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Abstract 
This article deals with the issue of reducing the desire of families to have children, 
the fear of livelihood problems in having children and its moral educational 
solution. The purpose of the article was to present the moral-educational solution of 
the Holy Quran for families to overcome the fear of livelihood problems in having 
children. This article analyzes religious texts with a disciplined jurisprudential 
inference method using a text-based qualitative research method. The most 
important finding of this article was extracting the solution mentioned in the Quran 
for families to overcome the fear of livelihood problems, the application of which 
can eliminate the reluctance to have children due to livelihood problems. The 
Qur'an's solution was that a person should not be afraid of livelihood problems in 
order to have children and leave the provision of his and his children's expenses to 
God. Among the other findings was the investigation and short answer to four 
concepts of livelihood problems in having children, which are: weak faith and 
belief in the promises of sustenance, fear of inability to provide for the present and 
future expenses, believing unrealistic needs to be real, and fourth, greed in life. By 
analyzing the verses of the Quran, it was concluded that trusting in God is a 
solution to overcome the fear of livelihood problems in having children. Therefore, 
the strategies for creating and strengthening trust were extracted from religious 
texts, which were four strategies: paying attention to divine characteristics and 
attributes, strengthening faith, paying attention to the helplessness of creatures and 
despairing of them, and fourth, being on the path of truth and persevering on it. 
 
Keywords: Livelihood problems, having children, trust, Solutions for the desire to 
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for having children, innovative solutions for having children. 
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  چکیده

ها به فرزندآوري به مسئله ترس از مشکالت معیشتی  این نوشتار با موضوع کاهش میل خانواده

تربیتیِ  -آن پرداخت. هدف نوشتار ارائه راهکار اخالقی در فرزندآوري و راهکار اخالقی تربیتیِ

ها بر ترس از مشکالت معیشتی در فرزندآوري بود. این نوشتار با  قرآن کریم براي غلبه خانواده

محور به تحلیل متون دینی با روش منضبط استنباط فقهی پرداخت.  روش تحقیق کیفی متن

ها بر ترس از  اشاره شده در قرآن براي غلبه خانواده ترین یافته این نوشتار استخراج راهکار مهم

میلـی بـه فرزنـدآوري ناشـی از مشـکالت       تواند بی مشکالت معیشتی بود که کاربست آن می

معیشتی را از بین ببرد. راهکار قرآن این بود که انسان براي فرزنـدآوري ترسـی از مشـکالت    

هـا   ان را به خدا بسپارد. از دیگر یافتـه هاي خود و فرزند معیشتی نداشته باشد و تأمین هزینه

اند از:  بررسی و پاسخ کوتاه به چهار پنداره از مشکالت معیشتی در فرزندآوري بود که عبارت

 و حـال  هـاي  هزینه تأمین در ناتوانی از دهنده، ترس روزي هاي وعده به باور و ایمان سستی

زندگی. با تحلیـل آیـات    در طمع و غیرواقعی و چهارم حرص نیازهاي پنداشتن آینده، واقعی

اي براي غلبه بر ترس از مشکالت معیشـتی در   قرآن نتیجه آن شد که توکل بر خدا راه چاره

بنابراین راهکارهاي ایجاد و تقویت توکل از متون دینی استخراج شد که چهار  فرزندآوري است؛

ـ  ایمان، توجه الهی، تقویت صفات و ها ویژگی به راهکار بود: توجه  و مخلوقـات  درمانـدگی  هب

  آن. بر استقامت و حق مسیر در ها و چهارم حضور آن از ناامیدي
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  مسئلهمقدمه و بیان 

شـده، تـرس از   که سبب کشتار فرزندان می هایی ترساز دیرباز تا عصر حاضر یکی از 

نهـی  فقر و تنگدستی و تأمین معاش فرزندان بوده است. این ترس به حدي است که 

 ،(قـرآن  در قرآن کریم جزو دستورات مهم شریعت آورده شده استاز کشتار فرزندان 

. آیه شریفه اشاره به یکی از کارهـاي ناپسـند جاهلیـت و صـدر     )151: 6ص.  ،1398

والدین فرزندانشـان را پـس    ،دلیل مشکالت اقتصاديدر عصر جاهلیت به اسالم دارد. 

جاهلیت مدرن فرزنـدان  نیز امروزه  .کردندمی گور به زندهکشتند یا از به دنیا آمدن می

یـا  » سـقط جنـین  «کنند و نام مدرن زنده چرخ میرا زنده دست کف یکاز  تر کوچک

ناپسـند، امـا در حقیقـت    نهند. کاري که در ظاهر عادي و کمـی  را بر آن می 1کورتاژ

تر از کشتار فرزندان در زمان جاهلیت است؛ چراکـه در کورتـاژ   تر و پستبسیار شنیع

قطعـه جـدا شـده و    باشد، قطعـه  شده بزرگشود یا اگر زنده چرخ میبدن جنین زنده

 ،2بینیـد هاي خونی است کـه شـما مـی   حاصلش لخته درنهایتشود و سپس چرخ می

و او را بـا   کردنـد کشـتند و دفـن مـی   او را مـی  بـاره  یـک ه برخالف جاهالن قـدیم کـ  

  .کشتند زجرکشی نمی

این رفتار فجیع و کنش شنیعی کـه امـروزه شـاهدش هسـتیم، متـأثر از عوامـل       

وقتی مـادري پـا روي احسـاس     گوناگونِ اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادي است.

ان از فشارها و تـأثیرات  زند، نش گذارد و چنین کنش ناپسندي از او سر می مادري می

شناسـی ایـن نـوع رفتـار      مختلفی است که بر روح و روان وي وارد آمده است. آسـیب 

یـک بررسـی    بـه  اي است تا عوامل مختلـف یـک   هاي موشکافانه ناپسند نیازمند تحلیل

  عامل یا مجموع عوامل) به دست آید. ها (تک شود و راهکار یا راهکارهاي مقابله با آن

هـاي بسـیاري را درگیـر کـرده اسـت، مشـکالت        عواملی که خـانواده  ترین از مهم

شـدن درآمـدها،    هـاي زنـدگی و کـم    اقتصادي و معیشتی است. با باال رفـتن هزینـه  

کننـد.   وپنجه نرم می ها در تأمین ضروریات زندگی با مشکالت متعددي دست خانواده

ضـو جدیـد در   ها نسـبت بـه افـزودن ع    فشار مشکالت معیشتی سبب شده تا خانواده

                                                        
1. Curtage. 

تا شاید کمی دردناك بودن آن  شده تصریحچنین این» عمد به«ضمن پوزش از خواننده گرامی، تعابیر و کلمات  .2

 دهند.منتقل شود و تلنگري باشد براي کسانی که چنین افکار پلیدي به ذهن خود راه می
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  خانواده و افزایش تعداد فرزندان، ترس و واهمه داشته باشند و از آن بپرهیزند.

کند: یکـی پیشـگیري از    این ترس در دو گونه رفتار در حوزه فرزندآوري بروز می

هاي ناخواسته. محل بحـث در ایـن نوشـتار     بارداري و دیگري سقط جنین در بارداري

هـا بـه فرزنـدآوري عوامـل      میلـی خـانواده   بنابراین بی شود؛ شامل هر دو نوع رفتار می

متعددي دارد که سرانجام آن پیشگیري از بارداري یا سقط جنین اسـت. ایـن مقالـه    

میلی بپـردازد و تـرس    سعی دارد در حد توانش به عامل مشکالت معیشتی در این بی

ن کـریم  ها از مشکالت معیشتی را موشکافی کند. سپس بـا مراجعـه بـه قـرآ     خانواده

  تربیتی براي مقابله با این مشکل ارائه دهد. - راهکار اخالقی

خصوص بـا   تربیتی و به -این مسئله بارویکرد خاص مقاله حاضر با مباحث اخالقی

شـده در   اي فقه االخالق و فقه تربیتی ارتباط دارد. راهکارهاي ارائه رشته مباحث میان

هـایی چـون تربیـت و    ورود فقـه بـه عرصـه    اهللا اعرافی در این مقاله بر پایه روش آیت

 ،موسـوي  و(اعرافـی   )479-473: 1ص.  ،1391 ،فقـه تربیتـی   ،(اعرافـی اخالق است 

. بـر ایـن اسـاس نوشـتار     )1390 ،گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهـاي جـوانحی  

اي فقه االخالق با رویکرد کاربردي و ارائه راهکار به  رشته حاضر در حوزه مباحث میان

رود که در مسئله فرزندآوري با روش خـود راهکارهـایی مبتنـی بـر آیـات و       میشمار 

هـایی از مشـکالت    روایات ارائه کرده است. همچنین این نوشتار از سوي دیگر تحلیل

هاي شـناختی نسـبت بـه     معیشتی در عرف جامعه ارائه داده است که با حوزه تحلیل

حلیل ارتکازات عرفی (بنـاء عقـالء   در ت عرف جامعه و با روش پیوند میان فقه و عرف

 )63ص.  ،1426 ،االجتهـاد و التقلیـد   ،(امـام خمینـی  ارتبـاط دارد   در مباحث فقهی)

 ،(اعرافـی  )184: 3ص.  ،1400 ،ج11مکاسـب محرمـه    ،(اعرافـی  )1385 ،(علیدوست

 ،1400 ،ج11مکاسـب محرمـه    ،(اعرافـی  )228: 7ص.  ،1400 ،ج11مکاسب محرمه 

 )488: 9ص. 

