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چکیده
با بررسي آيات قرآن و روايات اهل بیت(علیهم السالم) درمييابیم رويکرد مکتب اسالم نسبت بهه
باروری همواره بر افزايش جمعیت بوده است؛ تا آنجا که در اين خصهوص احکهام و فرامینهي صهادر ده ه
است .در اين مقاله آيات و رواياتي که دال بر مطلوبیت افزايش نسل است و مسهلمانان را بهه فرننه آوری و
تکثر اوالد تشويق مي کنن مؤي نظريه فرنن آوری و افزايش جمعیت است .ه ف اين مقالهه تبیهین ديه گاه
مکتب اسالم در مورد فرنن آوری و افزايش جمعیت است که به روش توصیفي تحلیلي ،مورد بررسي قهرار
گرفته است ،نوع تحقیق کاربردی بوده و جامعه آماری آن آيات قرآن و روايات مرتبط با جمعیهت اسهت کهه
به روش تحلیل محتوا انجام د ه است .بر اين اساس ابته ا آيهات و روايهات مربهو بهه موعهوع افهزايش
جمعیت ان قرآن کريم و منابع روايي استخراج و دستهبن ی و بیان د ه است .يافتهههای ايهن بررسهي نشهان
ميده که اوالَ نظر قرآن کريم و اهل بیت پیامبر ،نسهبت بهه فرننه آوری و تکثیهر اوالد مثبهت اسهت؛ ثانیها
نن گي با فرنن ان صالح فواي و آثار مثبتي در پي دارد که ان مهمترين آنها کمک و دستیاری واله ين ،ادامهه
دهن ه راه وال ين ،پاداش خ اون به بن گان خاص خود و غیره ميباد .
کلیدواژهها :جمعیت ،فرنن آوری ،قرآن ،اهل بیت

 - 1عضو هیئت علمي دانشگاه عالي دفاع مليdehghanjamali@gmail.com :
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مقدمه

يکي ان نکات مهم و راهبردی ،در آمونههاى مکتب اسالم سفارش به ناد و ول و
اندياد پیروان است .مسلم است که مذهب در اندياد جمعیت يا کنترل آن تأثیر بسزايى دارد.
« رابطه ج ا نش نى بین مذهب و بارورى تحت تأثیر عوامل مختلف و در دورههاى مختلف
به اثبات رسی ه است»( دیخى.)170 :1976 ،
با توجه به اينکه موعوع افزايش جمعیت و فرنن آوری در سبک نن گي ديني به
الگويي دايسته نیان دارد ،بررسي دين اسالم به عنوان دريعتي که ان تعالیم و برنامه مفصل
برخوردار است ،در اين رابطه حائز اهمیت فراوان ميباد .
ع م فرنن آوری و تبعات نامطلوب آن ،به عنوان يکي ان نگرانيهای مقام معظم
رهبری(م ظلهالعالي) ان نقا ععف و غفلت اجتماع و خانوادهها است .متاسفانه دغ غهای
که طي چن سال اخیر به هش ار تب يل د ه است و ان سوی مقامات فرهنگي و اجتماعي
اق اماتي را داه نبودهايم توجه نکردن به کاهش جمعیت و پیری جمعیت کشور در سال-
های نه چن ان دور است .نن و دوهر با سرگرم کردن خود به ادتغال و بهانهتراديهايي که
ريشه در افکار تزريق د ه غرب به فرهنگ اسالمي ايراني دارد سعي دارن ان مسئولیت
فرنن داری و تربیت فرنن ان فرار کنن  .حضرت امام خمیني(رعوان اهلل تعالي علیه) ،اين
مهم را در ايام آغانين انقالب متذکر د ه ان  ،معظمله در اين نمینه مي فرماين ":مملکت
ايران  93میلیون ميگوين جمعیت دارد ،وسعتش آنق ر است که برای  132میلیون تا 022
میلیون جمعیت کافي است ،يعني اگر  022میلیون جمعیت دادته باد  ،در ايران به رفاه
نن گي مي کنن "(صحیفه امام :1973 ،ج.(969 ،7
مسئله اصلي و دغ غۀ مهم پژوهش حاعر اين است که:
 -1چگونه ميتوان ان آمونههای ديني به عنوان مشوقهای فرنن آوری بهره برد؟
 -2رويکرد دين مبین اسالم به موعوع جمعیت چیست؟
ه ف اصلي تحقیق عبارتست ان تبیین نحوه افزايش جمعیت و فرنن آوری ان دي گاه قرآن
کريم و اهل بیت(علیهم السالم( .اه اف فرعي آن عبارتان ان :الف -تبیین نحوه افزايش
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جمعیت و فرنن آوری ان دي گاه قرآن کريم؟؛ ب -تبیین نحوهی افزايش جمعیت و

