقان: (
 )، سبب هالکت14تغابن: ( ت. اما فرزند ناصالح، دشمن پدر و مادراس
)، سبب تفاخرِ پدر و مادر 55توبه: ( )، و عذاب آنها9منافقون: (

 ) معرفی گردیده است. 17ي تهدید (احقاف: ) و مایه20غیرمؤمن(حدید: 
 ) 105: 1390زاده، عسیی(
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 دمآن کن یاد را زکریا و«فرماید: میزکریاقرآن کریم در مورد حضرت زکریا
 همه از تو که مگذار تنها مرا! پروردگارا داد، ندا را خویش پروردگار که

 که بود اینجا«فرماید: و یا در جاي دیگر می 1: انبیاء)89(» بهترى بازماندگان
 گفت خود به پروردگار برداشته دعا به دست و کرد وادارش زکریا طمع

 »دعایی شنواى تو که ببخش پاك نسلى و فرزند خود ناحیه از مرا پروردگارا
ي مریم که باز همین مضمون و یا در آیات ابتدایی سوره 2)38آل عمران: (

 .3)5تکرار شده است. (مریم: 
یکی دیگر از انبیاء الهی که طلب فرزند از خداوند متعال کرده و قرآن کریم 

باشد. قرآن گفتار حضرت میراهیمکند، حضرت ابراهیمآن را بیان می
 من به فرزندى پروردگارا«فرماید: ابراهیم(ع)را در طلب فرزند چنین بیان می

 .4)100(صافات: » باشد. صالحان از که بده
ي دیگر آیاتی که بر فرزندآوري داللت دارد آیاتی است که در آنها جمله از

اند. عنوان مخلوقات خداوندي و نعمت الهی معرفی شدههمسر و فرزندان به
 از شما براى و داد قرار همسرانى خودتان جنس از شما براى خدا«ي مانند آیه

 مردم اى« يو یا آیه 5)72 (نحل:» آورد پدید نوادگان و فرزندان همسرانتان
 از هم و بیافرید تن یک از را شما همه که خدایى آن خود، پروردگار از بترسید

 و مرد از عالم اطراف در بسیار خلقى تن دو آن از و کرد خلق را او جفت آن
 6)1(نساء: » انگیخت. بر زن

                                                            
 ).89(انبیاء:» فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثینَ رَبَّهُ رَبِّ ال تَذَرْنی وَ زَکَرِیَّا إِذْ نادى. «1
 ).38(آل عمران:» اِنَّکَ سَمیعُ الدُّعاءهُنالِکَ دَعا زَکَرِیّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَب لى مِن لَدُنکَ ذُرِّیَّۀً طَیِّبَۀً . «2
 ).5(مریم:»  فَهَب لى مِن لَدُنکَ ولیـّا. «3
 ).100(صافات:» رَبِّ هَب لى مِنَ الصّــلِحین. «4
 ).72(نحل:» وَ اللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْواجِکُمْ بَنینَ وَ حَفَدَةً. «5
 ).1(نساء:» جاالً کَثیراً وَ نِساءً یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِ « .6
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بقره است که  223ي کند آیهي دیگري که فرزندآوري را تایید میآیه
 خود کشتزار به خواستید طرف هر از شمایند کشتزار شما زنان«فرماید: می

اطالق « ؛ 1»برآیید. خود براى نسلى و یادگارى آوردن پدید صدد در و درآیید
دهد که بقاى نسل انسان از اهداف آمیزش بر زنان نشان مى» زارکشت«
نیز به نظر برخى مفسران، طلب فرزند است. » قَدِّمُوا الِنفُِسکُم«مقصود از و

 را آنچه«؛ سپس در ادامه فرموده: » فَالـنَ بشِرُوهُنَّ«است: درآیه دیگرى آمده
تر مفسّران مقصود که بیش 2:)18(بقره/» کنید طلب داشته،مقرر شما براى خدا

 29در آیه  همچنین )504: 2، 1408(طبرسی،  اند.از آن را طلب فرزند دانسته
آنها  توسطقومش را بر قطع راه بقاى نسل انسان،  لوطحضرت لوط عنکبوت

 )44 :2 ،1374 ،طباطبایی ؛266 :1، 1410،زمخشري(  3.کندسرزنش مى
آیات عالوه بر اینکه فرزند را مخـلوق  همچـنان که مشهـود است این

طور شمرد، بههاي الـهی براي انـسان برمیداند و آنها را از نـعمتخـداوند می
توان گفت که ضمنی داللت بر داشتن فرزند نیز دارد. با توجه به آیات فوق می

طبق آیات قرآن کریم داشتن فرزند و فرزندآوري موافق نظر اسالم است و 
ي با فرزندکُشی جاهلیت پرداخته و کریم در آیات فراوانی به مقابلهقرآن 
 ها را از این کار نهی کرده است.انسان
 

 فرزندآوري در روایات
در روایات اسالمی نیز شاهد تشویق به داشتن فرزند و حتی تشویق به 
داشتن فرزند زیاد هستیم. در روایات فراوانی به این مهم تأکید شده و اشارات 