  هاي تحقیق و پرسش. هدف 1

گیـري از بـارداري    هـاي پـیش   امروزه علل مختلفی براي سقط جنین یا استفاده از راه

. این نوشتار قصد دارد به یکـی از ایـن عوامـل    )1400 ،محمدي و(رضایی  وجود دارد

میلی  ترین علت بی شود و آن را اولین یا مهم بپردازد که بسیار بر زبان مردم جاري می

اسـت کـه   » مشکالت اقتصادي و معیشـتی «کنند. این عامل  به فرزندآوري عنوان می

تصـر دربـاره   ها براي فرزندآوري شده است. پس از بررسی مخ مانع بسیاري از خانواده

میلی به فرزندآوري، با بیانی کـه قـرآن    هاي مرتبط با مشکالت اقتصادي در بی پنداره
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  حل قرآنی آن خواهد پرداخت. باره دارد، به راه کریم دراین

  با توجه به هدف تحقیق، پرسش اصلی و فرعی تحقیق بدین ترتیب است:

  . پرسش اصلی1-1

دآوري ناشی از ترس از مشکالت معیشتی، قرآن ها به فرزن میلی خانواده توجه به بی با

  دهد؟ کریم چه راهکار اخالقی تربیتی ارائه می

  هاي فرعی . پرسش1-2

خاطر ترس از مشکالت معیشتی میلی به فرزندآوري ندارنـد،   هایی که به اول: خانواده

  هایی نسبت به مشکالت معیشتی دارند؟ چه پنداره

ــی ــدآوري در دوم: ریشــه ب ــه فرزن ــی ب ــادي فعــل اســت و   میل ــه از مب ــدام مرحل ک

  تربیتی قرآن کریم و روایات چیست؟-هاي) اخالقی(راهکار

  . پیشینه تحقیق2

خورد که با روش تحقیق میـدانی   در پیشینه این مسئله مقاالت متعددي به چشم می

  شود: ها اشاره می ترین آن توصیفی بدان پرداختند که به مهم -یا تحلیلی

 ،محمـدي  و(رضـایی  » فرزندآوري به زنان میلی کم دالیل تحلیل و بررسی«مقاله 

هـا بـه فرزنـدآوري     میلی خانواده انگیزه کم 10بانوي متأهل به  11با گزینش  )1400

 ناکارآمدي خـانواده  اقتصادي، هاي چالش«توان به  ها می دست یافته است؛ ازجمله آن

کرد. این تحقیـق میـدانی در   اشاره » هراس و... و اضطرار تقدیر، و قسمت پرجمعیت،

میلی به فرزندآوري بوده؛ ولی پس از حصول این نتیجه  آوري عوامل بی صدد به دست

آوري پرداخـت؛   هـا بـه فرزنـد    سازي آن و تمایـل آن  باید به راهکارهایی براي برطرف

  به دنبال آن است.     -برپایه آیات و روایات -چیزي که نوشتار حاضر

 و(تـوکلی   »دینـی  نگـرش  بـر  تأکیـد  با متأهل زنان یدگاهد از فرزندآوري«مقاله 

تـا   20زن متأهل بدون فرزند بین سنین  16از طریق مصاحبه با  )1400 ،رفیعی هنر

اي در ایـن تحقیـق    هـا پرداختـه اسـت. کـد هسـته      فرزنـدي آن  سال به دالیل بی 40

شده اسـت.  معنا » فرزند«فرزندآوري است که با دو نگاه خدامحور و خودمحور مقوله 

گیرد که بـراي تمایـل بـه فرزنـدآوري بایـد نگـاه خـدا محـور          در پایان نیز نتیجه می

جایگزین نگاه خودمحور شود. اما پرسشی که بعد از حصول نتیجـه ایـن تحقیـق بـه     

آید، چگونگی جایگزینی نگاه خدامحور با خودمحور است که نوشـتار حاضـر    ذهن می
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  ت و روایات بدان بپردازد.  قصد دارد در حد توان با کمک از آیا

جات  میلی به فرزندآوري مقاالت و نوشته ها و عوامل بی بنابراین در خصوص انگیزه

 وپیلــتن  ؛1396 ،طریقتــی تــابش وصــادقی  ؛1397 ،(دلیــريمتعــددي وجــود دارد 

 ،شـیدایی  وترابـی   ؛1392 ،دینـانی توسـلی  و  حقیقتیـان  ،کشـاورز  ؛1394 ،رحمانیان

امـا  ؛ )1400 ،ملکوتی نیا ب ؛1400 ،ملکوتی نیا الف ؛1395 ،سرایی وصادقی  ؛1398

یی بـراي  راهکارها خورد یا بسیار کم بدان پرداخته شده است، ارائهآنچه به چشم نمی

  ها است.سازي این عوامل و افزایش میل به فرزندآوري در خانوادهبرطرف

شناسانه بـا   گاه آسیببررسی مقاالت نشان داد که در پیشینه این موضوع بیشتر ن

 ها به فرزنـدآوري وجـود دارد؛   میلی خانواده رویکرد بررسی و کشف عوامل و دالیل بی

اما گام بعدي پس از کشف عوامل یک مسئله پرداختن به راهکارهایی بـراي حـل آن   

است. در مقاالتی که در پیشینه آمد رویکـرد حـل مسـئله و ارائـه راهکـار یـا وجـود        

بدان پرداخته شده بود. امتیاز این مقاله همین است که قصد دارد بـا  نداشت یا کمتر 

ها بـه فرزنـدآوري بپـردازد. بـر همـین       میلی خانواده رویکرد ارائه راهکار به مسئله بی

شود، سپس به ارائه راهکـاري   اساس ابتدا عامل ترس از مشکالت معیشتی تحلیل می

  شود. ر قرآن کریم پرداخته میهاي وحی د اخالقی تربیتی با استفاده از آموزه

  . مالحظات نظري3

  . بخش اول: تعریف مفاهیم3-1

در فرهنگ لغـت معـین میـل بـه معنـی خمیـدگی، محبـت و         :میل به فرزندآوري

خواست و رغبت آمده، میل ارادي و نفسانی را مبدأ حرکـت مطـابق بـا قصـد و اراده     

داشـتن وي بـه آن چیـز    کند و میل بودن کسی به چیزي به معنـاي تمایـل    معنا می

زن و شـوهر بـه    گـرایش . بنابراین در اینجا بـه معنـی تمایـل و    )1386 ،(معین است

  فرزنددار شدن است.

جمـع آن  » مشـکالت «به معنی سختی و دشـواري و  » مشکل« :مشکالت معیشتی

ترکیـب ایـن دو معنـاي     )1386 ،(معـین به معنی زندگانی اسـت  » معیشت«است و 

شـود. امـا ایـن ترکیـب در      سختی و دشواري در زندگی مـی  عامی دارد که شامل هر

 هاي زنـدگی أمین هزینهزبان ایرانی به معناي سختی در ت اصطالح رایج جامعه فارسی

هـا و مشـکالت    سـختی  رود و مـراد از آن در مقالـه همـین معنـاي رایـج      به کار مـی 

  .  هاي با درآمد متوسط به پایین است هاي زندگی در خانواده هزینه
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اسم مصدر بـه معنـاي گمـان، وهـم و     » پنداره: «هاي مشکالت معیشتی »پنداره«

. منظـور از آن در ایـن نوشـتار گمـان اشـتباه      )1386 ،(معـین  رود تخیل به کـار مـی  

ها در تأثیر واقعی افزایش مشکالت معیشتی با فرزنددار شـدن اسـت. توضـیح     خانواده

شده، مشـخص   هاي تحقیق انجام فتههایی که در بخش اول از یا مختصر آنکه با بررسی

رود، بلکـه   شود که مشکالت معیشتی مشکلی واقعی براي فرزندآوري به شمار نمی می

یک گمان و تصور اشتباهی است که بر زن و شوهر عارض شـده اسـت و مـانع اقـدام     

  ها براي فرزندآوري است.   آن

 ام کـاري اسـت  به معناي شـیوه و روش انجـ  » راهکار: «راهکارهاي اخالقی تربیتی

صفت بـراي آن اسـت. ایـن ترکیـب بـه ایـن       » تربیتیـ   اخالقی«که  )1382 ،(انوري

ها به فرزندآوري  میلی خانواده شده براي حل مشکل بی معنی است که راهکارهاي ارائه

در این نوشـتار از سـنخ علـوم اخالقـی و تربیتـی اسـت و از حـوزه اخـالق و تربیـت          

  گیرد. سرچشمه می

 )405: 5ص.  ،1409 ،(فراهیدي» واگذاري و تفویض«ر لغت به معنی : توکل دتوکل

ص.  ،1371 ،(انصـارى  »تسلیم همه امور به مالک حقیقی آن«و در اصطالح به معنی 

است. در نوشتار حاضر چهار راهکار براي اکتساب و تقویت توکـل در بخـش    )197: 1

مین رزق و روزي فرزندان بـه  آید. توکل و واگذاري امور معاش و تأ ها می دوم از یافته

  خدا راهکار قرآنی در مسئله این مقاله است.

  . بخش دوم: مبانی نظري3-2

 ،(قـائنی مبانی نظري در این نوشتار آراء فقها و ادله فقهی دربـاره فرزنـدآوري اسـت.    