اصلي و فرعي است و اين مقاله فاق فرعیه ميباد .
مقام معظم رهبری(م ظله العالي) ،در دي اری که با اعضای دورای عالي انقالب
فرهنگي دادتن  ،درخصوص رويکرد و عملکرد اين دورا تاکی ات ويژه ای نموده و
راهنمايي های النم برای ادامۀ مسیر اين دورا را با توجه به وظیفۀ خطیر آن گودزد و يکي
ان مهمترين دغ غه های نظام را چنین بیان فرمودن :
" آنچه مهم است اين است که کشور ما با ظرفیّت طبیعي و با ويژگي جغرافیای سیاسي
خود احتیاج دارد به يک جمعیّت بیشتر؛ عالوه بر اين –همان طور که قبالً هم گفتهايم-
مسئله نمای جوان برای کشور يک مسئله اساسي و مهم و تعیین کنن ه است .آن طوری که
اهل علم و اهل تحقیق بررسي کرده ان و جوانب قضیّه را مالحظه کرده ان و آمارها را

فرنن آوری و افزايش جمعیت ان دي گاه قرآن کريم و اهل بیت(علیهم السالم)

فرنن آوری اندي گاه اهل بیت(علیهم السالم( .سواالت اصلي و فرعي متناظر با اه اف

مورد م اقّه قرار داده ان  ،ما اگر چنانچه با اين دیوه ای که امرون داريم حرکت ميکنیم
پیش برويم ،در آين ه نه چن ان دور ،يک کشور پیری خواهیم بود که عالج اين بیماری
پیری هم در حقیقت در دسترس نیست؛ حاال نه [ اينکه] در دسترس ما نیست[ ،بلکه] در
دسترس هیچ کس نیست؛ يعني امرون کشورهايي که در دنیا دچار پیری د ه ان و ق رت
ناد و ول خوددان را ان دست داده ان  ،به ددواری ميتوان گفت که راه عالجي برای حلّ
اين مشکل دارن  .ما هم طبعاً با همین مشکل مواجه خواهیم د ؛ و نباي بگذاريم به اينجا
برس "(امام خامنهای(م ظلهالعالي) در تاريخ.)1960/9/8
معظمله در بیاني ديگر عمن تأکی بر درستي سیاستهای تح ي نسل در برههای ان
نمان ،ادامه آن را ان دهه  72به بع نادرست دانستهان :
" يکى ان خطاهايى که خود ما کرديم ه بن ه خودم هم در اين خطا سهیمم ه اين مسأله
تح ي نسل ان اواسط دهه  72به اين طرف باي متوقف ميد  .البته اوّلى که سیاست
تح ي نسل اتخاذ د  ،خوب بود ،النم بود ،لیکن ان اواسط دهه  72باي متوقف ميد .
اي ن را متوقف نکرديم ،اين ادتباه بود .عرض کردم مسؤولین کشور در اين ادتباه سهیمان ،
خود بن ه حقیر هم در اين ادتباه سهیمم .اين را خ اى متعال و تاريخ باي بر ما ببخش .
نسل جوان را باي حفظ کرد"(امام خامنه ای(م ظله العالي)،بیانات درتاريخ .)1961/7/16
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بر اين اساس ،يکي ان موعوعات مهمّي که امرونه در جامعه مطرح ميدود و مقام
معظم رهبری هم تأکی فراوان بر اين موعوع دادتن اندياد نسل است؛ در اين سالها
برنامه ريزان در امر کنترل جمعیت دچار نوعي افرا د ن به گونهای که اکنون در چن
استان کشور داه نرخ رد جمعیت نزديک صفر هستیم ،ب يهي است ادامه اين رون
ميتوان کشور را ان لحاظ امنیتي ،اجتماعي و تربیتي با آسیب ج ی روبرو کنن .
روششناسی