                                                            
 ).223(بقره:» فَأتوا حَرثَکُم ... وَقَدِّموُا الَنفُسِکُم.نِساؤُکُم حَرثٌ لکم. «1
 ).187(بقره:» وا ما کَتَبَ اللّه لَکُموَابتَغُ. «2
 ...».أَئِنَّکم لَتَأتونَ الرِّجالَ و تَقطَعونَ السَّبیلَ. «... 3
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کار رفته است. این روایات (که از حیث تعداد نیز زیاد یبایی در مورد آن بهز
بندي کرد که هر هاي مختلفی تقسیمها و بخشتوان در دستههستند) را می

دسته به خودي خود داللت بر داشتن فرزند و فرزندآوري دارند. از جمله این 
در باب دعا براي طلب  هاي زیر را برشمرد: روایاتی کهتوان دستهروایات می

اند، روایاتی که در مورد ثواب تربیت فرزند و تحمل سختی فرزند وارد شده
ي تربیت فرزند وارد اند، روایاتی که در مورد آداب و نحوهآن وارد شده

اند، روایاتی که در ذّم کشتن فرزندان و یا ذمّ خودداري از فرزنددار شدن شده
هاي الهی و یا گلی از زندان را به عنوان نعمتوارد شده است، روایاتی که فر

اند، روایاتی که بهترین زنان را زنان پرفرزند معرفی هاي بهشتی معرفی کردهگل
کند و.... بدیهی است که تمامی این روایات به داشتن فرزند و فرزندآوري می

طور صریح به داشتن داللت دارند و حتی در برخی از این دسته روایات به
طور زند و حتی در برخی فرزندآوري زیاد اشاره شده است.  در زیر بهفر

 شود:خالصه به چند نمونه از این روایات اشاره می
فرمایند: میسالمبه نقل از پیامبر گرامی اسالمصادقدر روایتی از امام صادق

فرزندانتان را زیاد کنید، چراکه من فردا (روز قیامت) با فراوانی شما بر دیگر «
؛ فیض 590: 8، 1406؛ مجلسی، 2: 6، 1375 (کلینی، »کنم.مباهات میها امت

: 21، 1374؛ مجلسی، 357: 21، 1409؛ حرعاملی، 1292: 23، 1406کاشانی، 
فرزند بخواهید و آن را طلب کنید، زیراکه «فرمایند: ) یا در روایت دیگري می6

برسی، ؛ ط84: 101، 1403(مجلسی، » فرزند روشنی چشم و شادي قلب است.
1414 ،1 :224( 

فرمود: رسول  باقریزید جعفى گوید: امام باقربندر روایت دیگري جابر
گزیند، فرمود: چه چیز جلوگیر مؤمن شده که براى خود همسرى نمىخداخدا
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ال إله «شاید فرزندى به او عنایت کند که روى زمین را به گفتن کلمه توحید 
؛ مجلسی، 429: 1414،1؛ طبرسی، 9: 5 ،1376سنگین کند. (ابن بابویه، » إلّا اللَّه
 )14 :20، 1409؛ حرعاملی، 33: 1406،21؛ فیض کاشانی، 80: 8، 1406

یک از شما هیچ«نقل شده است که فرمودند: راکرمهمچنین از پیامبراکرم
نباید فرزندخواهی را واگذارد، چراکه وقتی انسان بمیرد و فرزندي نداشته 

 )281: 16، 1397تقی هندي، (م» افتدباشد، از نام و آوازه می
دهد که روایات زیادي که داللت بر بررسی منابع روایی شیعه نشان می

ي اطهار: صادر گردیده است که به دلیل فرزندآوري دارند از سوي ائمه
کنیم، اما به برخی از آنها ي کالم از ذکر آن در این قسمت خودداري میاطاله

  1شود.اشاره میدر ادامه و در زیر عناوین بعدي 
پس از بررسی و بیان آیات و روایاتی دالّ بر مثبت بودن نظر اسالم در 
مورد فرزندآوري و تکثیر اوالد، در این بخش به بررسی، بیان فواید و آثار 

که مثبت فرزندآوري و تکثیر اوالد از نظر اسالم خواهیم پرداخت. بالطبع زمانی
کند، آن موضوع مثمر ثمر و مفید یدین مبین اسالم امر به یک موضوعی م

زندگی بشري خواهد بود وگرنه اسالم هیچگاه سخنی که با فطرت انسانی در 
گوید و امر به چنین چیزي تضاد باشد و یا مضر زندگی بشري باشد، نمی

 اشاره شده است.  2سوره روم 30ي کند. به این مضمون در آیهنمی
توان به موارد زیر اوالد می ي و تکثیرفواید فرزندآور جمله آثار مثبت واز 

 اشاره کرد:
: از جمله فواید داشتن فرزند، دستیاري کمک و دستیاري والدینالف. 