-297: 1ص.  ،1394 ،کریمی نیـا و  رخی ،قاسمی ،(قائنی )293-239: 1ص.  ،1424

از یک منظر کلی مباحث فقهی در ارتباط با فرزنـدآوري بـه دو بخـش قبـل از      )354

  شود. ازآن تقسیم می انعقاد نطفه و پس

طبیعـی بـا دو روش عـزل (بیـرون      طـور  به اول: مبانی فقهی پیش از انعقاد نطفه:

  توان از انعقاد نطفه جلوگیري کرد. سازيِ زن یا مرد می ریختن منی) و عقیم

 )809: 2ص.  ،1409 ،(یـزدي (بیرون ریختن منی) ازنظر فقهی جایز اسـت   عزل

 ،(نجفـی (صـاحب جـواهر)    )303-302: 7ص.  ،1413 ،(عالمه حلیولی کراهت دارد 

؛ برخی نیز آن را حـرام و موجـب ثبـوت دیـه (ده     )113-111: 29ص.  ،بی تا (هفتم)

. امـا برخـی   )359 :4ص.  ،1407 ،(طوسـی  )516ص.  ،1413 ،(مفید دینار) دانستند

شرایط و احوال مانند عدم رضایت زوج یا زوجه، شرط ضـمن عقـد، موقـت یـا کنیـز      
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 )65-64: 11ص.  ،1418 ،(حـائري  تواند حکم آن را تغییـر دهـد.   بودن زوجه و... می

    )809: 2ص.  ،1409 ،(یزدي

 )163: 2ص.  ،(امـام خمینـی   زن یا مرد از نظر فقهـی حـرام اسـت.    سازيِ عقیم

-56: 21ص.  ،(مؤسسه دائرة المعـارف فقـه اسـالمى    )458: 1ص.  ،یازدهم ،(لنکرانی

ــوئی )69 ــول   )360: 1ص.  ،1416 ،(خـ ــی از رسـ ــز روایتـ ــرمتش نیـ ــه حـ  اهللا ادلـ

 و تطبیـق قاعـده الضـرر    )410: 10ص.  ،1409 ،(حر عـاملی  وسلم) وآله علیه اهللا (صلی

 ،1398 ،(قـرآن بر آن است؛ همچنین به آیه شـریفه   )211: 1ص.  ،1419 ،(بجنوردي

 ، التبیـان فـی تفسـیر القـرآن     ،(طوسی به استناد برخی تفاسیر ذیل آن )119: 4ص. 

سـازي تمسـک شـده     براي اثبات حرمت عقـیم  )1368 ،(قمی مشهدي )334: 3ص. 

  است.

ام مبانی نظري مرتبط با این بخش بـا احکـ   دوم: مبانی فقهی پس از انعقاد نطفه:

سقط جنین در فقه ارتباط دارد. سقط جنین عمدي (با وسـایل پزشـکی یـا ضـربه و     

ص.  ،1413 ،(سـبزواري جنایت) حرام است؛ حتی اگر جنین غیر مشروع (زنـا) باشـد   

و حتـی اگـر بـه خـاطر مشــکالت      )461: 1ص.  ،1414 ،(سیسـتانی  )253-254: 25

: 8ص.  ،1392 ،م الخمینـی موسـوعۀ اإلمـا   ،(امـام خمینـی   اقتصادي و مانند آن باشد

که ادامه بارداري براي مـادر خطـر داشـته باشـد و روح دمیـده       ؛ مگر درصورتی)428

 ،1392 ،موسوعۀ اإلمـام الخمینـی   ،(امام خمینی اند نشده است که آن را جایز دانسته

 ،(قـائنی . ادله حرمت سقط جنین در کتب تفصیلی فقهی آمـده اسـت   )161: 10ص. 

  .)293-239: 1ص.  ،1424

هـاي متـداول    بنـدي ارائـه شـده داروهـاي ضـدبارداري و روش      : بر اساس دستهنکته

مانع لقاح اسپرم ( امروزي براي پیشگیري از بارداري اگر از انعقاد نطفه جلوگیري کند

کنـد،   شود) ملحق به دسته اول است و اگر نطفه بسته شده را سقط مـی  و تخمک می

  شود. ط جنین) میملحق به دسته دوم (سق

  . روش تحقیق4

بر محور توصیفی  -تحلیلی در شاخه تحقیق کیفی با روش 1401در سال این نوشتار 

هاي خاص اجتهـاد و   به تحلیل آیات و روایات با روشقرآن کریم و برخی روایات متن 

سازي پنداره تـأثیر مشـکالت    راهکارهایی را براي برطرفا پردازد ت استنباط فقهی می

سـه کُـدواژه   میلی به فرزندآوري از آن منبع وحیانی استخراج کند. بـا   تی بر بیمعیش
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که معـادل   توان آیات مرتبط با مسئله مقاله را یافت می» هزینه«، »فرزند«، »کشتن«

است. با جستجوي این سـه کـدواژه در قـرآن    » رزق«و » ولد«، »قتل«ها در عربی  آن

دو آیه ارتباط و داللـت روشـنی بـا مسـئله      یابیم که کریم به سه آیه شریفه دست می

. سپس با تحلیـل  )151: 6ص.  ،1398 ،(قرآن )31: 17ص.  ،1398 ،(قرآنمقاله دارد 

رسیم. در دو آیـه شـریفه    محتواي آیات به راهکار قرآن کریم براي حل این مسئله می

 کنـد، سـپس در   خاطر ترس از مشکالت معیشتی نهـی مـی   ابتدا از کشتار فرزندان به

کنـد. بـا اسـتفاده از     هـا معرفـی مـی    دهنـده آن  اي خبري خداوند را روزي قالب گزاره

هاي ظهورگیري در اصول استنباط و اجتهاد فقهی، ارتباط این جمله بـا نهـی از    روش

شود و از آن دستور توکل بـه خـدا و واگـذاري رزق و روزي     کشتار فرزندان روشن می

  شود. ند توانا استنتاج میها به خداو فرزندان و تأمین معاش آن

ها با استفاده از نتایج تحقیقات میدانی که در مقاالت یادشـده   در بخش اولِ یافته

میلـی بـه فرزنـدآوري تحلیـل      هـاي میـدانیِ بـی    در پیشینه تحقیق آمده است، ریشه

بـودنِ مشـکالت معیشـتی از واژه     شود؛ همچنین با روش ظهورگیري فقهی پنداره می

شـود و ایـن مطلـب در بخـش      در آیه شریفه قرآن کریم استنباط می» خشیۀ إمالق«

رسد. سـپس در بخـش دوم بـا     جز استناد به آمار) به تأیید قرآن کریم نیز می اول (به

هاي فلسفی در مبادي صدور فعل به تحلیل روانشناسانه (بـاطنی و   مراجعه به بررسی

ـ   پردازد تا ریشه بـی  نفسانی) باطن زن و شوهر می از جهـت  -ه فرزنـدآوري را  میلـی ب

-در مبادي صدور فعل بیابد. پس در بخش دوم ابتدا با روش تحلیل فلسـفی  -فلسفی

میلی به فرزندآوري در بـاطن زوجـین بـه دسـت      روانشناسی (نفس و باطن) ریشه بی

آید، سپس با مراجعه به آیات و روایات با روش تحلیل متنی برپایه اجتهـاد فقهـی    می

ها حاصـل پژوهشـهایی    پردازد. این قسمت از یافته براي حل مشکل میبه ارائه راهکار 

شده در آیات و روایات بـراي   است که در آن راهکارهاي ارائه 1400تا  1397در سال 

شود. براي مثال یکی از راهکارها توجه به صفات خاص الهـی بـراي    توکل استفاده می

رتب صفات پروردگار بر دستور بـه  تقویت توکل است. این راهکار با توجه به اناطه و ت

شود؛ به این صورت که ترتب دستور توکل بر صـفات پروردگـار بـه     توکل استفاده می

  معنی نقش مؤثر توجه به آن صفت در ایجاد و تقویت توکل در نفس است.

  هاي تحقیق . یافته5

خی شود تا با پاسخ به دو پرسش فرعی به پاسـ  هاي تحقیق در دو بخش ارائه می یافته

  براي پرسش اصلی دست یابد.
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هـاي ناشـی از مشـکالت معیشـتی در      . بخش اول: برخی پنداره5-1

  میلی به فرزندآوري بی

بخش اول درصدد پاسخ به پرسش فرعی اول تنظیم شـده اسـت. پرسـش فرعـی اول     

خاطر ترس از مشکالت معیشتی میلی به فرزندآوري  هایی که به قرار بود: خانواده ازاین

هایی نسبت به مشکالت معیشتی دارند؟ کـه اکنـون بـه پاسـخ آن      چه پندارهندارند، 

  پردازیم. می

هـایی کـه بـه بهانـه مشـکالت معیشـتی از        در جامعه امروزي کم نیستند خانواده

آورنـد. درحـالی کـه بـا نگـاه       فرزنـدي مـی   شوند یا رو به تـک  فرزندآوري منصرف می

تنهـا در   یـابیم کـه ثـروت نـه     مـی هـاي تنگدسـت و ثروتمنـد در    مختصري به خانواده

هـا پولـدارتر    زیادشدن میل به فرزندآوري اثري ندارد، بلکه برعکس هرچقدر خـانواده 

  اند. فرزندي و مانند آن گرایش پیدا کرده هستند، فرزند کمتري دارند و به حیوان

طـور   . بـه )1400 ،(ملکوتی نیا الـف  این نکته در آمار رسمی نیز بروز و ظهور دارد

ترین قاره جهان و اروپا با میـانگین سـنی    سال جوان 20آفریقا با میانگین سنی  مثال

سال پیرترین قاره جهان هستند، ولی ازنظر ثروت رابطه معکوس دارند. همچنـین   40

هاي سیسـتان بلوچسـتان و هرمزگـان     در کشور ایران بیشترین ثبت والدت در استان

) و کمتـرین ثبـت والدت بـراي    23,5و  32,5است (به ازاي هر هزار نفـر بـه ترتیـب    

) اسـت؛  14,3و  12,9هاي گیالن و مازندران (به ازاي هر هزار نفـر بـه ترتیـب     استان