اين تحقیق به دنبال کشف آيات قرآن و احاديث و روايات اهل بیت در مورد افزايش
جمعیت و فرنن آوری است که به روش توصیفي -تحلیلي با رويکرد کیفي و تحلیل محتوا
انجام گردي ه است .نتايج پژوهش کاربردی و تصمیمگرا ميباد  ،لذا نوع پژوهش توسعه-
ای-کاربردی است .قلمرو تحقیق ان نظر نماني ،ان سال  1972تا سال  1022خوردی ی
مي باد  .ان نظر مکاني ،يک مسئله عام است و دامل جغرافیای ج.ا.ايران ميباد  .اطالعات
اين تحقیق ان روش بررسي اسناد و م ارك (آيات قرآن و روايات و احاديث) گردآوری
د ه است.
پیشینهشناسی

با مراجعه به پژوهشک ه ها و مراکز مطالعاتي مشخص د که همايش جمعیت و اقت ار ملي
در مهرماه  1969در دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاعي ملي وتحقیقات راهبردی برگزار
گردي ه و ارائهدهن گان مقالههای برتر ،متفقالقول بر افزايش جمعیت تأکی دادتن و معتق
بودن که نرخ جايگزيني و نرخ باروری در کشور پايین است .نرخ مناسب جايگزين 0/1
ميباد  .در حال حاعر نرخ باروری  1/7است(همايش جمعیت و اقت ار ملي،
 .)1969/7/19در اين همايش راهکارهای افزايش جمعیت ان منظر علمي بیان د ه است.
محقق در اين مقاله قص دارد آيات قرآن و دي گاه اهل بیت را در مورد افزايش جمعیت
بیان نماي .
ادبیات تحقیق
نظریه فرزندآوری و افزایش جمعیت
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جمعیت و ابعاد آن ،نقطه مرکزى هر نظام اجتماعى محسوب مىدود .تحوالت جمعیتى

متع دى بر خرده نظامهاى اجتماعى ،اقتصادى ،سیاسى و محیطى وارد مىکن و منشأ
تحوالت چشمگیرى در اين حونه ها مىدود .حامیان افزايش جمعیت معتق ن  :افزايش
سريع جمعیت نه تنها مشکالت اقتصادى و گرفتارى ايجاد نمىکن  ،بلکه اندياد جمعیت در
نیرومن ى ،ق رت نظامى و اقتصادى نقش مهمى ايفا مىنماي  .برخى ان اقتصاددانان،
افزايش و تراکم جمعیت را علت اساسى فنون تولی ى و در نتیجه ،رد و پیشرفت
اقتصادى مىدانن (کالنترى و صادقى ده چشمه.)139 :1983 ،
رد جمعیت حاصل تفاوت بارورى و مرگ و میر به اعافه خالص مهاجرت جمعیت
بین المللى مى باد و ان میان عوامل مذکور بارورى ان اهمیت ويژه اى برخوردار است.
اناين رو ،سیاستهاى جمعیتى در دنیا به طور عم ه حول محور کاهش يا افزايش بارورى

فرنن آوری و افزايش جمعیت ان دي گاه قرآن کريم و اهل بیت(علیهم السالم)

تقريباً تمام جنبه هاى نن گى انسان و جهان پیرامون وى را تحت تأثیر قرار مىده و اثرات

