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چکیده
نگرش نســبت به خانواده در حیطــه فرزندآوری 
ایــران، طــی دهه هــای اخیــر  و فرزندپــروری در 
تأثیرگــذاری  اســت.  داشــته   فراوانــی  تغییــرات 
بــه  آن،  نقش هــای  مناســب  ایفــای  و  خانــواده 
ویــژه انتقــال ارزش هــا و فرهنــگ جامعــه تحــت 
تأثیــر نگرش هــای اعضــا قــرار می گیرد. بــا توجه 
بــه اهمیت موضــوع فرزنــدآوری و فرزندپروری و 
نگرش به آن، محقق درصدد اســت، مؤلفه های 
نگــرش بــه فرزندآوری/پــروری را از منابــع دینــی 
اســتخراج کرده و به تبیین و بررسی آنها بپردازد. 
رویکرد پژوهش، کیفی- کمی بوده، به این معنا 
کــه در بخــش کیفــی از روش تحلیــل محتوا و در 
بخش کمی، توصیفی از نوع پیمایشــی است که 
برای سنجش روایی مؤلفه های نگرشی استفاده 
می شــود. در این پژوهش ابتدا مفاهیم مرتبط با 

Abstract
Attitudes toward the family in the Case 
of childbearing and parenting in Iran 
have changed a lot in recent decades. The 
influence of the family and the proper 
performance of its roles, especially the 
transmission of values and culture of the 
community are influenced by the attitudes 
of members. Concern to the importance of 
the issue of childbearing / parenting and 
attitudes toward it, the researcher intends to 
extract the components of attitudes toward 
childbearing / parenting from religious 
sources and to explain and study them.
The research approach is qualitative-
quantitative, meaning that in the 
qualitative part it is a method of content 
analysis of religious texts and in the 
quantitative part it is a descriptive survey 
method that is used to assess the validity 
of attitude components. In this study, 



28                                                                                                                                                   / سال هشتم، شماره اول، پیاپی۱۷، بهار و تابستان ۱۴۰۱

مقدمه
رویکرد  می گیرد.  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  سیستم  یا  نظام  یک  به عنوان  خانواده  امروزه 
(مانند  معین  اجتماعی  شبکه  یک  اعضای  تمامی  که  است  استوار  فرض  این  بر  سیستمی 
خانواده) می توانند به طور هم زمان بر یکدیگر تأثیر بگذارند. خانواده، شبکه ای از الگوهای 
کودکان در فرایندی چندسویه با یکدیگر تعامل دارند. در  که در آن والدین و  ارتباطی است 
که در واقع جامعه ای محدود است، طرفین قادرند تأثیرات بس شگرفی بر  محیط خانواده 

یکدیگر بگذارند. (ساطوریان، ۱3۹۹، ص۹). 
دین اسالم به عنوان مکتبی انسان ساز توجه و اهتمام فراوانی به خانواده نشان داده و 
آن را کانون تربیت و رشد و تعالی انسان برشمرده است. در قرآن و روایات، از فرزند با تعابیری 
آزمایش بشر«  چون: »نور چشم« (فرقان/۷۴)۱، »زینت بخش زندگی« (کهف،۴6)۲، »وسیله 
(انفال/۲8و تغابن/۱5)3، »میوه دل و روشنایی دیده« (نوری، ۱۴۰8، ج۱3، ص۱۱3)۴، »مایه 
یاری می کند« (همان)6،  را  انسان  که  (عاملی، ۱۴۱۴، ج۲۱، ص35۷)5، »کسی  خوشبختی« 
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فرزندآوری/پــروری و نگــرش بــه آن مقوله بندی 
شــده و از طریــق روش کدگــذاری (بــاز، محــوری 
بــه  نگــرش  بــا  مرتبــط  مؤلفه هــای  گزینشــی)  و 
فرزندآوری/پروری اســتخراج گردید؛ سپس برای 
ســنجش روایی محتوایی مؤلفه هــا از نظر 8 تن 
از کارشناســان متخصــص در حــوزه علــوم دینی 
و روان شناســی، بهــره گرفتــه شــده اســت. پس از 
ارزیابــی مؤلفه هــا توســط کارشناســان، تعــداد ۱۰ 

مؤلفه مورد تأیید قرار گرفته است.
فرزنــدآوری،  مؤلفــه،  نگــرش،  واژه هــا:  کلیــد 

فرزندپروری، منابع اسالمی.

first the concepts related to Childbearing 
/ parenting and attitudes toward it were 
categorized and components related to 
attitudes toward Childbearing / parenting 
were extracted through coding methods 
(open, axial, and selective);
Then, to assess the content validity of the 
components, the opinion of 8 experts in the 
field of religious sciences and psychology 
has been used. After evaluating the 
components by experts, 10 components 
have been approved.
Keywords: Attitude, Component, 
Childbearing, Parenting, Islamic Sources.



29مماله های نگرس به فرزندووری و فرزندپروری یر اساش منایا اسفمیم

و نیز »مایه رحمت و غفران الهی« (همان)۱ یاد شده است. بنابراین، فرزند عطیه و موهبتی 
الهی است که خود منشأ نعمت های بی شمار دیگر است. وجود فرزند، فضای خانه و خانواده 
را از خیر و برکت و مهر و محبت لبریز می کند، و رابطه معنوی و الهی والدین و فرزندان هر دو 
گسترده خداوند بهره مند می گرداند (مروجی طبرسی، ۱3۹۰، ص3۴). به همین  را از رحمت  
که در روایات متعدد، به فرزندآوری، تکثیر نسل و تعدد فرزندان توصیه فراوان  جهت است 
و 

َ
ل َو  الِقیاَمة  َیوَم  الاَمم  ُم 

ُ
ِبک باِهی 

ُ
أ إنّی  ُوا  ر

َ
ّث

َ
َتک کرم؟ص؟ می فرماید: »َتناَکُحوا  شده است. پیامر ا

قط« (مجلسی، ۱۴۰3، ج۱۰۰، ص۲۲۰). ِبالّسِ
فرهنگ  و  ارزش ها  انتقال  به ویژه  آن  نقش های  مناسب  ایفای  و  خانواده  تأثیرگذاری 
نگرش ها  ص3۴).   ،۱3۹8 (لطف آبادی،  می گیرد  قرار  اعضا  نگرش های  تحت تأثیر  جامعه 
بخش اصلی هویت انسان هستند. دالیل اهمیت نگرش این است که بر افکار اجتماعی مؤثر 
ح ذهنی عمل  است، نحوه تفکر و پردازش اطالعات را تحت تأثیر قرار می دهد، به عنوان طر
و  موقعیت ها  مفاهیم،  مورد  در  را  اطالعات  شناختی  چارچوب های  به عبارت دیگر  و  می کند 
(ساالری فر،  می گذارد  اثر  رفتار  فرایند  بر  سرانجام  و  می کند  نگهداری  و  سازماندهی  حوادث 

۱385، ص ۱۰۹).
در مورد نگرش به فرزندان به طور کلی، تحقیقاتی انجام شده که به برخی اشاره می شود. 
هاشمی نیا و همکاران (۱3۹6) در پژوهشی با عنوان »بررسی نگرش زنان به ارزش فرزندان« 
روش  پرداختند.  فرزندان  به  شیراز  کن  سا ساله   ۱5-۴۹ زنان  نگرش  و  دیدگاه  بررسی  به 
تحقیق به صورت پیمایشی است و اطالعات با استفاده از پرسشنامه از نمونه ای ۴۰۰ نفری 
کن شهر شیراز جمع آوری شده است. موسوی و قافله باشی (۱3۹۲) در پژوهشی با  از زنان سا
عنوان »بررسی جایگاه و نگرش به فرزندآوری در خانواده های جوان شهر قزوین« به بررسی 
میان  در  فرزندآوری،  به  آنها  نگرش  و  ایرانی  جوان  خانواده های  در  باروری  رفتار  جایگاه 
گروهی از خانواده های جوان موجود در محدوده سنی 38-۱۹ سال با استفاده از نمونه گیری 
سهمیه ای به شیوه تصادفی از مناطق مختلف شهر قزوین پرداخته است. یافته ها نشان داد 
عوامل اقتصادی بیش از سایر عوامل چون اعتقادی، فرهنگی و هویت شناختی- جسمانی 
تأثیرگذار بوده است. باعزت و همکاران  بر نگرش منفی خانواده های جوان به فرزندآوری 
به  نگرش  مقیاس  فارسی  نسخه  روان سنجی  ویژگی های  بررسی  به  مقاله ای  در   (۱3۹6)