میلیـون تومـان بـوده     15حـدود   92که متوسط درآمد هر مازندرانی در سال  درحالی

(ملکوتی نیـا   میلیون بوده است 8است و متوسط درآمد هر ایرانی در این سال حدود 

  .)1400 ،الف

ها میلـی بـه    که باعث شده خانواده-هاي ناشی از مشکالت معیشتی  برخی پنداره

  شود. در ادامه اشاره می -فرزندآوري نداشته باشند

 دهنده هاي روزي . پنداره اول: سستی ایمان و باور به وعده5-1-1

ن به آوري به دلیل مشکالت معیشتی نشانه باورنداشت جلوگیري از تکثیر نسل و فرزند

صراحت این نکته را  هاي خداوند در باب تأمین رزق و روزي است. قرآن کریم به وعده

»  إِیـاکُم  و نَـرْزقُهم  نَحنُ إِمالقٍ خَشْیۀَ أَوالدکُم تَقْتُلُوا ال و«دهد:  به مخاطبانش تذکر می

و آیات دیگري با همین بیان کـه از کشـتن فرزنـد نهـی      )31: 17ص.  ،1398 ،(قرآن

: 6ص.  ،1398 ،(قرآنداند  ها و پدر و مادرانشان را به دست خدا می کند و رزق آن می
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. همچنین آیاتی که رزق و روزي همه جنبنـدگان را  )28: 9ص.  ،1398 ،(قرآن )151

 اللَّـه  علَـى  إِالَّ الْـأَرضِ  فـی  دابۀٍ منْ ما«داند در این گروه جاي دارد:  به دست خدا می

و آیـاتی کـه خـدا را     )60: 29ص.  ،1398 ،(قـرآن  )6: 11ص.  ،1398 ،(قرآن» رِزقُها

ص.  ،1398 ،(قـرآن  )212: 2ص.  ،1398 ،(قـرآن کند  روزي دهنده مطلق معرفی می

ص.  ،1398 ،(قـرآن  )31: 10ص.  ،1398 ،(قـرآن  )37: 3ص.  ،1398 ،(قرآن )27: 3

  .)3: 65ص.  ،1398 ،(قرآن )38: 24

  هاي حال و آینده . پنداره دوم: ترس از ناتوانی در تأمین هزینه5-1-2

هاي سنگین فرزندان در زمان حال یا آینـده   ها نگران مخارج و هزینه برخی از خانواده

ها براي فرزندآوري اسـت. ایشـان معتقدنـد کـه      هستند و همین ترس مانع جدي آن

مـرور بـا افـزایش     هاي اولیه مخارج را بتوانند تأمین کنند، اما بـه  ابتدا و سالشاید در 

هـا   هاي تحصیل و معاش و اوقات فراغت فرزند از عهده این هزینـه  سن فرزند و هزینه

ها با سطح درآمدي کمتر از همان ابتـداي تولـد    توانند برآیند. البته برخی خانواده نمی

  )1400 ،(ملکوتی نیا بترسند.  میهاي سنگین او  فرزند از هزینه

در خصوص این مورد عالوه بر آیات پنداره اول، روایاتی نیز بـه ایـن نـوع نگـرش     

 یأْتک لَم الَّذي یومک هم تَحملْ لَا آدم ابنَ یا«اشاره کردند و آن را نکوهیدند. از جمله: 

(شریف »  بِرِزقک فیه اللَّه یأْت عمرِك منْ]  یکُنْ[ یک إِنْ فَإِنَّه أَتَاك قَد الَّذي یومک علَى

(ابـن    )82ص.  ،1404 ،(ابن شعبه حرانیو روایات دیگر    )523ص.  ،1414 ،الرضی

 ،1376 ،(ابـن بابویـه   )404ص.  ،1414 ،(شریف الرضـی  )386: 4ص.  ،1413 ،بابویه

  )293ص. 

  پنداشتن نیازهاي غیرواقعی. پنداره سوم: واقعی 5-1-3

هـاي گذشـته    ها در زندگی امروزه وارد شده که در نسل برخی از تجمالت و مدگرایی

هایی که اگر با نگاه وجدان و  ها شده است. هزینه نبوده و همین سبب باال رفتن هزینه

بسا آرامش  ها نیز زندگی جاري است و چه انصاف نگاه شود، ضرورتی ندارد و بدون آن

قیمت هم هزینـه کمتـري بـراي     هاي ساده و ارزان بازي مثالً اسباب تري نیز دارد؛بیش

والدین دارد و هم دغدغه و اضطرابی براي خراب شدن آن به دست فرزند وجود ندارد 

هـاي سـالم    تـوان لبـاس   و از این نظر آرامش دارد. مثال دیگر خرید پوشاك است. می

جـویی   استفاده کرد و در هزینه لبـاس صـرفه   تر را براي فرزندان بعدي فرزندان بزرگ
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هـا   هاي رسمی و مهمانی لباس هاي مخصوص بازي از لباس داشت؛ یا با تفکیک لباس

را سالم نگه داشت تا براي فرزندان بعدي نیز قابل استفاده باشد. راهکارهـایی از ایـن   

ان بـراي کـم   تـو  قبیل بسیار است که با رجوع به خود و اطرافیان موارد فراوانی را می

  )1400 ،(ملکوتی نیا ب ها به کار بست. کردن هزینه

هاي فراوانی براي تدبیر معیشت شده و از اسـراف نهـی    در متون دینی نیز توصیه

بسا یکی از معانی برجسته و مصـداق   چه )56-52: 4ص.  ،1407 ،(کلینیشده است. 

  هاي فرزندان باشد. بارز تدبیر معیشت، کاربست همین راهکارها براي کم شدن هزینه

  . پنداره چهارم: حرص و طمع در زندگی5-1-4

شود، به دو گونـه قابـل    میلی به فرزندآوري می حرص و طمع به مال دنیا که سبب بی

براي به دست آوردن بهتـرین وسـایل و لـوازم    تفسیر است: یک نوع از حرص و طمع 

برد. این نـوع حـرص    هاي زندگی را باال می ها است که هزینه روز بودن آن زندگی و به

(ملکوتی نیـا  شود.  چشمی با دوستان و آشنایان همراه می وهم معموالً با رقابت و چشم

 رأَیـت «ارد: السالم بـر همـین نکتـه اشـاره د     شاید روایت امام سجاد علیه )1400 ،ب

 )320: 2ص.  ،1407 ،(کلینی»  النَّاس أَیدي فی عما الطَّمعِ قَطْعِ فی اجتَمع قَد کُلَّه الْخَیرَ

  دارند مایه خیر و سعادت در دنیا و آخرت خواهد شد. قطع طمع ازآنچه مردم

روت کردن ث نوع دیگري از حرص و طمع وجود دارد که در قالب زراندوزي و جمع

دوستی همـراه اسـت و در    کند که با پول و بخل در هزینه کردن براي زندگی بروز می

 قَـد  غَـنَمٍ  فـی  ضَـارِیانِ  ذئْبانِ ما«بدان اشاره شده است: » حب المال«روایات با تعبیر 

 الشَّـرَف  و الْمالِ حب منْ فیها بِأَفْسد آخرِها فی الْآخَرُ و أَولها فی أَحدهما رِعاؤُها فَارقَها

؛ این نوع حرص نیز باعـث بـاال رفـتن    )315: 2ص.  ،1407 ،(کلینی» الْمسلمِ دینِ فی

 إِنَّ«شـود:   شود و به گفته روایات سبب هالکـت صـاحبش مـی    هاي زندگی می هزینه

ینَارالد و مهرلَکَا الدنْ أَهکَانَ م لَکُمقَب ا ومکَاکُم هله316: 2ص.  ،1407 ،(کلینی»  م(  .  

خـاطر   در هر دو تفسیري کـه از حـرص و طمـع ارائـه شـد، شـخص حـریص بـه        

هاي باال و زراندوزي میلی به فرزندآوري ندارد؛ چراکه آن را مانع مهمـی بـراي    هزینه

ورزي و  تتواند با قناعـ  بیند. در حالی که این پنداره نیز می آوري مال و ثروت می جمع

به این نکته اشاره شده است کـه   7 زیستی برطرف شود. در روایتی از امام صادق ساده

اگر کسی بخش مهمی از تالش و همتش دنیا باشد، خـدا فقـر را در پیشـگاه او قـرار     
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دهد تا دائم خود را فقیر ببیند و برعکس اگر کسی همت خود را براي آخرت قـرار   می

نیـاز از مـال    گذارد تا خود را بـی  زي و ثروت را در قلب او مینیا داد، خداوند متعال بی

  .  )319: 2ص.  ،1407 ،(کلینیدنیا ببیند. 