اعمال ميدود(عباسى دوانى و حسینى چاودى.)6 :1962 ،
باروری و فرزندآوری

باروری يکي ان وقايع حیاتي است و ان آنجا که در افزايش يا کاهش جمعیّت به طور
مستقیم تأثیرگذار است به عنوان مهمترين عامل حرکت نماني جمعیّت دناخته ميدود.
سابقهء ناد و ول انساني به پی ايش اولیّن انسانها برميگردد و ان اينرو سابقهای طوالني
به ق مت خود انسان دارد .اين مفهوم در قرآن به وفور مشاه ه ميدود(سلیمانيفر.)1960،
يکي ان داليل عرورت باروری و فرنن آوری حفظ نسل و بقای انسان است .تمام
موجودات براساس غريزه طبیعي برای حفظ نسل خود به تناسل مشغول هستن  .انسان نیز
عالوه بر غريزه بر مبنای فطرت و عقل به بقای نوع خود توجه دارد( اجالل ،نگاه اسالم به
کنترل نسل ،سايت تبیان).
در سبک نن گي ديني اين عرورت ان طريق اندواج و فرنن آوری پاسخ داده ميدود.
بنابراين هر اق امي که ان تناسل جلوگیری کن مخالف فطرت انسان است .بنابر اين تعريف
و با توجه به وععیت بیولوژيک نن و مرد ه في جز تولی نسل و باقي گزاردن نسل منظور
نبوده است و باقي احکام مربو به روابط نن و مرد ان قبیل احکام رعايت عفت ،ننادويي،
اختصاص دادتن نوجه به نوج ،احکام طالق ،ع ّه ،اوالد ،ارث و ...هم بر اساس همین
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واقعیت وعع د ه است( طباطبايى  :1017ج )07 ،0که در اين قسمت به اهمیت آن و
برخي احکام آن ان دي گاه دين اسالم اداره ميدود.
باروری ،فرزندآوری و ازدیاد نسل در قرآن:

در قرآن کريم دکلگیری نطفه ،باروری و نايمان انسانها ان نشانههای ق رت خ اون
ذکر د ه است (سوره های طارق0-9/و قیامت )97-02 /که به خواست و اراده خ اون
محقق ميدود(سورههای واقعه 37-38 /؛ فاطر11 /و غافر .)97/هرچن جواني و تن رستي
ان عوامل مهم باروری قلم اد ميد ود  ،اما براساس آيات قرآن کريم چنانچه اين امر به
فرمان خ ا باد  ،در سالخوردگي نیز مي توان محقق گردد(سوره آل عمران.)96-02/
همچنین آنچه واج اهمیت دناخته ميدود ،افزايش تع اد جمعیت نیکوکاران و صالحان
است( کیاني  ،باروری در قرآن ،دماره 79و)70،109؛ چنانکه بر اساس آيات قرآن افزايش
تع اد جمعیت نميتوان عاملي برای فقر محسوب گردد و دلیلي برای جلوگیری ان باروری
باد (سوره های أنعام 131/و إسراء .)91/
قرآن کريم به صراحت درباره تکثیر نسل سخن نگفته ،ولي بعضي ان آيات به اندواج و
آمیزش جنسي اداره کردهان که النمهی آن ايجاد نسل و فرنن است .مثال آيۀ  «:و أنکحوا
األيامي منکم(سوره نور »)90 /يعني مردان بينن و ننان بيدوهر را به نکاح يک يگر
درآوري  ،گر چه در اين آيه با صراحت بیان نکرده که ثمرة اين اندواج بچهدار د ن است
اما در آيه « نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأْتُواْ حَرْثَکُمْ أَنىَ دِئْتُمْ وَ قَ ِّمُواْ لِأَنفُسِکمُ » (سوره بقره009/
) ،برخي مفسران طبق اين آيه غرض ان اندواج را بطور عم ه تولی مثل و ناد و ول ،
دانستهان (قرائتى :1989 ،ج  )930 ،1همچنان که به نظر برخي مفسران مقصود ان « قَ ِّمُوا
الِنفُسِکُم » طلب فرنن است(طبرسى: 1970 ،ج393 ،0؛ طباطبايى  1017 ،ق ،:ج 01 ،0؛
قردى :1977 ،ج010 ،1؛)؛ در جای ديگر خطاب مستقیم به مردها دارد که« :فانکحوا ما
طاب لکم من النساء(سوره نساء »)9 /با ننان پاك اندواج کنی که بان هم النمه اين اندواج
بچهدار د ن و ايجاد نسل است.
در ادامه به منظور بررسي اندياد نسل ،به مطالعه آيات قرآن کريم پرداخته د ه با توجه
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به اينکه در قرآن کريم الفاظي ان قبیل اوالد ،ذريه ،ول  ،غالم و ...فراوان يافت ميدود ،به