ه َبعَد َموِته«.
َ
۱. »...َو إن َبِقَ َبعَدُه اسَتغَفَر ل
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سودبرگ،  توسط  فرزندآوری  و  باروری  به  نگرش  مقیاس  پرداخته اند.  فرزندآوری  و  باروری 
کریستنسون و هیلدنیگسون۱ تدوین شده و برای ارزیابی نگرش زنان نسبت به  گرین،  الندا
باروری و فرزندآوری استفاده می شود. نسخه التین این مقیاس سه خرده مقیاس و ۲۷ گویه 
گویه   ۱۲ شامل  فارسی  نسخه  و  می شود  نمره گذاری  درجه ای   5 لیکرت  به صورت  که  دارد 
گرایش به فرزندآوری با نگرش به فرزندآوری، از  است. با توجه به وجود رابطه نیرومند بین 
کی مقیاس نگرش به باروری و فرزندآوری  ک برای بررسی روایی مال این مقیاس به عنوان مال
استفاده شد. در پژوهش های انجام شده با رویکرد اسالمی نیز می توان به پژوهش علوی 
فرزندآوری  به  نگرش  اولیه  پرسشنامه  اعتباریابی  و  ساخت  موضوع  با   (۱۴۰۰) همکاران  و 
به  نگرش  اولیه  پرسش نامٔه  ارائه  پژوهش،  این  هدف  کرد.  اشاره  اسالمی  منابع  اساس  بر 
آن  روایی)  و  (اعتبار  روان سنجی  ویژگی های  تعیین  و  اسالمی  منابع  براساس  فرزندآوری، 
است. برای استخراج مؤلفه های نگرش به فرزندآوری، از روش تحلیل محتوا و برای بررسی 
پنج مؤلفه  این پژوهش  در  استفاده شده است.  از روش پیمایشی  ویژگی های پرسش نامٔه 
اسالمی  منابع  از  امنیت خواهی  لذت بری،  تعالی،  و  رشد  مثبت،  باورهای  منفی،  باورهای 

استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
با توجه به بررسی های انجام شده بیشتر پژوهش ها موردی بوده و طبق رویکرد اسالمی 
و بر اساس منابع اسالمی انجام نشده است و تنها پژوهش علوی و همکاران (۱۴۰۰) به بررسی 
نگرش به فرزندآوری و ساخت پرسشنامه آن پرداخته و پنج مؤلفه را استخراج نموده است. 
در حالی که در پژوهش حاضر، مؤلفه های بیشتری در ابعاد سه گانه فضیلت، کارکردها و بایسته 
ها استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین عالوه بر حیطه فرزندآوری در پژوهش 
حاضر فرزندپروری نیز مورد ارزیابی و مؤلفه های مرتبط با آن از منابع اسالمی استخراج و مورد 

ارزیابی قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت موضوع فرزندآوری و تربیت فرزندان و تأثیر آن بر خانواده ها و جامعه 
و از آنجا که نگرش به فرزندآوری و فرزندپروری بر اساس منابع اسالمی و با رویکرد دینی مورد 
مؤلفه های  استخراج  و  شناسایی  به  اقدام  پژوهش  این  در  لذا  است،  نگرفته  قرار  پژوهش 

نگرش به فرزندآوری و فرزندپروری از منابع اسالمی شده است.

1.  Soderberg, Lundgren, Christensson & Hildingsson.
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وش ر
روش پژوهش بر مبنای شیوه گردآوری اطالعات، کیفی ـ کمی بوده که در روش کیفی به صورت 
تحلیل محتوای و شناسایی آیات و روایات و در روش کمی از روش توصیفی- پیمایشی برای 

سنجش روایی مؤلفه ها استفاده شده است. 
گردآوری داده ها، جستجوی نظام داری پیرامون شبکه مفاهیم  در این پژوهش جهت 
مرتبط با خانواده و نگرش به آن در حیطه  فرزندآوری/پروری، در منابع اسالمی صورت گرفت. 
در این بخش محقق، ابتدا بر اساس مدخل ها (مانند: ولد، صبی، ابن و بنت و هم خانواده های 
کتب لغت  که با موضوع فرزندآوری/پروری در  آنها) و سرفصل های منابع اسالمی، مفاهیمی 
کرده است. اطالعات و داده های اولیه از مطالعه  و روان شناسی هم خوانی دارد را جمع آوری 
دقیق آیات قرآن کریم و منابع و متون روایی مرتبط با موضوع از جمله نرم افزار جامع أالحادیث 
و  دینی  متون  بررسی  و  احادیث  و  آیات  مطالعه  اینکه  از  پس  گردید.  استخراج  و  جمع آوری 
موضوع  با  مرتبط  روایات  و  آیات  از  حدیث  خانواده  تشکیل  از  پس  و  آمد  عمل  به  روایات 
فرزندآوری/پروری با رویکرد نگرشی، این اطالعات مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده 

از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مؤلفه های نگرشی استخراج گردید.
کارشناسی آماده سازی  در مرحله بعد مستندات، مؤلفه ها در قالب فرمی جهت ارزیابی 
کارشناسان متخصص در حوزه  شد. مؤلفه های نگرشی در قالب فرم مشخص بین 8 تن از 
خانواده، با تحصیالت سطوح عالی حوزوی و مقطع دکترای روان شناسی منتشر شد. در این 
مرحله از متخصصین خواسته شد به بررسی و سنجش مؤلفه های استخراج شده پرداخته و 
میزان مطابقت آنها با مستندات ارائه شده را (در چهار درجه بسیار زیاد، زیاد، کم و بسیار کم) 

مشخص نمایند. 
برای   »CVI« روش  از  محتوا  روایی  و  کارشناسان  توافق  میزان  آوردن  به دست  برای 
تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید و درصورتی که »CVI« به دست آمده از ۷۹% باالتر باشد، 
میزان روایی محتوا مورد تأیید خواهد بود (حاجی زاده و اصغری، ۱3۹۰، ص3۹5). در نهایت 

بعد از ارزیابی، تعداد مؤلفه های مطابق با مستندات در منابع اسالمی به ۱۰ مؤلفه رسید.
کتب،  ک رد و قبول  کتاب های حدیثی بر اساس ۱۲ مال کتب روایی،  معیار درجه بندی 
کتاب های مقبول و مورد اعتماد   : کتاب های درجه »الف«  گروه رتبه بندی شده اند:  در سه 
که از آنها به عنوان  کتاب های ضعیف هستند  گروه  کتاب های درجه »ج«: از  شیعیان است. 
استناد،  برای  و  دیگرند  گروه  دو  مابین  »ب«:  درجه  کتاب های  و  است  شده  استفاده  مؤید 
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صالحیت نسبی دارند. از این رو به دلیل گستردگی روایات و قابل استنادتر شدن نتایج پژوهش 
البته در برخی  انتخاب شده اند.  » الف«  کتب درجه  از  روایی تحقیق  روایات منابع  از  حاضر 
از  بعد  است.  شده  استفاده  مؤید  و  شاهد  به عنوان  »ج«  درجه  و  »ب«  درجه  منابع  از  موارد 
بررسی های و جستجوهای الزم، نخست برای هر مؤلفه، روایات و آیات متناسب جمع آوری 
گردید و محقق به تجزیه و تحلیل  گردید و در نهایت روایات و آیات تکراری و مشابه حذف 

آنها پرداخته است.

یافته های تحقیق
از  اسالمی  منابع  اساس  بر  فرزندآوری/پروری  به  نگرش  مؤلفه های  آوردن  به دست  برای 
بر  باز  کدگذاری  از  استفاده  با  نخست  فرایند،  این  در  است.  شده  استفاده  کدگذاری  فرایند 
فرزندآوری/پروری،  به  نگرش  با  متناظر  مفاهیم  به  مربوط  روایات)  و  (آیات  داده های  روی 
این داده ها تجزیه و تحلیل شده و بر اساس کدگذاری محوری، مؤلفه ها به دست آمد. پس از 
کدهای  کارکرد و بایسته ها به عنوان  کدگذاری محوری و استخراج مؤلفه ها، سه بعد جایگاه، 
آنها  تبیین  به  و  ارائه  ها  مؤلفه  جدول  ادامه  در  شدند.  دسته بندی  و  شناسایی  انتخابی 

پرداخته می شود.
جدول۱. مؤلفه های نگرش به فرزندآوری/پروری بر اساس منابع اسالمی

مؤلفه هاابعادحیطه

فرزندآوری

جایگاه
فضیلت

سعادت

بایسته ها

مهرورزی

وظیفه مداری (رعایت حقوق فرزند)

تکریم و مدارا

تعلیم و تربیت

والیت مداری و مدیریت

کارکرد

مراقبت کنندگی

امنیت و حمایتگری

برکت
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با بررسی آیات و روایات به عنوان منابع مورد تحقیق در حیطه فرزندآوری و در بعد جایگاه دو 
مؤلفه بعد از عملیات کدگذاری استخراج و مشخص گردید. مؤلفه های بعد جایگاه عبارتند از 

: فضیلت و سعادت که در ادامه به تبیین و توضیح آنها پرداخته می شود:
فضیلت: در آموزه های اسالمی جایگاه ویژه ای برای فرزند مشخص و بیان شده است. 
کرم؟ص؟  گذاردن نسل برای هر مسلمانی امری پسندیده است. پیامبر ا داشتن فرزند و باقی 
« (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۲) بر تعداد فرزندان  َمَم َغدا