                                                            
؛ فیض کاشانی، 392: 3، ج 1376بابویه، ؛ ابن54: 20،ج 1374؛ مجلسی، 333:  5ج ، 1375. نک: کلینی، 1

 .218: 1، ج 1414سی، ؛ طبر358و  54: 20، ج 1409؛ حر عاملی، 1291و  47: 21، ج 1406
 ).30(روم:» عَلَیْها النَّاسَ فَطَرَ  الَّتی اللَّهِ  فِطْرَتَ حَنیفاً لِلدِّیِنوَجْهَکَ فَأَقِمْ. «1
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را بیان والدین است که در قرآن کریم در آیات مختلف به آن اشاره شده و آن
 نیرومند فرزندان و مال به و«فرماید: داشته است. قرآن کریم در این باره می

 و چهارپایان با«فرماید: و یا در جاي دیگري می 1)6 :اسراء» (بخشیم مدد
 به و«فرماید: ي نوح میو در سوره 2)133شعراء: »(کرده یاریتان فرزندان
 .3)12(نوح: » کندمى یاریتان فرزندان و اموال وسیله

هاي مختلف انسانی، داشتن در این آیات خداوند متعال خطاب به گروه
عنوان یک نعمت الهی و کمک و دستیار والدین معرفی کرده است. فرزند را به

تواند در داشتن فرزند براي والدین، همانند داشتن نیروي انسانی است که می
 کارها و مسئولیت ها پدر و مادر را کمک و یاري رساند.

 فرزندان همسرانتان ازشما براى خداوند«فرماید: نحل می 72ي و یا در آیه
 دست با و بکنید، استعانت حوائجتان در آنان خدمت به که داد قرار ىیاوران و

 )430 :12  ،1374. (طباطبایی، 4سازید دور خود از را نامالیمات و مکاره آنان
ي ي دیگر آیاتی که به یاري فرزندان و یاوربودن آنها اشاره دارد، آیهاز جمله

 .5»هستند دنیا حیات زینت فرزندان و اموال«ي کهف است: ي مبارکهسوره 46

 هاىسرمایه ترینمهم از قسمت دو روى انگشت آیه این در حقیقت در«
 نیروى«است،  وابسته آن مسائل به بقیه که است شده گذارده دنیا زندگى

 مقاصد از مقصودى هر به رسیدن براى چراکه ،»انسانى نیروى« و »اقتصادى
 قدرت تخت بر که آنها دلیل همین به و است، الزم نیرو دو این حتما مادى

                                                            
 ).6(اسراء:» واَمدَدنـکُم بِاَمول وبَنینَ. «1
 ).133(شعراء:» اَمَدَّکُم بِاَنعـم وبَنین« . 2
 ).13(نوح:»  ویُمدِدکُم بِاَمول وبَنینَ« . 3
 ).72(نحل: » وَ اللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْواجِکُمْ بَنینَ وَ حَفَدَةً. «4
 ).46(کهف: » الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِینَۀُ الْحَیاةِ الدُّنْیا«. 5
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 دو از یکى آنها که چرا کنند،مى نیرو دو این آورىجمع در سعى نشینندمى
 ).544 :12  ،1374(مکارم شیرازي، 1 دهندمى تشکیل را او قدرت اصلى رکن

ي فرزندآوري و یاور چنانچه مشخص است در قرآن کریم بارها به مسأله
اشاره شده است و بارها این نعمت الهی به بندگان بودن آنها براي والدین 

عنوان یاور و مددکار والدین یاد شده تذکر داده شده و از وجود فرزندان به
ترین آثار و فواید فرزندآوري را در همین توان از مهماست. با این وجود می

 یار و یاور بودن براي والدین برشمرد.
ي فرزندآوري و تکثیر اوالد به کرّات در روایات نیز به این فایده و ثمره

اشاره شده است و در مورد آن بحث شده است. در ادامه به چند نمونه از 
 شود:ترین این روایات اشاره میمهم

از سعادت مرد این است که «آمده است که: سجاددر روایتی از امام سجاد
(کلینی، » گیرد.ي آنها مورد یاري و کمک قرار وسیلهفرزندانی داشته باشد تا به

 )356: 21، 1409؛ حر عاملی، 1292: 23، 1406؛ فیض کاشانی، 2: 6، 1375
در کرىگوید: امام حسن عسکرىدر روایت دیگري عیسى بن صبیح مى 

سال و یک ماه  65شناختم. به من گفت: تو زندان بر ما وارد شد و من او را مى
یخ تولدم در پشت آن نوشته و دو روز، عمر دارى. و من کتاب دعایى داشتم که تار

گونه یافتم. بعد حضرت از من پرسید: آیا شده بود. به آن نگاه کردم که همان
اى؟ گفتم: نه. حضرت، دعا کرد و فرمود: خدایا! به او فرزندى صاحب فرزندى شده

بده که بازویش باشد. و چه خوب است که کمک و یار و بازوى انسان، فرزندش 
؛ اربلی، 360: 21 ، 1409؛ حرعاملی، 478: 1، 1406وندي، باشد. (قطب الدین را

 )275: 50، 1403؛ مجلسی، 49: 5، 1425؛ حرعاملی، 503: 2، 1381

                                                            
 ).16(کهف:» . أَنَا أَکْثَرُ مِنْکَ مالًا وَ أَعَزُّ نَفَرا1ً
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در سجادچهارم از صحیفه سجادیه امام سجاد و همچنین در دعاي بیست
دعایی که براي فرزندان است، به چند نمونه از آثار و فواید داشتن فرزند اشاره 

». گردان استوار ایشان وسیلهبه مرا بازوى خدایا بار«فرمایند: کنند و میمی
 ) 1376،170االسالم، (فیض

ترین با توجه به آیات و روایات مطرح شده واضح و روشن شد که از مهم
آثار و فواید فرزندآوري و تکثیر اوالد، یاري و دستگیري از والدین است که به 

بتواند فرزندان صالحی را تربیت کند، عالوه آن اشاره گشت. بالطبع اگر انسان 
شد، کمک و ها و آثاري که از تربیت این فرزند حاصل خواهدبر فایده

هاي مختلف و تواند در صحنهدستگیري براي خودش تربیت کرده است که می
موارد الزم به کمک پدر و مادر بیاید و او را یاري رساند. بسیار روشن است 

ن فرزندان صالح بیشتر باشد، تعداد یاوران پدر و مادر بیشتر که هر چه تعداد ای
خواهد بود. در ادامه به دیگر آثار و فواید فرزندآوري و تکثیر اوالد اشاره 

 خواهد شد. 
: از دیگر فواید فرزندآوري و تکثیر اوالد در ي راه والدینادامه دهندهب. 