بقره باد و آيهای که به صراحت تقطیع نسل را منع و سرننش کرده ،آيه  06سوره
عنکبوت است که مي فرماي  ":أَإِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِیلَ وَ تَأْتُونَ فِي نادِيکُمُ
الْمُنْکَرَ فَما کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِالَّ أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللَّهِ إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِین".
هم چنین در ادامه نمونههايي ان آيات در خصوص فواي فرنن دادتن مطرح ميدود
که به طور عمني بر اندياد نسل داللت مي کن (سلیمانيفر.)1960،
فطری بودن تمایل به فرزندآوری

ان جمله موارد اثبات مطلوبیت فرنن و فطری بودن آن ،اين نکته است که انسان هايي
که ان دادتن فرنن محروم هستن  ،درص د برمي آين که برای خود فرنن خوان ه ای فراهم
کنن  .قرآن در اين نمینه بیاني دارد که به آن اداره ميدود :کسي که يوسف (علیه السالم)
را در مصر خري  ،به همسرش سفارش او را کرد و گفت « :وأَکْرِمي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ

فرنن آوری و افزايش جمعیت ان دي گاه قرآن کريم و اهل بیت(علیهم السالم)

نظر ميرس تنها آيه ايي که به طور مستقیم به نيادی نسل اداره کرده همان آيه  009سوره

نَتَّخِذَهُ وَلَ اً »(سوره يوسف  ) 01/ان اين جمله چنین استفاده ميدود که عزيز مصر فرنن ی
ن ادت و در ادتیاق فرنن به سر مي برد ،هنگامي که چشمش به اين کودك نيبا و برومن
افتاد ،دل به وی بست که جای فرنن او باد .
منع قرآن از قطع بقای نسل

اصوال طبیعت نن و مرد آن چنان آفري ه د ه است که آرامش و ادباع سالم خود را در
عالقه به جنس مخالف (ان طريق اندواج سالم) مىبینن  ،و هر گونه تمايالت جنسى در غیر
اين صورت ،انحراف ان طبع سالم انسانى و يک نوع بیمارى روانى است که اگر به آن ادامه
داده دود رون به رون تش ي مىگردد و نتیجهاش بىمیلى به" جنس مخالف" و ادباع
ناسالم ان طريق" جنس موافق" است(.مکارم دیرانى  :1970ج )19،037در آيه 06سوره
عنکبوت حضرت لو قومش را بر قطع راه بقاى نسل انسان ،توسط آنها سرننش مى کن :
أَئنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِیلَ  ،آيا دما به طرف مردان مىآئی و راه تناسل را قطع
مىکنی ؟!
مراد ان اتیان رجال ،قطع سبیل است و مراد ان قطع سبیل ،اهمال گذادتن طريق تناسل،
و لغو کردن آن است ،چون راه تناسل عبارت است ان نزديکى و جماع با ننان ،و قوم لو
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اين راه را قطع نمود ،و آن را لغو کردن  ،پس تعبیر به قطع سبیل کنايه است ان اعراض ان
نسوان و ترك مقاربت با آنان (طباطبايى  1017 ،ق :ج )19،109وقطع نسل آين ه است؛ نيرا
قوم لو با با مردان اندواج نموده و ان ننها فاصله مي گرفتن و به اين سبب نسل آين ه
قطع خواه د (طبرسى :1970 ،ج )00 ،8هم چنین در آيه  023سوره بقره يکي ان
کارهايي که من افقان بع ان به حکومت رسی ن انجام مي دهن و مص اق همان فساد در
نمین است ان بین بردن نسل و اهالك آن است چنانکه مفسران در تفسیر اين آيه « وَ إِذا
تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِیُفْسِ َ فِیها وَ يُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ » .گفته ان حرث" به معنى
نراعت ،و" نسل" به معنى اوالد است ،و بر اوالد انسان و غیر انسان اطالق مىدود ،بنا بر
اين هالك کردن حرث و نسل به معنى ان میان بردن هر گونه موجود نن ه است ،اعم ان
موجودات نن ه نباتى ،يا حیوانى و انسانى(.مکارم دیرانى:1970،ج)70 0در معنى حرث و
نسل ،تفسیرهاى ديگرى نیز ذکر د ه ان جمله اينکه :منظور ان" حرث" ننانن  ،به قرينه آيه
دريفه (نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ )و منظور ان" نسل"،فرنن ان (.فخررانى  :1002 ،ج،3ص90؛
مراغى ،بي تا :ج )11 ،0يعنى طاغوتها ،نظام خانواده و تربیت فرنن ان را نابود مىکنن (.
قرائتى  :1989 ،ج)900 ،1ب نابراين هر اق امي که ان تناسل جلوگیری کن  ،مخالف فطرت و
طبیعت آدمي است  .طبق آيات دريف قرآن ،خلقت و بقای نوع انساني ،بر اساس نوجیت
درعي تحقق مي ياب .
ازدیاد نسل ،هدف اصلی ازدواج