ُ
أ

ْ
کاِثْر ِبکُم ال

ُ
َد أ

َ
َول

ْ
وا ال کِثُر

َ
می فرماید: »أ

پیامبر  دیگر،  حدیثی  در  کنم.  تفاخر  امت ها  بر  شما  فزونی  به  قیامت  روز  در  تا  بیافزایید 
 
ً
یِجی ُء ُمْحَبْنِطئا

َ
ْقَط ل ِقیاَمِة َحتَّى  ِإَن  الّسِ

ْ
 فِی ال

ً
َمَم َغدا

ُ
أ

ْ
ی ُمکاِثٌر ِبکُم ال ِ

ّ ُجوا َفِإن ّوَ کرم؟ص؟ می فرماید: »َتَز ا
َة َقْبِلی« (صدوق، ۱363، ج3،  َجّنَ

ْ
َبَوای ال

َ
ا َحتَّى یْدُخَل أ

َ
 ل

ُ
َة َفیُقول َجّنَ

ْ
ُه اْدُخِل ال

َ
 ل

ُ
ِة َفیَقال َجّنَ

ْ
ی َباِب ال

َ
َعل

ص383)؛ ازدواج نمایید، زیرا من در فردای قیامت به فزونی شما بر امت ها افتخار می کنم، 
تا جایی که فرزند سقط شده با انتظار و ناراحتی بر در بهشت می آید به او گفته می شود: وارد 
که پدر و مادرم پیش از من  گوید: خیر وارد بهشت نمی شوم؛ مگر این  بهشت شو. در پاسخ 
کثرت نسل مسلمین حّتی بر فرزند  وارد شوند. این احادیث، به واسطه افتخار پیامبر؟ص؟ بر 
سقط شده و مبارکی آن کودک سقط شده در قیامت برای والدینش بر فضیلت و مطلوب بودن 

فرزندآوری داللت می کند.
از  کهف فرزند به عنوان زینت زندگی دنیا معرفی شده است و این خود نشان  در سوره 
این  در  ْنیا« (کهف/۴6). در حقیقت  الّدُ َحیاِة 

ْ
ال یَنُة  ِز َبُنوَن 

ْ
َوال  

ُ
َمال

ْ
دارد: »ال فرزند  واالی  جایگاه 

که  است  شده  گذارده  دنیا  زندگی  سرمایه های  مهم ترین،  از  قسمت  دو  روی  انگشت  آیه، 
به  رسیدن  برای  که  چرا انسانی«؛  »نیروی  و  اقتصادی«  »نیروی  است،  وابسته  آن  به  بقیه، 
هر مقصودی از مقاصد مادی، حتمًا این دو نیرو الزم است (مکارم شیرازی، ۱38۷ش، ج۱۲، 
پیامبر  است.  شده  خانواده  در  فرزند  به  ویژه  توجه  نیز  معصومین؟مهع؟  روایات  در  ص56). 
ة« (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج6، ص3)؛  یاحیِن الَجّنَ یحاَنٌة ِمن َر َد الّصاِلَح َر

َ
کرم؟ص؟ می فرماید:» إّنَ الَول ا

گل های بهشت است. حضرت؟ص؟ در روایتی دیگر می فرماید:  گلی از  همانا فرزند شایسته، 
یحاَنُة الَقلِب« (طبرسی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴8۰). فرزند  ُة الَعیِن، و َر ُه ُقّرَ

َ
َد َو الَتِمسوُه؛ َفإّن

َ
ُبوا الَول

ُ
طل

ُ
»ا

بخواهید و آن را طلب کنید؛ چرا که مایه روشنی چشم و شادِی قلب است .
سعادت: دومین مؤلفه در بعد جایگاه، سعادت است. سعادت و خوشبختی در اسالم، 
می شود.  محقق  خداوند  بندگی  و  عبادت  با  که  است؛  معنوی  رشد  و  خدا  به  جستن   تقرب 
اسالمی  منابع  در  دارد.  فراوانی  اهمیت  و  است  خداوند  بندگی  مصادیق  از  یکی  فرزندآوری 
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فرزند نشانه خوشبختی فرد دانسته شده و برای رسیدن به خوشبختی چه در دنیا و چه در 
کرم؟ص؟  آخرت توصیه به فرزندآوری شده است. امام صادق؟ع؟ در حدیثی به نقل از پیامبر ا
ی 

َ
َعل  

ً
ُمْحَبْنِطئا َیِجيُء 

َ
ل ْقَط  لّسِ

َ
ا ِإّنَ  َحتَّى  ِقَیاَمِة 

ْ
ل

َ
ا فِي   

ً
َغدا َمَم 

ُ
أ

ْ
ل
َ
ا ُم 

ُ
ِبک اِثٌر 

َ
ُمک ي  ِ

ّ َفِإن ُجوا  ّوَ »َتَز می فرماید: 
ج3،   ،۱۴۱3 (صدوق،  َقْبِلي«  َة  َجّنَ

ْ
ل

َ
ا َبَواَي 

َ
أ َیْدُخَل  َحتَّى  لَا   

ُ
َفَیُقول َة  َجّنَ

ْ
ل

َ
ا ْدُخِل 

ُ
ا ُه 

َ
ل  

ُ
َفُیَقال ِة  َجّنَ

ْ
ل

َ
ا َباِب 

ص383)؛ همسر اختیار نمایید زیرا من فردای قیامت به بسیاری شما مباهات می کنم تا آنجا 
بهشت  به  گویند  او  به  و  آید،  بهشت  در  به  غضب  کمال  با  شده  سقط    که  نارسی  جنین  که 
از من وارد شوند. در روایات مرتبط با فرزندآوری یکی  گوید: نه تا پدر و مادرم پیش  درآی، 
از همه جهات به مرد شبیه باشد.  که  را داشتن فرزندی می دانند  از نشانه های خوشبختی 
ِقِه َو َشَماِئِلِه« 

ُ
ِقِه َو ُخل

ْ
ُد ُیْعَرُف ِبِشْبِهِه َو َخل

َ
َول

ْ
ل

َ
ْن یکوَن ا

َ
ُجِل أ لّرَ

َ
امام باقر؟ع؟ می فرماید: »ِمْن َسَعاَدِة ا

که فرزندش در جسم و اخالق و  (کلینی۱۴۰۷ق، ج6، ص۴)؛ از سعادت های مرد، این است 
رفتار، به او شباهت داشته باشد .

بایسته ها  بعد  مؤلفه های  توضیح  به  سعادت  و  فضیلت  مؤلفه های  تبیین  از  بعد 
پرداخته می شود:

مورد  در  فراوانی  توصیه های  اهل بیت؟مهع؟  سیره  و  اسالمی  آموزه های  در  مهرورزی: 
از  به نقل  حدیثی  در  صادق؟ع؟  امام  است.  شده  آنها  به  مهرورزی  و  فرزندان  به  محبت 
طفاِل؛ َفِإنّي َفَطرُتُهم 

َ
: ُحّبُ الأ

َ
فَضُل ِعنَدَك؟ َفقال

َ
عماِل أ

َ
، أّيُ الأ حضرت موسی؟ع؟ می فرماید: »یا َرّبِ

دَخلُتُهم ِبَرحَمتي َجّنتي« (شیخ حر عاملی، ۱386ش، ص۷۱) موسی بن 
َ
ُهم أ َمّتُ

َ
َعلی َتوحیدي؛ َفِإن أ

عمران؟امهع؟ عرض کرد: پروردگارا! کدام عمل نزد تو برتر است. فرمود: دوست داشتن کودکان، 
گر آنان را بمیرانم با رحمتم داخل بهشتم  زیرا فطرت آنان را بر توحید و یگانگی خود آفریدم و ا
الهی  به جلب رحمت  که حتی منجر  اهمیت است  فرزند چنان حائز  به  می گردانم. محبت 
(کلینی،  ِدِه« 

َ
ِلَول ِه  ُحّبِ ِة  ِلِشّدَ الَعبَد  یرَحُم 

َ
ل وجّل  عّز الّلَه   »ِاّنَ  می فرماید:  صادق؟ع؟  امام  می شود. 

کرم؟ص؟ در مورد بوسیدن فرزندان می فرماید:  ۱۴۰۷ق، ج5، ص5۰). در حدیثی دیگر پیامبر ا
ِة َما َبْیَن ُکّلِ َدَرَجَتْیِن َخْمُسِماَئِة َعام«  (حر عاملی،  َجّنَ

ْ
ٍة َدَرَجًة فِی  ال

َ
ِل  ُقْبل

ُ
ْم ِبک

ُ
ک

َ
ْم َفِإّنَ ل

ُ
اَدک

َ
ْول

َ
وا أ

ُ
ل »َقّبِ

۱386 ش، ج۱5، ص۲۰3). فرزندانتان را ببوسید زیرا خداوند در برابر هر بوسه ای جایگاهی در 
بهشت به گستردگی مسافت پانصدساله به شما عنایت می کند. 