هـاي پنـداره    میلی به فرزندآوري ناشی از ریشه بندي بی . جمع5-1-5

  مشکالت اقتصادي

هاي گوناگون در مشکالت معیشتی و نگاهی آماري به تعداد فرزندان  با بررسی پنداره

تنها باعث  ها دریافتیم که پول و ثروت، نه ي ثروتمند و فقیر و مقایسه بین آنخانوارها

شود،  ها بیشتر می میل به فرزندآوريِ بیشتر نیست، بلکه هرچه توان اقتصادي خانواده

شود. در همین راستا چهار  فرزندي بیشتر می فرزندي و حیوان ها نیز به تک گرایش آن

طور که پیداست ایـن چهـار    قتصادي بررسی شد. همانهاي مشکالت ا نمونه از پنداره

هـا افـزود کـه     توان مـوارد متعـدد دیگـري نیـز بـر آن      مورد تنها براي نمونه بود و می

شد نوشتار از هدف اصلیش که ارائه راهکار براي رفـع ایـن    پرداختن به آن موجب می

 شده است. یز اشارهها به موارد بیشتري ن هاست، دور شود. البته در برخی نوشته پنداره

    )1400 ،ملکوتی نیا ب ؛1400 ،(ملکوتی نیا الف

گونه کـه   بود. همان» پنداره«اي که در این قسمت بر آن اصرار داشتیم، واژه  نکته

میلـی خودشـان    ها براي بی از آمار مشخص شد، مشکالت اقتصادي که برخی خانواده

حقیقی نیست، بلکه دلیلی ناشی از کنند یک دلیل واقعی با اثر  به فرزندآوري بیان می

کننـد اگـر وضـع اقتصـادي بهتـري داشـتند،        پنداشت غلط خودشان است. گمان می

که آمار خالف آن را نشـان   شد، درحالی تمایل بیشتري به فرزندآوري برایشان پیدا می

ها باید با دلیـل و منطـق، تـرس خـود از مشـکالت معیشـتی را        دهد. این خانواده می

  اثر بودن آن برسند. و تحلیل کنند تا به پوچ و بییابی  ریشه

هـا بـه فرزنـدآوري و     میلـی خـانواده   یابی بـی  بخش دوم: ریشه 5-2

  راهکارهاي اخالقی تربیتی قرآن و روایات

بخش دوم درصدد پاسخ به پرسش فرعی دوم تنظیم شده اسـت. پرسـش فرعـی دوم    

مرحلـه از مبـادي فعـل اسـت و      میلی به فرزندآوري در کـدام  قرار بود: ریشه بی ازاین

پـردازیم. ابتـدا    هاي) اخالقی تربیتی قرآن چیست؟ اکنون بـه پاسـخ آن مـی   ( راهکار

شود، سپس  یابی می ها به فرزندآوري ناشی از مشکالت معیشتی ریشه میلی خانواده بی

  شود. با توجه به ریشه مسئله راهکارهاي اخالقی تربیتیِ قرآن ارائه می
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میلی به فرزندآوري با تحلیل فلسفی از مبـادي   ی بییاب . ریشه5-2-1

  فعلِ فرزندآوري

از منظر فلسفی هر فعلی براي صدورش نیاز به پیمودن چند مرحله دارد که از آن در 

 ،1368 ،(صدر الـدین شـیرازي  شود.  یاد می» مبادي صدور فعل«علم فلسفه با عنوان 

ایـن مبـادي چهـار مرحلـه      )651ص.  ،1360 ،(صدر الـدین الشـیرازي   )251: 2ص. 

اگـر از   -فایده، شوق اکید و اراده که پس از عبور از این مبادي است: تصور، تصدیق به

دهد و در صورت نبود مـانع فعـل صـادر     تحریک عضالت رخ می -افعال خارجی باشد

فایده  شود. فرزندآوري نیز از این قاعده مستثنا نیست. ابتدا باید تصور و تصدیق به می

ن و شوهر باشد، سپس به آن اشتیاق پیدا کنند تا به مرحله اراده برسـد. پـس   براي ز

از اراده اگر مانعی مثل ناتوانی در فرزنددار شدن نباشد و شرایط انعقـاد نطفـه فـراهم    

  شود تا به مرحله رشد و تولد برسد. باشد، نطفه تشکیل می

ند، در مرحلـه سـوم از   میـل هسـت   هایی که به فرزندآوري گرایشی ندارند و بی خانواده

اند؛ یعنی تصور فرزندآوري دارند و حتی فوایـد آن را نیـز تصـدیق     مبادي فعل متوقف شده

اشـتیاقی بـه آن    - ازجملـه تـرس از مشـکالت اقتصـادي     - کنند، اما به دالیل گوناگون می

پندارند که در تأمین معیشت فرزندان تنها و ناتوان هستند (چهـار   ندارند. ایشان چنین می

 ها به فرزنـدآوري شـده اسـت؛    ها مانع اشتیاق آن باره آورده شد) و این پنداره پنداره در این

هاي آنان اصـالح شـود تـا خیالشـان از مشـکالت       بنابراین براي رفع این مشکل باید پنداره

  اقتصادي و معیشتی راحت شده و براي فرزنددار شدن اقدام کنند.

  زندگی به خداوند متعال و توکل بر او. راهکار قرآن: واگذاري امور الف

خاطر مشکالت  اي که مربوط به کشتن فرزندان به خداوند متعال در قرآن کریم در آیه

 ،(قرآن» إِمالقٍ خَشْیۀَ أَوالدکُم تَقْتُلُوا ال«اقتصادي است، پس از نهی از کشتن فرزندان 

ها براي تـأمین معـاش    کند تا خیال خانواده اي را بیان می گزاره )31: 17ص.  ،1398

: 17ص.  ،1398 ،(قرآن»  إِیاکُم و نَرْزقُهم نَحنُ«فرماید:  فرزندان راحت شود. چنین می

هـاي واقعـی    دهنده خدا است. اعتقاد و باور به این گزاره و واگذاري هزینـه  روزي )31

  کند.  می زندگی به او این مشکل را برطرف

هاي  از جمله تأمین معاش و هزینه -اگر انسان امور خود و فرزندانش را از همه نظر

به خداوند متعال واگذار کند و بر او توکل کند، ترسی از مشکالت اقتصادي و  -زندگی

ترین  بنابراین از مهم میلی به فرزندآوري شود؛ ماند تا سبب بی معیشتی برایش باقی نمی
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ها حل کند، تقویـت توکـل در زن و    تواند این مسئله را در خانواده که میراهکارهایی 

هـا   شوهر و باور به قدرت الهی براي تأمین رزق و روزي همه جنبدگان است. خـانواده 

 هاي زندگی به خدا توکل کنند. باید در مسئله تأمین هزینه

هـا بـه    خـانواده  و پایبندي درنتیجه با ارائه راهکارهایی براي ایجاد و تقویت توکل

  شود. ها نیز برطرف می میلی به فرزندآوري در خانواده ها مشکل بی آن

  سازي توکل و تقویت آن در آیات و روایات . راهکارهاي درونی5-2-2

سـازي   از آیات و روایاتی که دستور یا توصیه به توکل داده است، راهکارهایی بـراي درونـی  

  شود. آمده براي توکل در ادامه تبیین می تدس آید. چهار راهکار به آن به دست می

  ها و صفات الهی . راهکار اول: توجه به ویژگیالف

خورد، توجه دادن به صفات باري تعالی اسـت.   در آیات توکل آنچه بسیار به چشم می

آیـد، در مـوارد بسـیاري آن را بـا      در قرآن کریم هرگاه از توکل سخنی به میـان مـی  

سازد. سؤالی که در مواجهه با این نکته به ذهن  همراه می صفتی از صفات باري تعالی

سازي برخی صفات باري تعالی بـا توکـل، در قـرآن     آید این است که آیا این همراه می

برندارد؟ بدون تردید در قرآن کـریم   کریم حاوي نکته خاصی است یا نکته خاصی در

رسـد   کرد. لذا به نظـر مـی  سادگی از آن عبور  شماري نهفته است که نباید به اسرار بی

این همراهی و مقارنت ممکن اسـت بـراي بیـان نـوعی ارتبـاط و ترتـب میـان آن دو        

  کاررفته باشد. به

براي رسیدن به پاسخ باید در آیات قرآن دقت و تأمل شود تا شـاید بـه برخـی از    

ظرایف و نکات ناب براي پاسخ به این سؤال دست یافت. در ادامـه بـه برخـی از ایـن     

شود؛ آیاتی که میـان توکـل و صـفات بـاري تعـالی نـوعی همراهـی و         ت اشاره میآیا

  ارتباط برقرار شده است.

قدرت الهی یکی از صفات پروردگار متعال اسـت کـه در آیـات     قدرت و اقتدار الهی: - 1

دهـد کـه بـراي توکـل بـه       متعددي همراه توکل آمده است و به مخاطب چنین توجه می

  شود: باري تعالی توجه کرد. در ادامه به یکی از آیات اشاره میخداوند باید به قدرت 

 ،1398 ،(قرآن »بِنَاصیتها آخذٌ هو إِالَّ دابۀٍ منْ ما ربکُم و ربی اللَّه علَى تَوکَّلْت إِنِّی«

 )56: 11ص. 

در این آیه شریفه بر دو صفت ربوبیـت و قـدرت الهـی تأکیـد شـده اسـت. وجـه        

استشهاد به آیه شریفه، صفت قدرت الهـی اسـت و صـفت ربوبیـت در همـان عنـوان       
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  شود. پرداخته می

به قدرت نامتناهی پروردگـار نسـبت بـه    » بِنَاصیتها آخذٌ هو إِالَّ دابۀٍ منْ ما«تعبیر 

اره دارد؛ بدین معنا که تمام موجودات تحت سیطره خداوند متعـال  تمام موجودات اش

 تعالی قرار دارد. هستند و تمام امور تحت اختیار و قدرت باري

نحوه قرار گرفتن این تعبیر پس از توکل، ظهور در آن دارد که توکل بـر خداونـد   

کـه  شـود   مبتنی بر قدرت الهی قلمداد شده است. از آیه شریفه چنـین برداشـت مـی   

  توجه به قدرت مطلقه الهی راهکار مهمی براي توکل به خداوند متعال است.