عالمه طباطبايي در تفسیر المیزان يکي ان فواي و حکمتهای اندواج را ان دي گاه
قرآن کريم  ،بقای نسل انسان و حفظ حیات نوع بشرمي دان  (.طباطبايى :1017 ،ج)13،13
درمجموع بر اساس نگرش ديني يکي ان فوائ اندواج  ،اندياد نسل و ت اوم آن است ؛يکي
ان اياتي که مفسران در آن غرض ان اندواج را بطور عم ه تولی مثل و ناد و ول  ،دانسته
ان (قرائتى  :1989ج )930 ،1آيه  009بقره است که میفرماي  « :نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأْتُواْ
حَرْثَکُمْ أَنىَ دِئْتُمْ وَ قَ ِّمُواْ لِأَنفُسِکمُ » خ اون ان ننان به عنوان کشتزار و ان مردان به عنوان
کسي که بذر در اختیار دارد و آن را مي کارد ،ياد کرده است که ثمره آن فرنن خواه بود
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که جمله «وق موا النفسکم» بیانگر آن است( طبرسى :1970 ،ج390 ،0؛ طباطبايى :1017،

آيه مذکور در مقام بیان مسئله ننادويي و تولی نسل برای بقای نوع انسان ،مرد را
مانن کشاورن بذرافشان و نن را چون کشتزاری مي دان که نطفه مرد در رحم او رد
ميکن و نن با تولی فرنن مايه بقای نسل آدمي است.
برای تأکی بر حفظ نسل که ه ف اصیل عمل ننادويي است ،واژه «حرث» در آيه
تکرار د ه است .خ اون برای ترغیب به ه ف ار کردن آمیزش جنسي ميفرماي که ان
رهگذر مبادرت با ننانتان فرنن ان دايستهای برای آخرت خود بفرستی  ،پس تولی مثل و
بقای نسل مهم است؛ ولي فرنن نیز باي سودمن و صالح باد ( جوادی آملي ،1983 ،
ج.)187 ،11
قرآن کريم هنگام بیان رابطه ننادويي بین نن و مرد ،نن را کشتزار مينام ؛ نه فقط
محلّي برای ارعای غريزه جنسي﴿ :نِساؤُکُم حَرثٌ لَکُم﴾ .براين اساس ،وجود نن برای تولی

فرنن آوری و افزايش جمعیت ان دي گاه قرآن کريم و اهل بیت(علیهم السالم)

ج 01 ،0؛ قردى :1977 ،ج .)010 ،1

نسل و حفظ و بقای نوع انسان است و کردار دوهر با نن ،در مقام تولی نسل باي مانن
رفتار کشاورن با کشتزارش ،برای تولی مثل باد  ،پس آيه مورد بحث ،در مقام بیان سهم
نن در تولی و حفظ نسل است و تکرار «حرث» به جهت اهمیت مسئله نسل و تأکی بر آن
است(جوادی آملي  ،1983 ،ج.)022 ،11
اين آيه در ادامه بیان احکام نکاح است و محل آمیزش جنسي را بیان ميکن که خ ا
در همبستر د ن با ننان ب ان امر کرده است و آن ،کشتزار ننان يعني رحم است ،چون
ه ف اصیل ان آمیزش ،تول ی مثل است و تنها رحم ،کشتزار بارور کردن نطفه مرد و بقای
نوع انسان است.
خ ای حکیم در ﴿فَأتوا حَرثَکُم﴾ به ه ف اصیل عمل ننادويي يعني حفظ نوع انسان
فرمان داده و با تکرار کلمه «حرث» و نیاوردن عمیر ،بر اهمّیت سهم نن در تولی و حفظ
نسل تأکی کرده است .همچنین به دلیل ﴿فَأتوا حَرثَکُم﴾ مراد ان ﴿اَنّي﴾ در ﴿اَنّي دِئتُم)باي
مبادرت با ننان ان محل پی ايش نسل و کشتزار باد و ﴿وقَ ِّموا الَنفُسِکُم﴾ که کنايه ان تولی
فرنن صالح است ،مؤي لزوم مبادرت ان همان محل است( .جوادی آملي،همان) ان آن جا
که ه ف ان خلقت انسان ،عبادت باری تعالي است« :و ماخلقت الجنَّ واالنس االّ لیعب ون»
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(سوره ذاريات ،) 39،بقای نسل صالح منجر به ابقای ذکر خ اون و ياد پروردگار ميدود.
«.و نکتب ماق ّموا وآثارهم» (سوره يس ) 10،و ثواب و خیر پ ر و مادر هم به فرنن ان
صالح و هم به آباء آن ها مي رس ( .طباطبايى  ،1017 ،ج)01 ،0
ازدیاد نسل ،موهبتی الهی