اطمینان  و  گرم  کانون  او  زیرا  است  کودک  طبیعی  خواسته  داشتن،  دوست  و  محبت 
و  جرأت  کودک  به  محبت  گردد.  شکوفا  استعدادهایش  آن  پرتو  در  که  می طلبد  بخشی 
درواقع  می سازد.  قوی  مشکالت  برابر  در  را  او  روحیه  و  می دهد  نفس  به  اعتماد  و  شجاعت 
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محبت و مهرورزی راه حل و داروی بسیاری از بیماری های روحی و حتی جسمی کودک است 
(مروجی طبسی، ۱3۹۰، ص6۰). 

وظیله مداری )رعایت حقوق فرزند(: در تعالیم اسالمی حقوقی برای فرزندان بر عهده 
پدر و مادر قرار داده شده است که این حقوق از بدو تولد مشخص و تبیین شده است. حقوقی 
را که اسالم برای فرزند تعریف و مشخص کرده را می توان در دو دسته حقوق مادی و حقوق 

معنوی تقسیم بندی نمود. ابتدا به توضیح و تبیین حقوق مادی فرزندان پرداخته می شود.
تا  است  خانواده  پدر  عهده  بر  که  است  نفقه  فرزندان  مادی  حقوق  از  یکی  نفقه:   .۱

نیازهای مادی فرزندان را از قبیل غذا، مسکن، لباس، بهداشت، طبابت و... فراهم نماید.
را پس  اقتصادی فرزندان خود  زمینه رشد  باید  والدین  احادیث اسالمی  ارث: طبق   .۲
کرم؟ص؟  که یکی از اصحاب پیامبر ا از مرگ نیز در نظر بگیرند. در روایات اسالمی وارد شده 
برای تقرب الهی اموال خود را به فقیران و مستمندان بخشید و پس از فوتش فرزندان وی 
او  ناراحت شدند و پرسیدند  این داستان  از شنیدن  گدایی می کردند. پیامبر؟ص؟  اثر فقر  در 
و 

َ
ی ل ِ

ّ کجا دفن نمودید؛ جواب دادند در قبرستان مسلمانان. پیامبر؟ص؟ فرمودند: »أما إن را در 
َده یتکّففون الّناس« (قمی، ۱363، ج۲، ص65۹). 

َ
َعِلمُته َما َتَرکُتم َتدُفنوَنه َمَع أهِل اِلإسلام َترَک َول

حقوق  زیرا  کنید؛  دفن  مسلمانان  گورستان  در  را  او  نمی دادم  اجازه  شما  به  می دانستم  گر  ا
گرفتار فقر شده اند. ظاهرا ناراحتی پیامبر؟ص؟ به  کنون  که ا گرفته است  فرزندانش را نادیده 

سبب تضییع حقوق فرزندان بوده است (پرچم و بوجاری، ۱3۹۲، ص۱۴۰).
که این  اسالم عالوه بر حقوق مادی برای فرزندان حقوقی معنوی نیز مشخص نموده 

حقوق را می توان به قبل از تولد، زمان تولد و پس از تولد تقسیم بندی نمود:
ک و سالم مراقبت هایی را از  ۱. حقوق فرزندان قبل از تولد: اسالم برای داشتن نسل پا
کید دارد تولید مثل از راه مشروع و براساس سنت  قبل از تولد مورد توجه قرارداده است و تأ
َدّساس«  العرق  َفإّنَ  دک 

َ
َول َتضع  َشىٍء  أی  فِی  وا  »أنُظُر می فرماید:  کرم؟ص؟  ا پیامبر  باشد.  اسالمی 

(متقی هندی، ج3، ص۴۴3). دقت کنید که نطفه خود را در چه محلی مستقر می کنید؛ زیرا 
اخالق والدین طبق قانون وراثت به فرزندان منتقل می شود. از جمله حقوق دیگر فرزندان 
از نظر  انعقاد نطفه فرزند حاالت جسمی و روانی پدر و مادر  که زمان  از تولد این است  قبل 
کودک ویژگی جسمی و اخالقی  شرعی و علمی مطلوب باشد زیرا همه این عوامل در تکوین 

وی مؤثر است. 
را  حقوقی  نیز  فرزندان  تولد  حین  اسالم  آموزه های  تولد:  هنگام  فرزندان  حقوق   .۲
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مشخص نموده که به طور خالصه اشاره می شود:
- شیر دادن فرزند: یکی از حقوقی که در حین تولد بر عهده مادر نهاده شده شیردادن 
فرزند است. شیر مادر سودمندترین و مناسب ترین غذا برای کودک است و با توجه به اینکه 
امر  کید فراوانی بر این  کودک در این دوران شکل می گیرد اسالم تأ ساختار جسمی و روحی 
ی 

َ
َعل ُجوٌر  َفُهو  َنَقص  َفما   

ً
َشهرا وَن  َو ِعشر واِحٌد  ضاُع  امام صادق؟ع؟ می فرماید: »الّرِ نموده است. 

الَصبّى« (صدوق، ۱۴۰8، ج8، ص55۴). مدت شیردهی به کودک ۲۱ ماه می باشد و کمتر از آن 
ظلم به کودک است.

- انتخاب نام نیکو: نامی که برای فرزند انتخاب می شود نقش مهمی در شخصیت وی 
دارد، به این دلیل دین اسالم دستور می دهد حتی پیش از تولد فرزندشان نام نیکو برای انتن 
وا أذکر أم أنثَى  م َتدر

َ
ن ُیولدوا َفِاّن ل

َ
م َقبَل ا

ُ
وا أولاَدک انتخاب کنند. حضرت علی؟ع؟ می فرماید: »َسّمُ

ُتسّموُهم  م 
َ
ل َو  الِقیاَمة  َیوَم  م 

ُ
قوک

َ
ل إذا  ِفإن أسَقطکم  الأنثَى،  َو  َکر 

َ
ِللّذ تى َتکوُن 

َّ
ال ِبالأسماِء  َفَسّموُهم 

اینکه  از  قبل  را  خود  فرزندان  ص۱۹3).  ج6،   ،۱۴۰۷ (کلینی،  َسّمیتنى«  ألّا  ِلأبیه:  قط  الِسّ  
ُ

َیقول
را به اسمی  او  که مولود، پسر است یا دختر،  گر نمی دانید  ا کنید، و  به دنیا بیایند نام گذاری 
گر بچه به صورت سقط از  که هم برای پسر مناسب است و هم برای دختر ا کنید  نام گذاری 

مادر جدا شود، روز قیامت به پدر خود می گوید: »چرا برای من نامی را انتخاب نکردی«.
از آسیب ها و بالهای جسمانی  - رعایت سنت های حین تولد: اسالم برای حفظ نوزاد 
کردن،  گوش نوزاد، عقیقه  گفتن اذان و اقامه در  که عبارتند از:  و روانی توصیه هایی نموده 
که  و...  دادن  ولیمه  تصدق،  و  سر  موی  تراشیدن  برداشتن،  کام  کردن،  ختنه  نوزاد،  غسل 

همگی آثار خاصی در روایات برای آن ذکر شده است (محمدی ری شهری، ۱38۴).
به  آنها  تولد  با  فرزندانشان  برابر  در  والدین  مسئولیت  تولد:  از  پس  فرزندان  حقوق   .3
گفت مسئولیت اصلی آنها چه بسا بعد از تولد بیشتر و سخت تر  پایان نمی رسد بلکه می توان 
می شود. از دیدگاه اسالمی مراحل رشد انسان پس از تولد به سه دوره متوالی تقسیم می شود. 
ِسنیَن« (شیخ حر عاملی،  َسبَع  یٌر  َوز َو  ِسنیَن  َسبَع  َعبٌد  َو  ِسنیَن  َسبَع  َسیٌد  ُد 

َ
رسول خدا؟ص؟: »الَول

ج۲۰، ص۴۷6). فرزند و بچه، تا ۷ سالگی آقا و سرور است و ۷ سال بعدی عبد و بنده و ۷ سال 
بعدی وزیر است. اسالم از هیچ یک از این مراحل رشد و تعالی انسان غافل نبوده و در زمینه 
هر یک از مراحل دستورهایی داده است. امام سجاد؟ع؟ درباره حقوق فرزندان می فرماید: 
 

ٌ
َمسؤول ک 

َ
ّن

َ
وأ ِه،  َوَشّرِ ِبَخیِرِه  نیا  الّدُ عاِجِل  فی  یک 

َ
إل ُمضاٌف  و  ِمنک،  ُه 

َ
أّن َم 

َ
َتعل َفأن  ِدک 

َ
َول َحّقُ  أّما  »َو 

َعَمَل َمن  أمِرِه  َفاعَمل فی  َوالَمعوَنِة َعلی طاَعِتِه،  وجل  ِه، عز ّبِ َر َعلی  ِة 
َ
لال َوالّدِ َدِب 

َ
الأ َولیَتُه ِمن ُحسِن  َعّما 
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و  ص6۲۲).  ج۲،   ،۱۴۰8 (صدوق،  یِه« 
َ
إل الِإساَءِة  ی 