کاررفته است و تقارن میان  اي که در اینجا براي اشاره به قدرت الهی به تعبیر ویژه

ها است. بر این اساس براي ایجـاد   اي سببیت میان آن این صفت با توکل، گویاي نحوه

لهی توجه کرد. لذا هرچه قـدرت الهـی در قلـب    و تقویت توکل باید به صفت قدرت ا

انسان بیشتر نفوذ کند و انسان به قدرت خداوند یقین بیشتري پیدا کند، توکل او نیز 

  کند. شود و کارها را با اطمینان بیشتري به خداوند متعال واگذار می تر می قوي

ت و صفت دیگري که همراه توکل در آیات متعددي آمـده اسـ   ربوبیت خداوند: -2

ها تأکید شده، ربوبیت خداوند اسـت. آیـات متعـددي     بدین سبب بر مقارنت میان آن

  شود: ها اشاره می وجود دارد که به یک آیه از آن

  )30: 13ص.  ،1398 ،(قرآن »متَابِ إِلَیه و تَوکَّلْت علَیه هو إِالَّ هإِل الَ ربی هو قُلْ«

توکل، به صـفت ربوبیـت خداونـد و یکتـایی او اشـاره      در این آیه شریفه، پیش از 

کند، سپس بـر چنـین    شده است. درواقع ابتدا خدا را به ربوبیت و یکتایی توصیف می

صـورت ترتّـب توکـل بـر      کند. این نحوه همراهی بـه  خدایی با چنین صفتی توکل می

ـ     تعالی می صفت خاصی از صفات باري ه ایـن  تواند بیانگر این نکته باشـد کـه توجـه ب

نیـز از   ؛صفت راهکار ایجاد و تقویت توکل است. (این نکته در تفسیر عالمه طباطبایی

  ))358: 11ص.  ،1390 ،(طباطبایىشده است.  آیه استفاده

 و کْمـه حبِ مهبینَ ىیقْض ربک إِنَّ«اولین شاهد این قسمت، آیه شریفه  عزت الهی: -3

وزِیزُ هالْع یملکّ*  الْعلْفَتَو لىع اللَّه إِنَّک  لـىـقِّ  عبِـینِ  الْح27ص.  ،1398 ،(قـرآن » الْم :

78-79(  

تفریـع  » فـاء «ازآن بـا   در این آیه شریفه دو صفت عزت و علم الهی آمـده و پـس  

سازد. در پایان نیز بر حقانیـت آشـکار مسـیر     دستور توکل را بر آن صفات مترتب می

» العزیـز «کند. موضوع سخن در این قسمت صـفت   می ) اشاره9 مخاطب خود (پیامبر

  شود. است و سایر نکات آیه در جاي خود بررسی می
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در اینجا ظهور در تفریع دارد؛ یعنی دستور توکل متفرع از آن صفات » فاء«حرف 

تـوان چنـین    تفریع مـی » فاء«ها است؛ لذا از بیان آیه شریفه به قرینه  و مترتب بر آن

صفات مذکور، در توکل و واگذاري امـور بـه خداونـد تـأثیر دارد.      استفاده کرد که آن

: 15ص.  ،1390 ،(طباطبـایى . اسـت  شـده  اشاره بدان ریتفاس یبرخ در مضمون نیا(

  ))462: 5ص.  ،1427 ،(جمل )592: 4ص.  ،1386 ،(نهاوندي  )390

 ۀالفصـیح  الفاء«در تجزیه و ترکیب آیه شریفه نیز به این مطلب اشاره شده است: 

 بهـا  آمنـت  و تعـالى  للّـه  الصـفات  هذه عرفت ان أي العلیم العزیز قوله على تفریع ألنها

  )255: 7ص.  ،1415 ،(درویش» فتوکل

دومین شاهد این قسمت آیـه شـریفه پـیش رو اسـت کـه در آن صـفت عـزت و        

 ،1398 ،(قـرآن » الـرَّحیمِ  الْعزِیزِ علَى تَوکَّلْ و«رحمت الهی، همراه با توکل آمده است: 

و » عزیـز «صورت مستقیم معلق بـر وصـف    در این آیه شریفه توکل به )217: 26ص. 

  است.» عزیز«شده است. در این قسمت موضوع سخن وصف » رحیم«

تعلق گرفته است که ظهـور  » عزت«طور مستقیم به صفت  در این آیه شریفه توکل به

صـورت   مخـاطبین خـود را بـه   هـا دارد؛ لـذا ایـن آیـه شـریفه       در ارتباط و توقف میان آن

  دهد. تري نسبت به آیات قبل به صفت عزت (و همچنین رحمت) توجه می واضح

 ،1398 ،(قـرآن  »حکـیم  عزیـزٌ  اللَّه فَإِنَّ اللَّه علَى یتَوکَّلْ منْ«همچنین آیه شـریفه  

تنهـا مؤیـد آن اسـت،     رود و نه مشابه آیه قبل و در آن سیاق به شمار می  )49: 8ص. 

  تواند دلیل مستقلی به شمار برود. بلکه خودش می

اي ایجاد و تقویـت   رسد که یکی از راهه پس بر اساس این آیات شریفه به نظر می

 توکل، توجه کردن به صفت عزت الهی (و همچنین رحمت) است.

هاي دیگـري   صفات و ویژگیهاي الهیِ مؤثر در توکل:  یدیگر صفات و ویژگ -4

هـا نـام بـرده     نیز در آیات آمده است که براي پرهیز از طوالنی شدن نوشته تنها از آن

هاي تفصیلی از نگارنده خواهد آمـد.   شود و توضیحات و وجه داللتشان در نگاشته می

 ،(قرآن )79-78: 27ص.  ،1398 ،(قرآناند از: علم الهی  ها عبارت این صفات و ویژگی

ــم الهــی )61: 8ص.  ،1398 ؛ رحمــت الهــی )89: 7ص.  ،1398 ،(قــرآن؛ گســتره عل

 ،(قــرآن؛ حــی ســرمدي )217: 26ص.  ،1398 ،(قــرآن )29: 67ص.  ،1398 ،(قــرآن

 )123: 11ص.  ،1398 ،(قـرآن ؛ خداوند نقطه بازگشـت همگـان   )58: 25ص.  ،1398

  .)30: 13ص.  ،1398 ،(قرآن )10: 42ص.  ،1398 ،(قرآن
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بندي وجه داللت آیات در راهکار اول (توجه به برخی صفات الهی):  جمع -5

توکل بر خداوند با صفتی از صفات الهی همراه شده اسـت و   ،1در هر یک از این آیات

توکل را با آن صفات پیوند داده است. این نحوه ارتباط صفت بـا توکـل، خصوصـاً در    

سازد کـه   مواردي که توکل بر صفات مترتب شده است، انسان را متوجه این نکته می

الی راهکـار مـؤثري   تعـ  براي ایجاد و تقویت توکل در نفس، توجه به این صفات بـاري 

است؛ مثالً براي تقویت توکل باید به قدرت و عزت الهی توجه داشت که با این توجـه  

  شود. و اراده باطنی، توکل در نفس انسان ایجاد و تقویت می

رسد در میان این صفات، صفتی که توجه به آن نقش عمده و کلیـدي   به نظر می

رسـد   جوانب و ارکان مسئله به نظر مـی  دارد، صفت قدرت الهی است؛ زیرا با توجه به

توکل بر خداوند با صفت قدرت الهی پیوند خورده است و با آن تناسب دارد. لذا حتی 

شـد.   اگر ظهور آیات هم وجود نداشت، تناسب توکل با قدرت الهی به ذهن متبادر می

سـپارد.  به این بیان که ضعیف باید به قوي و قادر مطلق تکیه کند و امورش را بـه او ب 

همین اساس انسان هرچه بیشتر به ضعف خود و قدرت مطلقه الهـی توجـه کنـد،     بر

  سپارد. یابد که باید به او توکل کند، پس با اراده خویش امورش را به او می درمی

  . راهکار دوم: تقویت ایمانب

دهد که آیات متعـددي توکـل را بـه ایمـان      بررسی آیات شریفه قرآن کریم نشان می

شـود، توکـل او    سازد. به تناسبی که ایمان شخص قوي مـی  وکل مرتبط میشخص مت

بنابراین در روش دوم براي تقویـت توکـل بایـد ایمـان      یابد؛ رود و قوت می نیز باال می

  شخص متوکل تقویت پیدا کند.

  شود. باره آمده است، در ادامه بررسی می اي که در این دو آیه از آیات شریفه

 آیاتُـه  علَـیهِم  تُلیت إِذَا و قُلُوبهم وجِلَت اللَّه ذُکرَ إِذَا الَّذینَ الْمؤْمنُونَ إِنَّما: «آیه اول

متْهاداناً زإِیم لَى وع هِمبکَّلُونَ رتَو2: 8ص.  ،1398 ،(قرآن» ی(  

کنـد؛ ترسـان شـدن     در این آیه شریفه سه صفت بـارز بـراي مـؤمنین بیـان مـی     

  هایشان هنگام یاد خدا، ازدیاد ایمان هنگام تالوت آیات الهی و توکل بر پروردگار. دل

محل شاهد براي استفاده این راهکـار از آیـه شـریفه، صـفت سـوم اسـت؛ یعنـی        

 ربهِـم  علَـى ...الْمؤْمنُـونَ  إِنَّما«عطف شده اسـت:  » واو«مجموع مبتدا و خبر سوم که با 

                                                        
براي هر صفت آیات متعددي در قرآن کریم آمده است، ولی براي پرهیز از طوالنی شدن متن تنها به یـک یـا    .1

 هاي تفصیلی خواهد آمد. در نگاشته هاي الهی مرتبط با توکل اکتفا شده است و آیه در صفت دو
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هـا   مبتـدا واقـع شـده و یکـی از صـفات آن     » الْمؤْمنُونَ«ن ترکیب واژه در ای» یتَوکَّلُونَ

  عنوان خبر آورده شده است. (توکل بر پروردگار) به

حمل خبر بر مبتدا به معنی برقراري اتحـاد میـان موضـوع و محمـول اسـت. بـر       

اساس این تعبیر آیه شریفه، ایمان با توکل اتحاد دارد و اتحاد به معنی پیونـد عمیـق   

ها شاید حمل ذاتی برقـرار نباشـد، امـا حمـل      میان این دو عنصر است. البته میان آن

  شایع قطعاً خواهد بود؛ لذا اتحاد مصداقی میان این دو فضیلت اخالقی برقرار است.