قرآن ناد و ول موجودات را لطف و مرحمت خ ا و نشانه ای ان ق رت اليتناهي او
میخوان  .اين موعوعي است که در آيات ب ان اداره د ه است.
ان نظر قرآن ،فرنن نعمت و موهبت الهي برای وال ين است (سوره های انعام 80 /تا
87؛ نحل70 /و انبیاء 96 /و  ) 70و بر هر انساني است که داکر اين نعمت باد ( .سوره
نحل ) 70 /پس ان نظر قرآن و اسالم ،فرنن دادتن يک ارنش است و اين ارنش هنگامي
واقعي است که در مسیر تعالي انسان و انسانیت باد و خود و فرنن را به سوی خ ايي
د ن و دست يابي به خالفت الهي انسان رهنمون ساند.
فرزند ،یاری رساننده به پدر و مادر

انجمله فواي دادتن فرنن  ،دستیاری وال ين است که در قرآن کريم در آيات مختلف
به آن اداره د ه است و آن را بیان دادته است .قرآن کريم در اين باره مي فرماي  :وَ
أَمْ َدْناکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنینَ ) ( سوره إسراء  ) 9 /و دما را به وسیله دارايیها و فرنن انى کمک
خواهیم کرد .يا در جای ديگر مي فرماي  :أَمَ َّکُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنینَ (سوره دعراء  ) 199/با
چهارپايان و فرنن ان ياريتان کرده است .در سوره نوح مي فرماي ( :وَ يُمْ ِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ
بَنینَ (سوره نوح ) 10 /و به وسیله اموال و فرنن ان ياريتان مي کن در اين آيات خ اون
متعال خطاب به گروه های مختلف انساني ،دادتن فرنن را به عنوان کمک و دستیار
وال ين معرفي نموده است.
دادتن فرنن برای وال ين همانن دادتن نیروی انساني است که مي توان در کارها و
مسئولیتها پ ر و مادر را کمک و ياری رسان  .در آيه(وَ اللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَنْواجاً وَ
جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْواجِکُمْ بَنینَ وَ حَفَ َةً» (سوره نحل ) 70/خ اون برای دما ان همسرانتان
فرنن ان و ياوراني قرار داد که به خ مت آنان در حوائجتان استعانت بکنی و با دست آنان
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مکاره و ناماليمات را ان خود دور ساني (طباطبايى،1017 ،ج.)06 ،10

فرنن نعمتي الهي است؛ همچنان که نیانی فطری نیز هست لذا بشر همواره آرنوی
فرنن دادتن و بقای نسل دادته است .دين مبین اسالم اين امر فطری را مورد عنايت ويژه
قرار داده است .قرآن نیز به اين مسئله اداره کرده و ان اين خواسته فطری حمايت مي کن .
ان اين رو يکي ان دعاهای افراد حتي پیامبران ،دادتن فرنن است؛ چنانکه حضرت
ابراهیم(علیهالسالم) در سن پیری (سوره های حجر31-30/و صافات 89/و )121و نیز
حضرت نکريا(علیه السالم) در کهنسالي(سوره آل عمران98-96/؛ مريم 0/تا  )7خواهان
فرنن د ه ان و خ اون دعاهای ايشان را مستجاب نموده و به ايشان فرنن اني عنايت
نموده است(همان).
نکته مهمي که در قرآن کريم مورد توجه قرار گرفته است ،توجه به ناد و ول