تربیت شوند، این صورتی که صالح باشند و متناسب با دستورات اسالمی 
ویژه پدر خواهند بود. دعاي ي راه والدین، بهاست که فرزندان ادامه دهنده

که در قسمت قبل مورد توجه قرار گرفت این مضمون را زکریاحضرت زکریا
که به دوران پیري رسیده و عمر خود را در زکریاکند. حضرت زکریاتأیید می

بودند، در اواخر عمر راه عبودیت خداوند و تبلیغ دین الهی سپري کرده 
آرزوي داشتن  مریمشریفشان و پس از دیدن سکنات و حاالت حضرت مریم

فرزندي را دارند که صالح باشد و راه ایشان را ادامه دهد. سپس ایشان از 
 اىپاکیزه فرزند خود، طرف از! خداوندا«کند که (خداوند متعال درخواست می
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باره در این، 1)38(آل عمران: )!ىشنومى را دعا تو که فرما، عطا من به) نیز(
 که است صالحى فرزند آن طیبه ذریه« :نویسندمرحوم عالمه طباطبایی (ره) می

 مطابق داشت فرزند یک از پدرش که آرزویى با افعال او و صفات براي مثال
 در را درخواست همین عین تعالى خداى که است جهت همین به باشد و

 به انبیا ترینکه شبیه داد به او راحیىیحیى کرد، مستجاب اشباره
 بهترین صالح، فرزند« ) در واقع 275 :3، 1374است. (طباطبایی، یسىعیسى
 )49 :10، 1383(قرائتی، » خداست سوىبهخانواده حرکت مسیر در یاور

تقاضاي حضرت  نخستین )100همچنین طبق برخی آیات(صافات: 
 بخشد تداوم را او رسالت خط بتواند که بود صالحی فرزند خدا ازراهیمابراهیم

 :کرد عرض که بود اینجا برساند، پایان به را تمامش نیمه هاىبرنامه و
 .)105 :19، 1374مکارم شیرازي، »(ببخش صالح فرزندان از من به! پروردگارا«

روایات نیز این مسأله مورد توجه قرار گرفته است و در بسیاري از در 
ي راه پدر باشد، به عنوان سعادت یک مرد روایات فرزند صالحی که ادامه دهنده

توان می» شبه الولد«برشمرده شده است. این روایات را در کتب حدیثی در باب 
 شود:طور خالصه اشاره مییافت. از جمله به چند نمونه از این دسته روایات به

از «فرمایند: میسالمبه نقل از رسول گرامی اسالمصادقدر روایتی امام صادق
: 6، 1407(کلینی، » الهی به مرد این است که فرزندش شبیه او باشد.هاي نعمت

از «نقل شده است که فرمودند:  باقر) همچنین در روایت دیگري از امام باقر4
هاي مرد این است که فرزندش در جسم و اخالق و رفتار، به او سعادت

 ؛ مجلسی،222: 1، 1414؛ طبرسی، 4: 6، 1407(کلینی، » شباهت داشته باشد.
) یا در 95: 101، 1403؛ مجلسی، 356: 21، 1409؛ حر عاملی، 591: 8، 1406

                                                            
 ).38(آل عمران:» قالَ رَبِّ هَب لى مِن لَدُنکَ ذُرِّیَّۀً طَیِّبَۀً اِنَّکَ سَمیعُ الدُّعاء«.... 1



 

 

82 

کسی « همین مضمون تکرار شده است: کاظمکاظمروایت مشابه دیگري از امام
، 1407(کلینی، » نسل) خود را ببیند.( خوشبخت است که نمیرد تا جانشینی از

؛ مجلسی، 357: 21، 1409؛ حر عاملی، 1290: 23، 1406؛ فیض کاشانی، 4: 6
1403 ،21 :10( 

طور که مشهود است در این روایات فرزند صالحی که ادامه دهنده همان
راه پدر و مادر باشند، سعادت مرد شمرده شده است. فرزند در صورتی که 

هاي پدر و مادر را ادامه دهند تواند آرمانصالح باشد و خوب تربیت شود می
 به فرزندان، و ذریّه ارزش«فراموش کرد که  و راه آنها را طی کنند. البته نباید

) پس یکی دیگر از آثار و فواید داشتن 55 :2 ،1383(قرائتی، » .آنهاست پاکى
ماند و فرزندان این فرزند و فرزندآوري این است که راه والدین ناتمام نمی

پسندد که راه مسیر را ادامه خواهندداد و بسی واضح است که انسان بیشتر می
کرده، فرزندانش نیز طی کنند، حال ادامه داشته باشد و مسیري که او طی میاو 

 تواند نسبت به این مسأله امید داشته باشد.اگر انسان فرزند داشته باشد می
: از  دیگر فواید و آثار فرزندآوري و تکثیر بهره والدین از اعمال فرزندانج. 