اتحاد میان توکل و ایمان به معنی برقراري رابطـه و تـأثیر مسـتقیم میـان آن دو     

یه شریفه، چنین است که تقویت یکـی سـبب   است. پس معناي این گزاره خبري در آ

  شود. تقویت دیگري می

از طرفی چون ایمان موضوع واقع شده است و توکل در جانب محمول قرارگرفتـه  

طـور کـه در    رود؛ همـان  است، ظهور در این دارد که ایمان از ارکان توکل به شمار می

  توکل است. گونه بود. به همین دلیل تقویت ایمان سبب تقویت آیه قبل این

کنـد کـه ایـن صـفات      در المیزان از این آیه شریفه استفاده می ؛عالمه طباطبایی

حسب طبـع اسـت و بـراي بیـان چگـونگی       ها به مالزم با ایمان است و ترتیب بیان آن

ترتیب آمده است. ایشان پس از توضیحات مفصل براي صـفات   این بروز آن در نفس به

  )12-11، 9ص.  ،1390 ،(طباطبایىکند.  می گانه، بر ضرورت توکل تأکید پنج

: در آیه قبل با تک آیه مواجه بودیم، اما در اینجا فقره محل استشهاد در آیه دوم

  دهد. اي از آیات را تشکیل می آیات متعددي قرار دارد که در مجموع، طایفه

کـه در آیـات   » الْمؤْمنُونَ فَلْیتَوکَّلِ اللَّه علَى و«فقره محل استشهاد عبارت است از: 

 ،1398 ،(قـرآن  )122: 3ص.  ،1398 ،(قـرآن متعددي از قرآن کریم تکرار شده است. 

 ،1398 ،(قـرآن  )51: 9ص.  ،1398 ،(قـرآن  )11: 5ص.  ،1398 ،(قرآن )160: 3ص. 

  )13: 64ص.  ،1398 ،(قرآن )10: 58ص.  ،1398 ،(قرآن )11: 14ص. 

اسـت. دسـتور توکـل    » المؤمنـون «توکـل، عنـوان   در این عبارت موضوع دستور 

خطاب به افراد با ایمان شده است. لحاظ عنوان ایمـان در موضـوع حکـم، بـه معنـی      

افراد بـا ایمـان بایـد بـر     «موضوعیت داشتن آن است. معناي این عبارت چنین است: 

بنابراین مطابق این عبارت عنوان ایمـان سـبب فعلیـت وجـوب     » خداوند توکل کنند

توانـد بـه    بر ذمه مکلف است. مترتب کردن دستور توکل بر عنـوان ایمـان، مـی    توکل

تر باشد و در مراتب باالتر قرار گیرد،  معنی اثر ایمان در توکل باشد. هرچه سبب قوي

(موسوي شود. (سبزواري در تفسیرش به این مطلب اشاره دارد.  مسبب نیز تقویت می
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 ))15: 7ص.  ،1409 ،سبزواري

عبارت مشترك در این آیات شریفه توکل از این ایمـان سرچشـمه    پس بر اساس

گیرد و ایمان سبب فعلیت وجوب توکل است، لذا براي ایجاد و تقویت توکل بایـد   می

  ایمان شخص تقویت شود.

  ها آن. راهکار سوم: توجه به درماندگی (عجز) مخلوقات و ناامیدي از ج

ضمون در کتـب روایـی یافـت شـد کـه در      در ارتباط با این راهکار دو روایت با یک م

  شود: آید و پس از ذکر هر دو روایت، توضیح داده می ادامه هر دو می

فَقَـالَ   وسلم) وآله علیه اهللا (صلی النَّبِیإِلَى  السالم) (علیه جبرَئیلُقَالَ جاء «روایـت اول:  

إِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى أَرسـلَنی إِلَیـک بِهدیـۀٍ لَـم      وسلم) وآله علیه اهللا (صلی اللَّهیا رسولَ 

فَقُلْت و ما التَّوکُّلُ علَى اللَّه عزَّوجلَّ  ...قُلْت و ما هی 9 اللَّهیعطها أَحداً قَبلَک قَالَ رسولُ 

ضُرُّ وخْلُوقَ لَا یبِأَنَّ الْم لْمـنَ       فَقَالَ الْعـأْسِ مالُ الْیمعـتاس و نَـعملَـا ی ی وطعلَا ی و نْفَعلَا ی

   )261ص.  ،1403 ،(ابن بابویه» الْخَلْقِ...

جبرَئیلَ عنْ تَفْسیرِ التَّوکُّـلِ فَقَـالَ    وسلم) وآله علیه اهللا (صلی النَّبِیو سأَلَ «روایت دوم: 

» و أَنْ یعلَم أَنَّ الْمخْلُوقَ لَا یضُرُّ و لَا ینْفَـع و لَـا یعطـی و لَـا یمنَـع      الْیأْس منَ الْمخْلُوقینَ

  )218: 11ص.  ،1408 ،(نورى

از حضـرت   9 حضرت رسول اکرم ،1در این دو روایت شریف که مضمون واحد دارد

در پاسـخ   7 پرسـد و حضـرت جبرئیـل    از حقیقـت توکـل مـی    السـالم)  (علیه جبرئیل

 کند. حقیقت مصداقی و روش عملی رسیدن به آن را بیان می

بر اساس این روایت حقیقت توکـل چیـزي جـز دل بریـدن از مخلوقـات نیسـت.       

رسـاند؛ موجـب تحقـق توکـل      تحقق کامل ناامیدي از غیر خدا انسان را به توکل مـی 

ا تقویت کند باید از دیگر اگر انسان بخواهد توکل را در خود ایجاد ی عبارت به شود؛ می

  ها کاري ساخته نیست. مخلوقین ناامید شود و بداند که از آن

پاسخ به حقیقـت و تعریـف توکـل، روش عملـی      بنابراین در این روایت شریف در

جا محل  شود. گویا اگر ناامیدي از مخلوقات حاصل شود، همان رسیدن به آن بیان می

کل باید ناامیدي از خلق محقق شود و تحقق توکل است. پس براي تحقق و تقویت تو

                                                        
با توجه به تشابه لفظی دو روایت و عدم ذکر سند براي روایت دوم، بعید نیست که این دو روایت از یک واقعه  .1

 بسا یک روایت بوده که دومی تقطیع یا نقل به مضمون از روایت طوالنی اول باشد. کند و چه حکایت می
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  تقویت یابد.

نکته: توجه به عجز مخلوقات با توجه به قدرت خداوند متعال کـه در راهکـار اول   

رونـد؛ یعنـی عـالوه بـر      مطرح شد، رابطه تضایفی دارند و مکمل یکدیگر به شمار می

هـم قـرار   شوند، ترکیب این دو راهکار و کنـار   آنکه هردو راهکار مستقل محسوب می

دهد. این راهکار ترکیبی به دلیل جمـع   ها نیز راهکار دیگري را تشکیل می گرفتن آن

  کند. تر و مؤثرتر عمل می ویژگی هردو راهکار در خود، تقویت یافته و قوي

ها نیز صـادق اسـت. بـدیهی     البته باید توجه داشت که این نکته براي سایر راهکار

تر باشد، اثر آن در تقویت توکل بیشـتر خواهـد   هاي توکل بیش است که هرچه راهکار

طور ویژه موردتوجه قـرار   شد؛ ولی این دو راهکار به دلیل ویژگی تضایفی که دارند؛ به

  گرفت و تذکر داده شد.

  . راهکار چهارم: حضور در مسیر حق و استقامت بر آند

ت: در آیه شریفه پیش رو از آیات توکل، بـر حضـور در مسـیر حـق تأکیـد شـده اسـ       

در ایـن آیـه    )79: 27ص.  ،1398 ،(قـرآن » الْمبِـینِ  الْحـقِّ  علَى إِنَّک اللَّه علَى فَتَوکَّلْ«

فرماید قطعاً تو بر حقانیت آشکار  کند؛ سپس بالفاصله می شریفه ابتدا امر به توکل می

  و اهل ایمان، اشاره دارد.   9هستی که به حقانیت راه پیامبر اکرم

بسیاري از تفاسیر درباره این آیه شریفه تصریح کردند که این عبارت تعلیل براي 

 ،1368 ،(قمـى مشـهدى   )201: 3ص.  ،1372 ،(طبرسـى توکل است. تفاسیر شیعی: 

 ،1407 ،(زمخشـري ؛ تفاسیر اهل سنت: )123: 5ص.  ،1423 ،(کاشانى )587: 9ص. 