َ
َعل ُمعاَقٌب  یِه، 

َ
إل الِإحساِن  ی 

َ
َعل ُمثاٌب  ُه 

َ
أّن ُم 

َ
یعل

اّما حّق فرزندت این است که بدانی او از توست و با خوب و بدش در دنیا، منتسب به توست 
کردن او و او را به سوی خداوند  و بی گمان، تو درباره آنچه بر عهده ات است: خوب تربیت 
کار  کردن، مسئولی. پس در  کردن و به فرمان برداری از او (خداوند) یاری  عزوجل راهنمایی 
او، همانند کسی عمل کن که می داند برای نیکی کردن به او پاداش می گیرد و بر بدی کردن 

به او مجازات می شود .
تکریم و مدارا: مؤلفه بعدی در بعد بایسته ها تکریم و مدارا با فرزندان است. فرزندان 
که باشند برای خود شخصیت و احترام قائلند و دوست دارند به شخصیت آنها  در هر سنی 
توجه شود و مورد تکریم قرار بگیرند (مروجی طبرسی، ۱3۹۰، ص8۰). در روایات اسالمی و 
کرم؟ص؟ حتی برای  کرم؟ص؟ این تکریم فرزندان به خوبی نمایان است. پیامبر ا سیره پیامبر ا
و  بودند  قائل  احترام  بود  کرده  کثیف  کردن  بول  به واسطه  را  لباسشان  که  نوزاد شیرخواری 
ُه ِبالَبَرکِة 

َ
ل غیِر ِلیدُعَو  ِبى الّصَ بهترین نوع رفتار را داشته اند. در روایت است : »کاَن؟ص؟ یؤتی ِبالّصَ

یِه، َفیصیُح َبعُض َمن َرآُه حیَن 
َ
ِبى َعل  الّصَ

َ
ما بال ّبَ هِلِه، َفُر

َ
یُه، َفیأُخُذُه َفیَضُعُه فی ِحجِرِه ؛ َتکِرَمًة ِلأ أو یَسّمِ

ُغ 
ُ
أو َتسِمیِتِه، ویبل ُدعاِئِه  ُه ِمن 

َ
ل ُثّمَ یفِرُغ  ُه، 

َ
َبول َحتَّى یقِضى  َفیَدُعُه  ِبى،  ِرموا بالّصَ ُتز لا  ؟ص؟: 

ُ
َفیقول  ،

َ
بال

ی ِبَبوِل َصِبیِهم، َفِإذا انَصَرفوا َغَسَل َثوَبُه َبعُد« (مجلسی، ۱۴۰3، ق، 
َ

ُه یَتأّذ
َ
ّن

َ
وَن أ وُر أهِلِه فیِه، ولا یَر ُسر

کند یا بر او نام  ج۱6، ص۲۴۰). معموًال نوزاد را نزد پیامبر خدا؟ص؟ می آوردند تا برای او، دعا 
بگذارد . ایشان، او را می گرفت و به جهت تکریم خانواده اش، او را روی دامن خود می گذاشت. 
گاهی کودک به ایشان بول می کرد و برخی کسانی که هنگام بول کردن او را می دیدند، فریاد 
می کشیدند ؛ ولی ایشان می فرمود : »بول کردن او را قطع نکنید«  از این رو، او را رها می کردند 
تا بول او تمام شود. سپس، دعا کردن برای او یا نام گذاری او را به پایان می برد و خانواده اش 
که[ آنان مشاهده نمی کردند  گونه ای  را به خاطر فرزندشان خیلی خوشحال می ساخت ]، به 
که ایشان از بول کردن کودکشان ناراحت شده باشد .سپس، وقتی آنان می رفتند، لباس خود 

را می شست .
که حتی اهل بیت؟مهع؟ در هنگام  کودکان به حدی بود  درک شرایط فرزندان و مدارای 
نماز به عنوان یک فریضه مهم الهی به آن توجه داشتند. امام صادق؟ع؟ در روایتی درباره 
 الّلِه؟ص؟ 

ُ
ی َرسول

َّ
کرم؟ص؟ نسبت به کودکان و تکریم و مدارای آنها می فرماید: »َصل سیره پیامبر ا

لاِة   الّلهِ  أَحَدَث فِی الّصَ
َ

ُه الّناُس: یا رسول
َ
 ل

َ
ا انَصَرَف قال ّمَ

َ
کَعَتیِن، َفل لاَة فِی الّرَ َف الّصَ

َ
هَر َوالَعصَر َفَخّف

ُ
الّظ

ِبى؟!«  أَما َسِمعُتم ُصراَخ الّصَ ُهم: 
َ
ل  

َ
خیَرَتیِن! َفقال

َ
کَعَتیِن الأ فِی الّرَ فَت 

َ
ک؟ قالوا: َخّف : وما ذا

َ
َشىٌء؟ قال
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(کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج6، ص۴8). پیامبر خدا؟ص؟، نماز ظهر و عصر را خواند و دو رکعت ]آخر[ را 
سریع به جا آورد. ]بعد از نماز[ مردم به ایشان گفتند: ای پیامبر خدا! درباره نماز، چیز تازه ای 
خواندید.  سریع  را  آخر  رکعت  دو  گفتند:  چیست؟  به خاطر  ]سؤال[  »این  فرمود:  است؟  آمده 
استفاده  چنین  کرم؟ص؟  ا پیامبر  سیره  از  درواقع  نشنیدید؟  را  کودک  گریه  صدای  آیا  فرمود: 
می شود که نه باید از یاد خدا غافل بود و به نماز بی اعتنایی کرد و نه اینکه نسبت به کودکان 

و نیازهای آنها و مقتضیات سنی شان بی اهمیت و بی توجه بود. 
تعلیم و ترییت: در اسالم، آموزش، پایٔه پرورش و دانِش همراه با خودسازی و سازندگی 
است و بر اساس آموزه های دینی، بهترین فصل آموزش و پرورش یا همان تعلیم و تربیت، 
می فرماید:  کرم؟ص؟  ا پیامبر  ص۱3۱)   ،۱385 ری شهری،  (محمدی  است.  کودکی  دوران 
ی 

َ
ذی یکُتُب َعل

َّ
ُم فی کَبِرِه کال

َّ
ذی یَتعل

َّ
قِش فِی الَحَجِر، وَمَثُل ال ُم فی ِصَغِرِه کالّنَ

َّ
ذی یَتعل

َّ
»َمَثُل ال

الماِء« (متقی هندی، ۱۴۰۹، ج۱۰، ص۲۴۹). حکایت کسی که در کودکی می آموزد، همانند 
کسی است  که در بزرگسالی می آموزد، همانند  کسی  کندن بر سنگ است و حکایت  نقش 
امر به تعلیم و تربیت و ادب  آموزه های اسالمی نه تنها توصیه و  بر آب می نویسد .در  که 
امام علی؟ع؟ می فرماید:  برشمرده اند.  والدین  از حقوق  نیز یکی  را  آن  بلکه  آموزی شده 
آموختن  به  را  خود  فرزندان  ص۱۱۰).  ج۱،   ،۱۴۰3 (مجلسی،  الِعلِم«  ِب 

َ
ِبَطل أولاَدکم  وا  »ُمّر

أّما  »و  می فرماید:  فرزند  تعلم  و  تعلیم  مسئولیت  مورد  در  سجاد؟ع؟  امام  دارید.  وا  دانش 
َعّما   

ٌ
ک َمسؤول

َ
ّن

َ
وأ ِه،  َوَشّرِ ِبَخیِرِه  نیا  الّدُ فی عاِجِل  یک 

َ
إل و ُمضاٌف  ُه ِمنک، 

َ
أّن َم 

َ
َتعل َفأن  ِدک 

َ
َول َحّقُ 

َمن  َعَمَل  أمِرِه  فی  َفاعَمل  طاَعِتِه،  َعلی  َوالَمعوَنِة  وجل  عز ِه،  ّبِ َر َعلی  ِة 
َ
لال َوالّدِ َدِب 