حساب آمده براي والدین به اوالد این است که فرزند صالح جزء اعمال متأخر
و والدین در اعمال صالحی که فرزند پس آنها انجام دهد، شریک خواهند بود. 

 روز آن«ي در مورد اعمال ماتأخر در قرآن کریم اشاراتی آمده است. مانند آیه
 آگاه همه نتیجه از کرده عمر مؤخر و مقدم در که بدى و نیک هر به آدمى

عنوان اعمال اي که فرزندان را بهدر قرآن کریم آیه .1)13(قیامه: » شد خواهد
ماتأخّر معرفی کند نیامده است، اما در روایات از فرزندان صالح به این عنوان 

نقل راکرمبه نقل از پیامبراکرمصادقمانند روایتی که امام صادقیاد شده است. 

                                                            
 ).13(قیامه:  یُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ یَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ. 1
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: 5 ، 1376بابویه، (ابن» هاي بهشت است.فرزند صالح، گلی از گل«فرمودند: 
: 23، 1406کاشانی، ؛ فیض218: 1، 1414؛ طبرسی، 3: 6، 1407؛ کلینی، 155

 ).358: 21، 1409؛ حر عاملی، 1291
نقل شده است که حضرت صادقهمچنین در روایت دیگري از امام صادق

از کنار قبري یسیحضرت عیسی«فرمودند: سالمبه نقل از رسول گرامی اسالم
کنند، اما پس از مدتی که کردند، دیدند صاحب قبر را عذاب میعبور می

کردند. پس گفت: دوباره از آنجا عبور کردند، دیگر صاحب قبر را عذاب نمی
شد؛ اما خدایا، سال اول که از کنار این قبر عبور کردم صاحب قبر عذاب می

امسال او را عذابی نیست؟ پس خداوند به او وحی کرد که او را فرزندي 
و یتیمی را مأوي داد، پس به همین خاطر  صالحی است که راهی را هموار کرد

فرمودند: میراث  خداسبب کار خیر فرزندش گذشتم. سپس رسول خدااز او به
ي مؤمنش فرزندي است که بعد از او خدا را عبادت کند. خداوند متعال به بنده

» ي مریم را تالوت فرمودندآیات ابتدایی سورهصادقسپس حضرت امام صادق
؛ حر 589: 8، 1406؛ مجلسی، 512، 1407بابویه، بن؛ ا4: 6،  1407(کلینی، 
: 3، 1415؛ عروسی حویزي، 229: 1380؛ حر عاملی، 359: 21، 1409عاملی، 

324( 
که انسان بمیرد عمل زمانی«داریم: صادقو یا در روایت دیگري از امام صادق

گردد، مگر در سه مورد، فرزند صالحی که دعا کند براي او، او نیز قطع می
شعیري سبزواري، ( » ي جاریه.ه نفع بخشد به او بعد از او، و صدقهعلمی ک

 )230: 12، 1408؛ نوري، 105: 1414
منقول است که سالمو یا در روایت دیگري از رسول گرامی اسالم

ي عملشان پنج نفر در قبرهایشان هستند در حالی که ثوابی در نامه«فرمایند: می
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کسی که چاهی بکند، کسی که جاري است: کسی که درختی را غرس کند، 
مسجدي براي خدا بنا کند، کسی که کتابی بنویسد و کسی که فرزند صالحی از 

: 1414؛ شعیري سبزواري، 97: 101 ، 1404(مجلسی، » خود به جاي بگذارد.
 )229: 12، 1408؛ نوري، 236: 1، 1408؛ جزایري، 105

براي والدین است  همانطورکه مشاهده شد، فرزند صالح از اعمال ماتأخر
ي عمل والدین نیز ثبت خواهدشد و این شاید که ثواب کارهاي خیر او در نامه

بخشی از پاداش پدر و مادر در برابر تربیت فرزند صالح باشد. با این وجود از 
آثار و فواید بارز فرزندآوري و تربیت فرزند صالح این است که پدر و مادر نیز 

 واهند بود.در اعمال خیر آنها شریک خ
: از دیگر فواید و آثار فرزندآوري و فرزندان مایه ي آزمایش والدیند. 

هاي الهی هستند که والدین به سبب آنان مورد داشتن فرزند، فرزندان نعمت
 و اموال که بدانید و«فرماید: باره میگیرند. قرآن کریم در اینامتحان قرار می

 این جز«فرماید: اي دیگر مییا در آیه، 1)28(انفال: » است فتنه شما اوالد
 2: تغابن)15(».شمایند آزمایش مایه و فتنه شما اوالد و اموال که نیست

ي الهی تذکر داده و والدین را همچنین قرآن کریم در مورد این امتحان و فتنه
 هان«فرماید: که میکند تا از این امتحان سربلند بیرون بیایند، در جاییمتنبه می

 خود به خدا یاد از را شما اوالدتان و اموال آوردید ایمان که کسانى اى
توان گفت که . طبق آنچه تا به حال بیان شد می3)9(منافقون: » نسازد مشغول

فرزندان عامل آزمایش الهی هستند و والدین با رعایت فرامین اسالمی در 
آمده، دنیا و آخرت توانند از این امتحان الهی، سربلند بیرون مورد فرزندان می