ــانى )383: 3ص.  ــى (پـ ــی )131: 7ص.  ،1412 ،پتـ  )230: 10ص.  ،1415 ،(آلوسـ

همچنین از منظر ادبیات عرب، این عبارت جمله اسـمیه اسـت کـه محلـی از اعـراب      

هاي اعراب القرآن چنـین تصـریح    طور که کتاب ندارد و تعلیل براي توکل است؛ همان

ــد.  ــشکردن ــاس )255: 7ص.  ،1415 ،(دروی ــه نظــر   )41: 2ص.  ،1425 ،(دع ــذا ب ل

  ر دارد.رسد این جمله در تعلیل، ظهو می

در واقـع  » الْمبِینِ الْحقِّ علَى إِنَّک«توان چنین نتیجه گرفت که عبارت  بنابراین می

در مقام بیان علت توکل و واگذاري امور به خداوند متعال است؛ به این بیان که وقتی 

انسان بر صراط مستقیم و راه حق قـرار دارد، بایـد امـور خـود را بـه خداونـد متعـال        

نسان وقتی به حقانیت مسیر خویش اطمینان داشته باشد و بر آن استقامت واگذارد. ا

تر خواهد بود. پس حضور در مسیر حق و  تر و مطمئن بورزد، در توکل خود نیز محکم
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  رود. استقامت بر آن راهی براي ایجاد و تقویت توکل به شمار می

ازد احتمالی که ممکن اسـت بـه وجـه داللـت ایـن آیـه شـریفه خدشـه وارد سـ         

است؛ چراکه آیه خطاب مستقیم  وسلم) وآله علیه اهللا (صلی اختصاص آن به پیامبر اکرم

است لذا ممکن است تصور شـود   وسلم) وآله علیه اهللا (صلی به وجود مبارك رسول خدا

اصـل عـدم اختصـاص    است، امـا   وسلم) وآله علیه اهللا (صلی که این آیه از مختصات نبی

 -1گونه آیات براي عموم مردم وجـود دارد:   است درمجموع پنج دلیل براي تعمیم این

 )1398 ،(قـرآن » اهللا اسوة حسـنۀ  لقد کان لکم فی رسول«قاعده تأسی مستفاد از آیه 

روایـاتی کـه علمـاء را وارثـان      -4الغاء خصوصیت؛  -3تنقیح مناط؛  -2)؛ 21(احزاب: 

؛ )34: 1ص.  ،1407 ،(کلینــی )32: 1ص.  ،1407 ،(کلینــی کنــد انبیــاء: معرفــی مــی

؛ ر.ك: )67: 1ص.  ،1407 ،(کلینـی کند.  .روایاتی که علماء را جانشین ائمه: بیان می5

  )199-198ص.  ،1395 ،(اعرافی )42-41ص.  ،1392 ،(اعرافی

  گیري نتیجه

این نوشـتار درصـدد یـافتن راهکـاري بـراي برطـرف سـازي آن برآمـد          اي کهمسئله

ها به فرزندآوري یا کشتن فرزندان به دلیل مشـکالت معیشـتی بـود.     میلی خانواده بی

تحلیلی و متن محور به پاسخ یک پرسش اصلی و دو  -نوشتار حاضر با روش توصیفی

  هاي تحقیق پرداخت. پرسش فرعی در بخش یافته

اي بررسی شد که مرتبط بـا مشـکالت معیشـتی     ابتدا چهار پندارهبرهمین اساس 

  اند از: ها عبارت شد. این پنداره ها به فرزندآوري می بود و سبب کاهش میل خانواده

  دهنده هاي روزي اول: سستی ایمان و باور به وعده

  آینده هاي حال و هزینه تأمین در ناتوانی از ترس: دوم

  غیرواقعی ينیازها پنداشتن واقعی: سوم

 زندگی در طمع و حرص: چهارم

یابی مشکل از منظر تحلیل فلسفی در مبادي صدور فعل پرداختـه   سپس به ریشه

یعنـی مرحلـه    -شد. بیان شد که این مسئله در نقطه گرایش و اشتیاق به فرزندآوري

  باید درمان شود. -سوم از مبادي فعل (شوق اکید)

 ،1398 ،(قـرآن  یم که مرتبط با فرزندکشی بوداي از قرآن کر با این تحلیل به آیه

باره تبیین شد. قرآن کریم پس از  ، اشاره شد و راهکار قرآن کریم در این)31: 17ص. 

خاطر ترس از مشکالت معیشتی به این نکته مهم اشاره دارد که  نهی کشتن فرزندان به

دهنده شما و فرزندانتان خداوند است. قرآن کریم با این تنبه و تذکر مخاطب را  روزي
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  سازد.  ان به خداوند متعال رهنمون میبه توکل و واگذاري امور خود و فرزند

هـا بـه    میلـی خـانواده   تربیتیِ مهمی براي حل مسئله بی - بر این اساس راهکار اخالقی

فرزندآوري ناشـی از مشـکالت معیشـتی بـه دسـت آمـد. عمـده حجـم ایـن نوشـتار بـه            

خـود   توانند بر تـرس  کارگیري آنها می ها با به راهکارهاي تقویت توکل پرداخت که خانواده

  از مشکالت معیشتی غلبه کنند و براي فرزنددار شدن گرایش و اشتیاق پیدا کنند.

ها چهار راهکار بـراي ایجـاد و تقویـت توکـل بیـان شـد کـه         در بخش دومِ یافته

  اند از: عبارت

  الهی صفات و ها ویژگی به توجه: اول

  ایمان تقویت: دوم

  ها آن از ناامیدي و مخلوقات) عجز( درماندگی به توجه: سوم

  آن بر استقامت و حق مسیر در حضور: چهارم

هاي تحقیق در دو بخش، پاسخ به پرسش اصلی روشـن   درنتیجه با توجه به یافته

 ناشـی  فرزندآوري به ها خانواده میلی بی به باتوجه«شود. پرسش اصلی این بود که  می

پاسخ این » دهد؟ می ارائه تربیتی اخالقی راهکار چه کریم قرآن معیشتی، مشکالت از

 )31: 17ص.  ،1398 ،(قـرآن است که با توجه به راهنمایی قرآن کریم در آیه شریفه 

هاي زندگی خود و فرزندان را به  باید امور مرتبط با مشکالت معیشتی و تأمین هزینه

خداوند متعال واگذار کرد. او بر تأمین معاش همه بندگان قدرت دارد و خـودش ایـن   

ــرس مشــکالت معیشــتی نکُشــید؛ چــون مــن   وعــده را داده  ــدانتان را از ت کــه فرزن

توان بـر ایـن تـرس     دهنده شما و فرزندانتان هستم. بنابراین با توکل بر خدا می روزي

  که مانع اشتیاق به فرزندآوري است، غلبه کرد.

هایی که بررسی یک مسـئله در قالـب مقالـه دارد،     در پایان با توجه به محدودیت

هـاي دیگـري    شود تا در مقاالت و نگاشته راهکارهاي فقهی نیز ارائه میبرخی نکات و 

  بدان پرداخته شود.

ص.  ،1398 ،(قـرآن »  إِملَاق خَشْیۀَ أَولَادکُم تَقْتُلُواْ لَا«: بررسی آیه شریفه مسئله اول

بر حرمت یا کراهت کشتن » ال تقتلوا«از منظر حکم فقهی و داللت نهی  )31: 17

فرزند. در این مسئله آیـه شـریفه ازنظـر حکـم فقهـی (فـارغ از موضـوع) بررسـی         

اي  جنـین راهـه   حرمـت کشـتن (اعـم از سـقط    » التقتلـوا «شود که آیا از نهـی   می

  ؟ شود یا تنها بر کراهت آن داللت دارد پیشگیري و...) فهمیده می

». قتل ولد«: بررسی گستره داللت آیه شریفه قبل در موضوع حکم فقهی مسئله دوم
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پـردازد و میـزان داللـت      این مسئله از منظر موضوعِ حکم فقهی به آیه شریفه مـی 

جنین و کشـتار کودکـان بـه     کند که آیا تنها شامل سقط را بررسی می» قتل ولد«

هـاي پیشـگیري از بـارداري نیـز      ا راهشود یـ  گور کردن) می به شیوه جاهلیت (زنده

شناسی و شناخت  مشمول آیه شریفه خواهد بود؟ پاسخ این مسئله نیازمند موضوع

  نحوه عملکرد داروهاي جلوگیري از بارداري در پزشکی است.

: بررسی حکم سقط جنین در صورت تـرس از مشـکالت معیشـتی. در    مسئله سوم

آیـا فشـارها و مشـکالت اقتصـادي و      شود که از نظر فقهـی  این مسئله بررسی می

تنگی معیشتی مجوزي براي سقط جنین خواهد بود یـا همچنـان حـرمتش بـاقی     

  است؟ مفروض این مسئله فتواي فقها بر حرمت سقط جنین است.

: بررسـی حکـم مصـرف داروهـاي ضـدبارداري در صـورت تـرس از        مسئله چهارم

جنـین   ها در موضوع سـقط مشکالت معیشتی. این مسئله نیز مشابه قبل است و تن

  یا مصرف داروهاي ضدبارداري تفاوت دارد.

هر چهار مسئله با مسئله نوشتار حاضر مرتبط است بـا ایـن توضـیح کـه مسـئله      

ها به فرزندآوري ناشی از مشـکالت معیشـتی بـود کـه      میلی خانواده نوشتار حاضر بی

نیـز بـا روشـن شـدن      درصدد ارائه راهکار اخالقی تربیتی برآمد. در این چهار مسـئله 

توان با کشف حکم و موضوع فقهی راهکارهاي دیگري نیز براي  ابعاد فقهی مسئله می

  خاطر ترس از مشکالت معیشتی افزود. میلی به فرزندآوري به کاهش بی
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