َ
الأ ُحسِن  ِمن  َولیَتُه 

یِه« (صدوق، ۱۴۱3 ق، ج۲، ص6۲۲) 
َ
ی الِإساَءِة إل

َ
یِه، ُمعاَقٌب َعل

َ
ی الِإحساِن إل

َ
ُه ُمثاٌب َعل

َ
ُم أّن

َ
یعل

که بدانی او از توست و با خوب و بدش در دنیا، منتسب به  و اّما حّق فرزندت این است 
توست و بی گمان، تو درباره آنچه بر عهده ات است: خوب تربیت کردن او و او را به سوی 
کردن، مسئولی.  کردن و به فرمان برداری از او (خداوند) یاری  خداوند عزوجل راهنمایی 
کردن به او پاداش می گیرد  که می داند برای نیکی  کن  کسی عمل  کار او، همانند  پس در 
کردن به او مجازات می شود . در تعالیم اسالمی در مورد مفاد آموزشی و تربیتی  و بر بدی 
َثلاِث  َعلی  أولاَدکم  بوا  »أّدِ می فرماید:  کرم؟ص؟  ا پیامبر  است.  شده  بیان  هایی  توصیه  هم 
ِخصاٍل: ُحّبِ َنِبیکم؟ص؟، وُحّبِ أهِل َبیِتِه؟مهع؟، وَعلی ِقراَءِة الُقرآِن« (متقی هندی، ۱۴۰۹ق، ج۱6، 
ص۴56). فرزندان خود را با سه خصلت بار آورید: دوست داشتن پیامبرتان؟ص؟، دوست 
داشتن اهل بیت؟مهع؟ او و قرآن خواندن. و در حدیثی دیگر حضرت؟ص؟ می فرماید: »َحّقُ 
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ُزَقُه إلّا َطیبا« (متقی هندی،  مایَة، و أن لا یر باَحَة، و الّرِ َمُه الکتاَبَة، و الّسِ ِ
ّ
ِد علی واِلِدِه أن یَعل

َ
الَول

که او را سواد و شنا و تیراندازی بیاموزد و  ۱۴۰۹ق، ۴53۴۰). حّق فرزند بر پدرش این است 
ک او نکند. جز روزی حالل خورا

به طور کلی اسالم درباره تعلیم و تربیت برای فرزندان به ویژه دوران کودکی اهتمام ویژه 
داشته و آن را یکی از حقوق والدین برشمرده و درمورد محتوای تعلیم و تربیت فرزندان هم 

سفارشات و راهنمایی های الزم را بیان نموده است.
کوچک اجتماعی است و اداره آن مانند  والیت مداری و مدیریت: خانواده یک واحد 
اجتماعی بزرگ به مدیریت و رهبری واحد نیازمند است؛ زیرا مدیریت مشترک زن و مرد در 
اقتدار برخوردارند،  کارکرد  از  که  با توجه به ویژگی های مردان  اجتماع خانواده بی معناست. 
مردان  عهده  به  مسئولیت  موفق ترند  عواطف  مدیریت  در  و  هستند  بهتری  سازمان دهنده 
و پدر به عنوان مدیر  آموزه های اسالمی مرد  نهاده شده است (خطیب، ۱3۹5، ص35). در 
اصلی خانواده معرفی شده است و در ارتباط با فرزندان نیز پدر حق والیت دارد و بر فرزندان 
باشند.  داشته  تبعیت پذیری  و  بپذیرند  را  خانواده  در  پدر  والیت  و  مدیریت  که  است  واجب 
ِد 

َ
َول

ْ
ی ال

َ
َواِلِد َعل

ْ
امام علی؟ع؟ این اطاعت پذیری را از حقوق پدر برشمرده و می فرماید: »َفَحّقُ ال

 فِی َمْعِصیِة الّلِه ُسْبَحاَنُه« (سیدرضی، ۱3۷۹ش، ح 3۹۹). حّق پدر بر 
َ
ْن یِطیَعُه فِی کّلِ َشىء، ِإلّا

َ
أ

روایتی دیگر  .در  کند  کاری جز معصیت خدا، فرمان برداری  او در هر  از  که  این است  فرزند، 
کرم؟ص؟ مرد را سرپرست و مسئول زندگی می داند و به تبع الزمه این سرپرستی تبعیت  پیامبر ا
َعْنُهْم« (دیلمی، ۱38۷،   

ٌ
ُهَو َمسُؤول َو  َبیِتِه  ْهِل 

َ
ا َعلی  ُجُل راٍع  لّرَ

َ
اهل خانه و خانواده خواهد بود: »ا

آنها باید پاسخگو باشد. روایات  ج۱، ص8۴). مرد، سرپرست خانواده خویش است و درباره 
معصومین؟مهع؟ نه تنها مرد را سرپرست و مدیر خانواده معرفی می کند بلکه توفیق سرپرستی 
این باره  در  صادق؟ع؟  امام  می داند.  مرد  خوشبختی  و  سعادت  نشانه  را  عیال  و  اهل  بر 
ی ِعیاِلِه« (کلینی، ۱۴۰۷، ج۴، ص۱3). از سعادت 

َ
َقیَم َعل

ْ
ل

َ
ْن یکوَن ا

َ
ُجِل أ لّرَ

َ
می فرماید: »ِمْن َسَعاَدِة ا

و نیک بختی مرد است که سرپرست خانواده خود باشد.
را  او  اینکه  ضمن  خانواده  و  خانه  در  مرد  قراردادن  مدیر  و  سرپرست  با  اسالمی  تعالیم 
تا  فرزندان خواسته  و  اهل  از  قرار داده در مقابل  آنها  از  و مراقبت  مسئول مدیریت خانواده 

تحت والیت و سرپرستی پدر عمل کرده و اطاعات پذیری داشته باشند.
مؤلفه های بعد کارکرد: سومین بعد از ابعاد مورد بررسی مؤلفه های فرزندآوری/پروری بعد 

کارکردها می باشد که شامل سه مؤلفه مراقبت کنندگی، امنیت و حمایتگری و برکت می باشد.
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که  چرا دارند،  ویژه  حمایت  و  مراقبت  به  نیاز  تولد  زمان  از  فرزندان  مراقبت کنندگی: 
آسیب پذیری آنها به سبب ضعف جسمی و روانی شان بیشتر است. تعالیم اسالمی در ضمن 
آداب تولد فرزند دستوراتی را جهت حفظ آنها از آسیب های جسمی و روانی بیان نموده اند. 
از منظر اسالمی، فرایند تربیت و تأمین سالمت روحی و جسمی فرزند پس از تولد با مراسم 
موی  تراشیدن  با  شده،  شروع  کودک  گوش  در  اقامه  اذان  گفتن  و  برداری  کام  و  تحنیک 
کاشانی، ۱38۹،  (آقاتهرانی و حیدری  ادامه می یابد  سر و تصدق، ختنه، ولیمه، عقیقه و... 
تربیت  و  رشد  در  ویژه ای  تکوینی  تأثیر  دستورات  و  آداب  این  از  یک  هر  رعایت  ص۲8۹). 
که خیلی  از آسیب های فردی و اجتماعی  را در مقابل بسیاری  او  معنوی فرزندان داشته و 
کرم؟ص؟ می فرماید:  ج از مدیریت والدین و تربیت انها بوده حفظ می کند. پیامبر ا از آنها خار
یطاِن 

َ
ها ِعصَمٌة ِمَن الّش

َ
لاِة َولیِقم فِی الیسری؛ َفِإّن ذاِن الّصَ

َ
ُذِنِه الیمنى ِبأ

ُ
ن فی ا ُه َمولوٌد َفلیَؤّذِ

َ
ل »َمن ُوِلَد 

او  گوش راست  باید در  کس دارای فرزند می شود  جیِم« (کلینی، ۱۴۰8، ج6، ص۲۴) هر  الّرَ
دورکننده  نوزاد،  گوش  در  گفتن  اقامه  و  اذان  که  چرا بگوید؛  اقامه  چپش  گوش  در  و  اذان 
شیطان از نوزاد و و مصون کننده او از شر وسوسه های شیطانی است. یکی دیگر از سنت های 
کام برداری نوزاد با تربت سیدالشهداء و آب فرات یا آب باران است.  کید شده تحنیک یا  تأ
امام  او چکاندن.  یا در دهان  مالیدن  نوزاد  کام  به  را  این دو  آمیزه  از  اندکی  یعنی  تحنیک 
ها أماٌن« (شیخ حر عاملی، ۱386، 

َ
َبِة الُحَسیِن؟ع؟؛ َفِإّن کوا أولاَدکم ِبُتر صادق؟ع؟ می فرماید: »َحّنِ

امان و  که مایه امن و  کام برگیرید؛ چرا با تربت حسین؟ع؟  را  ج۱۰، ص۴۱۰). فرزندان خود 
ایمنی (جسم و جان کودک) است. 

همان گونه که پزشکان و متخصصان کودک، برای ایجاد مصونیت در مقابل بیماری های 
از همان آغاز والدتش الزم و ضروری می دانند،  را برای نوزاد  کسن های متعددی  جسمی، وا
پیشوایان دین ما نیز با الهام از وحی الهی، ایجاد برخی مصونیت ها در روح و روان و حتی 
جسم نوزاد را به وسیله دعا و ذکر و تلقین و یکسری دستورات از همان ابتدای والدت الزم و 

ضروری شمرده اند (آقاتهرانی و حیدری کاشانی، ۱38۹، ص۲۹۲).
کارکردهای مهم فرزندان حمایتگری و امنیت   امنیت و حمایتگری فرزندان: یکی از 
کار و پشت گرمی  کمک  بخشی آنها برای پدر و مادر می باشد. فرزند خوب و صالح می تواند 
خوبی برای والدین بوده و در طول زندگی و به ویژه در ایام پیری والدین عصای دست آنها 
اقتصادی،  اجتماعی،  ابعاد  همه  در  بخشی  امنیت  و  حمایتگری  این  و  باشد  آنها  یاریگر  و 
عاطفی و ... قابل تطبیق است. در روایات معصومین؟ع؟ به این امر توجه شده و داشتن 
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است.  و سعادت شمرده شده  نشانه های خوشبختی  از  باشد  انسان  کار  کمک  که  فرزندی 
 ،۱۴۰۷ ِبهم«(کلینی،  یسَتعین  ولد  ه 

َ
ل یکوَن  أن  الّرُجل  َسعاَده  »ِمن  می فرماید:  سجاد؟ع؟  امام 

حسن  امام   . می گیرد  کمک  آنها  از  که  است  فرزندانی  داشتن  مرد،  سعادت  از  ص۲).  ج6، 
عسکری؟ع؟ فرزند را بازو و یاور خوبی برای پدر و مادر می داند و برای یکی از اصحاب خود 
ُد. 