                                                            
 ).28(انفال:» وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْالدُکُمْ فِتْنَۀٌ. «1
 ).15(تغابن:» أَمْوالُکُمْ وَ أَوْالدُکُمْ فِتْنَۀٌإِنَّما. «2
 ).9(منافقون:» یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تُلْهِکُمْ أَمْوالُکُمْ وَ ال أَوْالدُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ. «3
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خوبی براي خودشان بسازند. موضوع نعمت بودن فرزندان در روایات نیز 
شایان ذکر صادقباره روایتی از امام صادقمورد اشاره قرارگرفته است. در این

دختران حسنات باشند و پسران، نعمت و حسنات را «فرمایند:است. ایشان می
بابویه، ؛ ابن90: 101 ، 1403(مجلسی،  »ثواب باشد و نعمت را بازخواست.

1376 ،5 :156( 
: از دیگر آثار و فواید تشکیل خانواده و فرزندآوري و تکثیر افزایش روزيه. 

اوالد، چنانچه در برخی روایات اشاره شده، افزایش روزي خانواده است. این 
شده است که داشتن زن و فرزند باعث مسأله در روایات مورد اشاره واقع

شود. در روایتی به نقل از بکر بن صالح آمده است که نظر وزي میافزایش ر
را در مورد فرزنددار شدن پرسیدم، حضرت در جواب نوشتند: کاظمامام کاظم

: 6، 1407(کلینی،  »دهدفرزند بخواه، چراکه خداوند متعال روزيِ آنان را می«
: 23، 1406؛ فیض کاشانی، 512: 8ق، 1406؛ مجلسی، 224: 1414؛ طبرسی، 3

دست ي مخلوقات به) از آنجا که روزي همه7: 21، 1374؛ مجلسی، 1293
خداوند متعال است، بدیهی است که پیوستن هر فرزند به خانواده به معناي 

شدن رزق مادي آن خانواده نیز هست و نباید چنین پنداشت که اضافه
 شود، درفرزندآوري زیاد باعث سختی و فشارهاي مادي بر خانواده می

که مسأله کامالً بر عکس است و داشتن فرزند باعث افزایش روزي حالی
ي عنوان یک مخلوق خداست که روزي او به عهدهاست، زیرا هر فرزندي به

خداوند است و خداي متعال خود ضمانت روزي او را کرده است. با وجود 
ات نیز این از آثار و فواید فرزندآوري افزایش روزي خانواده است که در روای

 به وضوح به آن اشاره شده است.
: از دیگر آیات تشویقی قرآن کریم طلب آمرزش براي والدین و سپر آتشو. 
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جهت فرزنددار شدن، آیاتی است که در آن دعا و استغفار فرزند براي والدین، 
شود که فرزند صالح مورد ستایش قرارگرفته و درواقع به والدین یادآور می

ي آخرت خود انسان و با طلب آمرزش خود براي والدین، اي است براذخیره
توان به گردد. از جمله مصادیق این طلب آمرزش میسبب آمرزش آنها می

 آیات زیر که از طرف انبیاء الهی مطرح شده است اشاره کرد:
 .1)41: ابراهیم(» بیامرز را مادرم و پدر و من! پروردگارا« 
 .2)28 :نوح(» مرا ببخش مادر و پدر و مرا! الها بار« 

در میان روایات اسالمی نیز این مهم بسیار مورد اشاره قرارگرفته شده و از 
بهترین ثمرات داشتن فرزند برشمرده شده است. براي نمونه چندي از این 

 روایات مطرح شود:
میراث خداوند «فرمایند: نقل شده است که میصادقدر روایتی از امام صادق

(مجلسی، » فرزند صالحی است که براي او طلب آمرزش کند.ي مومن، از بنده
 ).218: 1، 1414؛ طبرسی، 90: 101ق، 1403

مقام کسی را در بهشت باال «فرمایند: می اکرمدر روایت دیگري پیامبر اکرم
گویند: فرزندت گوید: این مقام از کجا براي من حاصل شد؟ میبرند، میمی

 ).742، 1382(پاینده، » براي تو طلب آمرزش کرد.
و «... نقل شده است: سالمو یا در روایت دیگري از رسول گرامی اسالم

براستى که فرزند هر یک از شما که بمیرد پاداش خواهید داشت و چنانچه پس 
؛ ابن ابی 483: 3 ، 1376بابویه، (ابن» از پدر باقى ماند براى او آمرزش طلبد.

: 26 ، 1386؛ بروجردي، 596: 8، 1406؛ مجلسی، 289: 3 ،1405جمهور، 

                                                            
 ).41(ابراهیم:» رَبَّنَا اغفِر لى ولِولِدَىَّ. «1
 ).28نوح:»(رَبِّ اغفِر لى ولِولِدَىَّ. «2
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 1).357: 21، 1409؛ حر عاملی، 624
شود، از دیگر آثار و فواید داشتن چنانچه از این احادیث نیز برداشت می

فرزند و تکثیر اوالد، طلب آمرزش براي والدین است. شخص مومن با تربیت 
ه کند. ناگفتاي را براي آمرزش و مغفرت خود فراهم میفرزندان صالح، زمینه

نماند که در برخی روایات طلب آمرزش براي والدین جزء حقوق فرزندان 
نسبت به والدین شمرده شده است. پسیکی از دیگر آثار و فواید فرزندآوري، 

سازي براي مغفرت خود والدین است، زیرا والدین با تربیت فرزند و به زمینه
ي دعاي وسیلهي مغفرت خود را بهجاگذاشتن فرزندانی بعد از خود زمینه

 کنند.فرزندان و طلب مغفرت از سوي آنان، فراهم می
چنانچه مشاهده شد، فرزندآوري و تکثیر اوالد آثار و فواید زیادي دارد که 

ي دیگر اینکه تکثیر اوالد در این مختصر فقط به برخی از آنها اشاره شد. نکته
که آماِر طوريبه سزایی دارد.در تحکیم خانواده و جلوگیري از طالق نقش به

هایی که فرزند بیشتر دارند، بسیار کمتر از آمارِ طالق در طالقِ خانواده
که زن و هنگامی«هایی است که فرزند ندارند و یا کمتر دارند. در واقع خانواده

مرد داراي فرزندان هستند، فرزندان سپر حمایتی را در برابر طالق براي آنها 
حمایتی، موجب حفظ و تداوم زندگی زناشویی  کنند که این سپرفراهم می

 و پدر به طرف یک از خانواده ) در حقیقت قوام73: 1390(قدسی، » گردد.می
 )34 :6  ،1374فرزندان.(مکارم شیرازي،  به دیگر طرفى از و است مادر
توان اشاره کند، به این موارد میاز جمله عواملی که این ارتباط را قوي می 

                                                            
: 21، ج 1374؛ مجلسی، 590: 8، ج 1406؛ مجلسی، 3: 6ج ، 1407ك: کلینی، . براي دیدن روایات بیشتر ن1
؛ 270: 1ج ، 1405؛ ابن ابی جمهور، 112: 15، ج 1408؛ (نوري، 1292: 23، ج 1406؛ فیض کاشانی، 6

 .622: 26ج ، 1386بروجردي، 
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خواهند و آن را دنبال آنجا که والدین رفاه و آسایش فرزندان را میکرد که از 
دانند که این رفاه و آسایش با طالق دچار تزلزل شده و فراهم کردن کنند، میمی

داري آن توسط یکی از والدین کار بسیار دشواري خواهد بود. از طرف دیگر نگه
ي واري است و باألخره نکتهاز فرزندان به تنهایی براي هر یک از والدین کار دش

هاي متأهلی که فرزند ندارند و تصمیم فرزنددار شدن را هم آخر اینکه زوج
ي زندگی و تداوم رابطه خود مطمئن نیستند. در واقع ندارند، نسبت به ادامه

توان گفت در ارتباط با وجود فرزند و تعدد آنها این گزاره مطرح است که می
»  دهدعداد آنها، احتمال وقوع طالق را کاهش میوجود فرزند و افزایش ت«

 ) 74: 1390(قدسی، 
توانند فرزندان شایسته و سالمی را کسانی که می«شاید بتوان در پایان گفت که 

پرورش دهند، چه خوب است که چند فرزند داشته باشند. از مزایاي چند فرزندي 
ها در کنار هم از بچه (بیش از دو فرزند) عالوه بر آنچه ذکر شد؛ این است که

آموزند، پشتیبانِ هم یابند و سازگاري و تقسیم منافع را میتنهایی نجات می
(ادیب، » خواهند بود و فرزندان آینده خاله، عمه، عمو و دایی خواهند داشت.

توان به این آثار، نشاط و شادابی خانواده، کاهش مشکالت ) البته می25: 1390
اطفی والدین و دیگر فرزندان، افزایش نیروي انسانی در فرهنگی، رفع نیازهاي ع

 محیط جامعه، جلوگیري از پیري زودرس جامعه و.... را نیز اضافه کرد.
طبق آنچه تاکنون بیان شد، فرزندآوري و تکثیر اوالد، فواید و آثار مثبت زیادي 

شد که به ترین آنها اشاره شد، اما شاید خالی از لطف نبادارد که به برخی از مهم
هاي نداشتن فرزند و یا بسنده کردن به فرزند کمتر نیز اشاره کرد. با برخی آسیب

» تعرف االشیاء بأضدادها«ي توجه به روایات قسمت قبل و با استفاده از قاعده
توان گفت که کسانی که فرزند نداشته باشند و یا به فرزند کم دلخوش کنند، از می
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اي تکثیر اوالد که در قسمت قبل اشاره شد، بهرهآثار و فواید فرزندآوري و 
هایی کسی را نخواهند داشت که از آنها نخواهند برد. بالطبع چنین خانواده

ي پیري به فرزندان، بیشتر محتاج ها در دورهویژه اینکه انساندستگیري کند، به
و هستند. ناگفته نماند که این کمبودها اثرات منفی و مخرّب عاطفی بر پدر 

مادر(در خانواده هاي بدون فرزند) و حتی بر دیگر فرزندان (در خانواده هاي تک 
فرزند و یا فرزند کم) خواهدداشت و آنها را با مشکل نبود و یا کمبود محبت، 
نداشتن پشتوانه و یاور، و ارضا نشدن برخی احساسات درونی و ... مواجه خواهد 