َ
َول

ْ
َعُضُد ال

ْ
 َفِنْعَم ال

ً
ُه َعُضدا

َ
وُن ل

ُ
 َیک

ً
دا

َ
ُزْقُه َول ُهّمَ اْر

َّ
به نام عیسی بن صبیح این گونه دعا می کنند: »الل

ُد« (شیخ حر عاملی، ۱38۷، ج۲۱، 
َ
ُه َول

َ
ْیَس ل

َ
ِذی ل

َّ
ِلیَل ال

ّ
 الَذ

ّ
اَمَتُه ِإَن

َ
ٍد ُیْدِرْک ُظل

َ
ثم قال: َمْن َکاَن َذا َول

که بازوی او باشد و چه خوب بازویی است فرزند!  کن  ص36۰). خدایا! به او فرزندی روزی 
یافت، خوار  را درخواهد  پایمال شده اش  بازویی است حق  که دارای  سپس فرمود: هرکس 

کسی است که بازویی ندارد.
گرفتاری  و  فقر  و  محدودیت  موجب  تنها  نه  فرزندآوری  اسالمی  فرهنگ  در  یرکت: 
می کند.  فراهم  مختلف  زمینه های  در  را  الهی  برکت  و  رحمت  جلب  زمینه  بلکه  نمی شود، 

فرزندآوری برکات و آثار مثبت فراوانی دارد که به برخی از آنها می پردازیم:
برکات روحی روانی: الف. یکی از مهم ترین عوامل ازدیاد شور و نشاط در زندگی مشترک 
یحاِن  َر ِمن  یحاَنه  َر الّصاِلح  ُد 

َ
»الَول می فرماید:  کرم؟ص؟  ا پیامبر  است.  خانواده  در  فرزند  تولد 

الَجّنۀ« (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج6، ص3). فرزند صالح گلی از گل های بهشت است. همان گونه که 
گل های بهشتی باعث وجد و سرور اهل بهشت می شوند، فرزندصالح نیز موجب شادمانی و 

سرور والدین می گردد (پناهی، ۱3۹6، ص۲5۰).
ب. امیدبخشی به آینده: با ورود اولین فرزند به کانون خانواده دایره امیدها و آرمان های 
والدین افزایش می یابد. همچنان که فرزند در مقابل چشمان والدین می بالد و شکوفا می شود، 
بذرهای امید نیز در دل پدر و مادر جوانه می زند و آرزوهای نوین منشأ حرکت و تالش آنها برای 
تداوم حیات می گردد. چنین فرزندانی در سال های پیری والدین از آنان دستگیری می نمایند 
و آنها را تنها نمی گذارند؛ حال آنکه افراد بی فرزند معموًال در دوران کهولت از احساس تنهایی 
ِقْم 

َ
أ َو  ِبِهْم َعُضِدی،  اْشُدْد  ُهَمّ 

َّ
رنج می برند. امام سجاد؟ع؟ در صحیفه سجادیه می فرماید: »الل

ِعِنّى 
َ
ْحی ِبِهْم ِذکِری، َو اکِفِنى ِبِهْم فِی َغیَبِتى، َو أ

َ
یْن ِبِهْم َمْحَضِری، َو أ ْر ِبِهْم َعَدِدی، َو َز َوِدی، َو کِثّ

َ
ِبِهْم أ

ی َحاَجِتى« (صحیفه سجادیه، دعای ۲5). خدایا! وجودم را به آنان نیرومند و کجی ام را 
َ
ِبِهْم َعل

به وسیله آنان راست کن، تبارم را به آنان افزونی ده و مجلسم را به آنان زینت بخش و یادم را 
به آنان زنده دار و در نبود من کارهایم را به وسیله ایشان کفایت کن و مرا به سبب آنان بر روا 

شدن نیازم یاری ده.
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کسب  برکات اقتصادی: یکی دیگر از آثار مثبت و برکات داشتن فرزند افزایش روزی و 
روزی  جلب  عامل  را  فرزند  کرم؟ص؟  ا پیامبر  سیره  بیان  ضمن  صادق؟ع؟  امام  است.  درآمد 
تَی 

َ
ا أ

ً
ّنَ َرُجل

َ
اُس َحّقٌ أ یِه الّنَ ِو ِذی یْر

َّ
َحِدیُث ال

ْ
ِه؟ع؟ ال ِبی َعْبِد الّلَ

َ
ُت ِلأ

ْ
: ُقل

َ
اٍر َقال می داند: »َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعّمَ

َمَرُه 
َ
یِج َحتَّى أ ِو ْز

َ
َمَرُه ِبالّت

َ
َحاَجَة َفأ

ْ
یِه ال

َ
َتاُه َفَشکا ِإل

َ
یِج َفَفَعَل ُثّمَ أ ِو ْز

َ
َمَرُه ِبالّت

َ
َحاَجَة َفأ

ْ
یِه ال

َ
ِبى؟ص؟ َفَشکا ِإل الّنَ

ِعیاِل« (کلینی، ۱۴۰۷، ج5، 
ْ
َساِء َو ال ْزُق َمَع الّنِ  الّرِ

َ
ِه؟ع؟ ]َنَعْم [ ُهَو َحّقٌ ُثّمَ َقال ُبو َعْبِد الّلَ

َ
 أ

َ
اٍت َفَقال اَث َمّرَ

َ
َثل

کردم: مردم می گویند مردی  ص33۰). اسحاق بن عمار می گوید: به امام صادق؟ع؟ عرض 
نزد رسول خدا؟ص؟ آمد و از فقر به او گالیه کرد و پیامبر؟ص؟ به او فرمود ازدواج کن و آن مرد بار 
دیگر نزد پیامبر؟ص؟ آمد و از فقر شکایت کرد و دوباره پیامبر؟ص؟ او را به ازدواج توصیه کرد تا 
بار سوم. آیا این روایت درست است؟ امام صادق؟ع؟ فرمود: بله؛ درست است. سپس فرمود: 

رزق و روزی به همراه همسر و فرزند است.
فرزند،  تولد  از  پس  جدید  ارتباطی  شبکه  ایجاد  به لحاظ  والدین  خانوادگی:  برکات 
است.  فرزند  آن  ثقل  مرکز  که  می یابند  تازه ای  سرگرمی های  و  دل مشغولی ها  جاذبه ها، 
مشاهده ناتوانی های نوزاد، حس مسئولیت و شفقت را در والدین برمی انگیزد؛ در آموزه های 
ُد کِبُد 

َ
َول

ْ
کرم؟ص؟ می فرماید: »ال دینی از فرزند به »جگرگوشه والدین« یادشده است. پیامبرا

کمک یکدیگر همه توان خویش  با  آنها  ازاین رو  ُمْؤِمِن...« (نوری، ۱۴۰8، ج۱5، ص۱۱۲). 
ْ
ل

َ
ا

یا  اختالف  با  را  خود  فرزند  به راحتی  نیستند  حاضر  و  می گیرند  به کار  او  از  حمایت  برای  را 
از  دارد.  مثبتی  نقش  خانواده  حیات  تداوم  و  استحکام  در  این  و  کنند  خاطر  آزرده  طالق 
سویی دیگر تولد فرزند فرصتی برای تنوع بخشیدن به زندگی و رهایی از مالل و یکنواختی 
و  (آیت اللهی  داشت  خواهد  همراه  به  را  خانواده  پویایی  خود  این  که  می شود  دل تنگی  و 

دیگران، ۱3۹6، ص۱8۴).
بعد از به دست آوردن مؤلفه های نگرش به فرزندآوری و فرزندپروری بر اساس منابع 
قالب  در  مستندات  همراه  به  آمده  به دست  مؤلفه های  بیشتر  اطمینان  به منظور  اسالمی 
یک فرم ارزیابی و سنجش در اختیار 8 تن از کارشناسان حوزوی و روان شناسی قرار گرفت 
تا آنها را از لحاظ روایی محتوایی ارزیابی کنند. از آنها خواسته شد تا میزان تطابق مؤلفه ها 
کنند.  مشخص  کم  بسیار  و  کم  زیاد،  زیاد،  بسیار  چهارگزینه  از  یکی  با  را  مستنداتشان  با 
ارائه  زیر  رد هر مؤلفه در جدول  یا  تأیید  نتایج آن در جهت  کارشناسان به همراه  نظرات 

گردیده است.
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جدول۲. نتایج ارزیابی و سنجش مؤلفه های نگرش به فرزندآوری و فرزندپروری بر اساس منابع اسالمی

نمره نظرات کار شناسانمؤلفهردیف
CVI

تأیید 
یا رد

تأیید۴۴3۴۴۴۴۴۱فضیلت۱

تأیید۴۴۴۴۴۴۴۴۱سعادت۲

تأیید۴۴۴۴۴۴۴۴۱مهرورزی3

تأیید۴۴3۴۴۴۴۴۱وظیفه مداری۴

تأیید۴۴۴۴۴۴۴۴۱تکریم و مدارا5

تأیید۴۴۴۴۴۴۴۴۱تعلیم و تربیت6

والیت مداری و ۷
مدیریت

تأیید۴۴3۴۴۴۴۴۱

تأیید۴۴۴3۴۴۴۴۱مراقبت کنندگی8

امنیت و ۹
پشت گرمی

تأیید۴۴۴۴۴۲۴۴۰/8۷

تأیید۴۴۲۴۴3۴۴۰/8۷برکت۱۰

کارشناسان، همه مؤلفه های استخراج شده از منابع  بر اساس نتایج به دست آمده از نظرات 
اسالمی مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت. زیرا در صورتی که »CVI« به دست آمده از ۷۹ درصد 
باالتر باشد میزان روایی محتوا مورد تأیید خواهد بود و همه مؤلفه ها نمره باالی ۷۹ درصد را 

کسب کردند.

بحث و نتیجه گیری
رویکردی  که  فرزندآوری  به  سفارش  بر  عالوه  اسالم  فرزندپروری،  و  فرزندآوری  حیطه  در 
توحیدی دارد، آن را عالوه بر تداوم نسل، موجب نشر توحید و خداپرستی در جهان می داند و 
موضوع تربیت فرزند را از قبل از انتخاب همسر مورد توجه قرار داده است و توصیه ها و آداب 
متعددی را برای تربیت و تعلیم فرزندان بیان نموده، ولی در روان شناسی، تربیت از بدو تولد 

آغاز می شود.
حیطه  در  خانواده  به  نگرشی  مؤلفه های  استخراج  پژوهش  این  انجام  از  اصلی  هدف 
فرزندآوری/پروری از آیات و روایات و سنجش روایی مؤلفه های شناسایی شده است. مؤلفه های 
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که  کارکردها تبیین شدند  استخراج شده از منابع اسالمی در ابعاد سه گانه جایگاه، بایسته ها و 
در مجموع ۱۰ مؤلفه شناسایی و مورد تأیید کارشناسان حوزه دین و روان شناسی قرار گرفت.

روایات  و  آیات  در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  سعادت  و  فضیلت  مؤلفه  جایگاه،  بعد  در 
کار رفته نشان از جایگاه باالی فرزندان در دیدگاه اسالم است.  که در مورد فرزند به  تعابیری 
در روایات فرزند به عنوان روشنی چشم و شادی قلب معرفی شده است (طبرسی، ۱۴۰۹ق، ج۱، 
اینکه خود موجب سعادت و خوشبختی والدینش  بر  ص۴8۰). در منابع دینی فرزند عالوه 
ْن 

َ
ُجِل أ لّرَ

َ
می شود بلکه نشانه خوشبختی آنها نیز می باشد. امام باقر؟ع؟ می فرماید: »ِمْن َسَعاَدِة ا

ِقِه َو َشَماِئِلِه« (کلینی۱۴۰۷ق، ج6، ص۴). در بعد بایسته ها، 
ُ
ِقِه َو ُخل

ْ
ُد یْعَرُف ِبِشْبِهِه َو َخل

َ
َول

ْ
ل

َ
یکوَن ا

که نیازهای عاطفی او را تأمین و به او محبت  از انسان و به ویژه والدین فرزند خواسته شده 
کرده و حقوقی را که برای او خداوند متعال مقرر نموده رعایت گردد که این حقوق هم شامل 
حقوق مادی و هم حقوق معنوی است. مؤلفه تکریم و مدارا بیان می دارد که فرزندان در هر 
سنی که باشند باید کرامت آنها حفظ شود و با توجه به ضعف روحی و جسمی باید مورد مدارا 
و مراعات ویژه قرار بگیرند. فرزندان در هر سنی که باشند برای خود شخصیت و احترام قائلند 
و دوست دارند به شخصیت آنها توجه شود و مورد تکریم قرار بگیرند (مروجی طبرسی، ۱3۹۰، 
بر  و  است  و سازندگی  با خودسازی  دانِش همراه  و  پرورش  پایٔه  آموزش،  اسالم،  در  ص8۰). 
اساس آموزه های دینی، بهترین فصل آموزش و پرورش یا همان تعلیم و تربیت دوران کودکی 
ُم فی 

َّ
ذی یَتعل

َّ
ال کرم؟ص؟ می فرماید: »َمَثُل  است (محمدی ری شهری، ۱385، ص۱3۱) پیامبر ا

ی الماِء« (متقی هندی، 
َ
ذی یکُتُب َعل

َّ
ُم فی کَبِرِه کال

َّ
ذی یَتعل

َّ
قِش فِی الَحَجِر، وَمَثُل ال ِصَغِرِه کالّنَ

و خانواده  در خانه  مرد  قراردادن  و مدیر  با سرپرست  اسالمی  تعالیم  ۱۴۰۹، ج۱۰، ص۲۴۹). 
و  اهل  از  مقابل  در  داده  قرار  آنها  از  مراقبت  و  خانواده  مدیریت  مسئول  را  او  اینکه  ضمن 
فرزندان خواسته تا تحت والیت و سرپرستی پدر عمل کرده و اطاعات پذیری داشته باشند. در 
بعد کارکردها سه مؤلفه مراقبت کنندگی، امنیت و برکت معرفی و تبیین شد. فرزندان از زمان 
که آسیب پذیری آنها به سبب ضعف جسمی و  تولد نیاز به مراقبت و حمایت ویژه دارند چرا 
روانی شان بیشتر است. تعالیم اسالمی در ضمن آداب تولد فرزند دستوراتی را جهت حفظ آنها 
از آسیب های جسمی و روانی بیان نموده اند. از منظر اسالمی، فرایند تربیت و تأمین سالمت 
روحی و جسمی فرزند پس از تولد با مراسم تحنیک و کام برداری و گفتن اذان اقامه در گوش 
می یابد  ادامه  و...  عقیقه  ولیمه،  ختنه،  تصدق،  و  سر  موی  تراشیدن  با  شده،  شروع  کودک 
را  تربیت صحیح  این نگرش، بستر  با  کاشانی، ۱38۹، ص۲8۹). اسالم  (آقاتهرانی و حیدری 
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برای فرزندان فراهم می  کند تا به اقتضای ضعفشان مورد مراقبت و حمایت قرار بگیرند. اسالم 
بسیاری  در  می تواند  که  می نگرد  پشتوانه  و  کمک کار  یک  به عنوان  فرزند  به  این،  بر  عالوه 
فرزندآوری  اسالمی  فرهنگ  در  باشد.  والدین  برای  خوبی  پشتوانه  زندگی  موقعیت های  از 
گرفتاری نمی شود بلکه زمینه جلب رحمت و برکت الهی را  نه تنها موجب محدودیت و فقر و 
در زمینه های مختلف فراهم می کند که این برکت شامل برکت اقتصادی، جسمانی، روحی و 

خانوادگی می شود.
در این پژوهش بر اساس منابع اسالمی-آیات و روایات- به شناسایی و بررسی مؤلفه های 
نگرشی فرزندآوری و فرزندپروری پرداخته شده درحالی که در پژوهش های دیگر با توجه به 
مبانی روان شناسی مدرن ویژگی های نگرشی فرزندآوری را مورد پژوهش قرارداده اند؛ ضمن 
اینکه در این پژوهش سعی شده عالوه بر بررسی نگرش به فرزندآوری، مؤلفه های نگرشی به 
فرزندپروری نیز در منابع اسالمی شناسایی و تبیین شود تا دیدگاه جامع و کاملی را نسبت به 

فرزند ارائه دهد.
به  خاصی  نگاه  شده  بیان  مؤلفه های  طبق  اسالمی  آموزه های  و  اسالم  کلی  به طور 
فرزندآوری و تربیت فرزند داشته و با توجه به جایگاه و کارکردها انگیزه زیادی برای فرزندآوری 

ایجاد کرده و روش های فرزندپروری را نیز آموزش می دهد.
از  استفاده  با  تغییر نگرش  و  ارتقاء  راه های  بعدی،  در پژوهش های  پیشنهاد می شود، 

فنون شناختی و رفتاری و تکنیک های عملی در افراد جامعه مورد تحقیق قرار گیرد.
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