اهداف آنها را دنبال کند و پیگیر راه آنها ها کسی را که کرد. از طرفی این خانواده
بردن اعمال ماتأخري که فرزند باشد نخواهند داشت و در پایان نیز خود را از بهره

توانست بفرستد و آمرزشی که برایشان طلب کند، محروم صالح براي آنها می
ک هایی که فرزند ندارند و یا به تکنند. از طرف دیگر چنانچه گذشت، خانوادهمی

کنند، بیشتر دچار تزلزل و در معرض خطر طالق فرزندي و فرزند کم بسنده می
گیرند، زیرا وجود فرزندان و تکثیر اوالد خود سپر حمایتی است در برابر قرار می

ي دردناك جلوگیري خواهد کرد. اما عالوه بر طالق و تا حد زیادي از این واقعه
خاص، به آثار منفی و مخرب نداشتن  طورآنچه گفته شد، در روایات اسالمی به

فرزند و یا کم فرزندي اشاره شده است. براي نمونه در روایتی از پیامبر 
اي که در آن کودك نباشد، برکت در خانه«فرمایند: نقل شده است که میاکرماکرم

؛ پاینده، 274: 16، 1397؛ متقی هندي، 359: 5، 1406(دیلمی همدانی، » آن نیست.
عنوان مشخص است که در این روایت به نبود برکت در خانه به) 374: 1382

هاي زندگی بدون فرزند اشاره شده است. همچنین از دیگر یکی از آسیب
آید و در جامعه وجود میهاي کم فرزند و یا تک فرزند بهمشکالتی که در خانواده

تک شود، این مسأله است که امروزي به وفور نمونه و مصادیق آن یافت می



 

 

90 

شود پدر و مادر تمام احساسات و عواطف خود را خرج همین فرزندي باعث می
گیرد و این فرزند خیلی زود مرکز توجه خانواده قرار مییک فرزند کنند و تک

روي در محبت، گاهی مشکالتی از قبیل مستبدشدن فرزند، خودپسندشدن زیاده
مون را اشاره دارد، امام آفریند. در روایتی که تقریباً همین مضوي و... می

روي وا کردن، او را به زیادهبدترین پدر، کسی است که نیکی«فرمایند: میباقرباقر
ها عالوه بر اینکه خود را ) همچنین اینگونه خانواده320: 2تا، (یعقوبی، بی» دارد.

کنند، با مشکالت خاص دیگري نیز از آثار و فواید داشتن فرزند بیشتر محروم می
شوند؛ از جمله اینکه خود تک فرزند نیز به دلیل ارضاء نشدن برخی میمواجه 

از جمله نیاز به داشتن خواهر و برادر) دچار مشکالت عاطفی ( نیازهایش
 خواهدشد. 

هاي خودداري از آن، این با وجود این همه آثار و فواید فرزندآوري و آسیب
ها از امروزي بیشتر خانوادهکرد که متأسفانه در جوامع مسأله را نیز باید مطرح

کنند و براي این امتناع دالیلی را نیز فرزندآوري و تکثیر اوالد خودداري می
شمرند. بررسی و نقد این دالیل و ارائه راهکارهاي عملی و بیان دستورات برمی

طلبد گونه معضالت خود کنکاش دیگري را میاسالم و معارف آن براي حل این
شود به عنوان یک موضوع این نوشتار است و پیشنهاد میکه خارج از مجال 

راهبردي مورد مطالعه قرارگرفته شود و این دالیل مطرح شده و راهکار مناسبی 
ها از ي خانوادهترین عوامل بازدارندهي مهمبراي آن ارائه گردد. از جمله

مشکالت توان به موارد زیر اشاره کرد: سخت بودن تربیت فرزند، فرزندآوري می
اقتصادي، مشکالت فرهنگی و نوع نگاه، عوارض پزشکی وضع حمل و 

 1هاي آن.سختی

                                                            
 اند.انواده مطرح شده. این دالیل با استفاده از نظر سنجی بین چند خ1
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 گیرينتیجه
طور عموم نظر اسالم دهد که بهبررسی آیات و روایات اسالمی نشان می 

ي فرزندآوري مثبت و مساعد است. همچنین از مجموع آیات نسبت به مسأله
اسالم داشتن فرزند بیشتر، زندگی بهتري توان دریافت که از نظر و روایات می

را براي خانواده و جامعه رقم خواهدزد. همانطور که مالحظه شد، فرزندآوري 
ترین آنها کمک و و تکثیر اوالد آثار و فواید مثبت زیادي دارد که از مهم

عنوان اعمال ماتأخر، نعمت دستاري والدین، ادامه دهنده راه والدین، فرزند به
بب امتحان والدین، افزایش روزي، طلب آمرزش براي والدین و سپر الهی و س

هاي را در پی توان برشمرد، همچنین زندگی با فرزند کم آسیبآتش، را می
تر شدن تربیت دیگر فرزندان خواهد داشت که کاهش روزي و برکت و سخت

به  ها هستند. در آخري این آسیبو نبود سپر حمایتی در برابر طالق از جمله
ها براي داشتن فرزند بیشتر اشاره شد که ي خانوادهترین عوامل بازدارندهمهم

بودن تربیت فرزند، مشکالت اقتصادي، ترین این عوامل بازدارنده سختاز مهم
هاي آن مشکالت فرهنگی و نوع نگاه، عوارض پزشکیِ وضع حمل و سختی

 قابل ذکر است.
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