فرنن آوری و افزايش جمعیت ان دي گاه قرآن کريم و اهل بیت(علیهم السالم)

داشتن فرزند صالح ،آرزوی پیامبران

انسان های دايسته و مؤمن است .به عبارت ديگر آن چه که اهمیت دارد ،افزايش تع اد
جمعیت نیکوکاران و صالحان است .در سوره اعراف ،به خلقت اولین انسان و اولین
بارداری اداره د ه است .بر اساس آيه  13اين سوره ،حضرت آدم و حوا ان خ اون متعال
خواهان فرنن ی صالح و نیکوکار هستن :
" هُوَ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِ َةٍ وَ جَعَلَ مِنْها نَوْجَها لِیَسْکُنَ إِلَیْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ
حَمْالً خَفیفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَیْتَنا صالِحاً لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرينَ"؛
او خ ايي است که(همه) دما را ان يک فرد آفري و همسرش را نیز ان جنس او قرار داد،
تا در کنار او بیاساي  .سپس هنگامي که با او آمیزش کرد ،حملي سبک بردادت ،که با
وجود آن ،به کارهای خود ادامه ميداد و چون سنگین د  ،هر دو ان خ اون و پروردگار
خود خواستن  ،اگر فرنن صالحي به ما دهي ،ان داکران خواهیم بود!
قرآن کريم هم چنین در مورد حضرت نکريا(علیه السالم) مي فرماي  ":وَ نَکَرِيَّا إِذْ
نادى رَبَّهُ رَبِّ ال تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ " (سوره انبیاء ،)86/و نکريا را ياد کن آن
هنگا م که پروردگار خويش را ن ا داد ،پروردگارا مرا تنها مگذار که تو ان همه بانمان گان
بهتری در جای ديگر مي فرماي  ":هُنالِکَ دَعا نَکَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لي مِنْ لَ ُنْکَ ذُرِّيَّۀً
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طَیِّبَۀً "(سوره آلعمران )98 /در آنجا بود که نکريا( ،پروردگار خويش را خوان و عرض
کرد« :خ اون ا! ان طرف خود ،فرنن پاکیزهاى (نیز) به من عطا فرما ،که تو دعا را
مى دنوى.قرآن کريم ان استجابت دعای حضرت نکريا برای طلب فرنن اينگونه ياد مي
کن  ":فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ يَحْیى"(.سوره أنبیاء)62/
پس دعا در طلب فرنن دايسته و نیکو يکي ان ويژگي های بن گان خاص خ ا است
و نشان مي ده پ ر و مادر برای دادتن فرنن صالح حتي قبل ان تول هم باي دعا کنن  .ان
آيات فوق مي توان بردادت کرد که:
اوال َدادتن فرنن سالم و صالح ان آرنوهای هر نن و مرد است (سوره اعراف )186 :و
دکر و سپاس نعمت فرنن دادتن آن است که به درستي او را تربیت کرده و به جامعه
ه يه کنن تا خود و جامعه ان مواهب فرنن صالح آن بهره من دون ( .سوره اعراف/
186و )162ثانیاَ درخواست فرنن و نسل پاك ،سنّت و روش انبیاست و ارنش ذريّه و
فرنن ان ،به پاکى آنهاست (قرائتى  ،1989 ،ج )33 ،0واينکه خود فرنن عطیه الهى است« :
وَ وَهَبْنا لَهُ يَحْیى »(همان ،ج)060 ،7
اوالد ،ادامه دهنده راه والدین

ان فواي فرنن آوری و تکثیر اوالد -درصورتي که صالح بادن و متناسب با دستورات
ديني تربیت دون  -ا ين است که ادامه دهن ه راه وال ين ،به ويژه پ ر خواهن بود(.سلیماني
فر)1960،
طبق برخي آيات(سوره صافات ) 122 /نخستین تقاعای حضرت ابراهیم ان خ ا فرنن
صالحي بود که بتوان خط رسالت او را ت اوم بخش و برنامه هاى نیمه تمامش را به پايان
برسان اينجا بود که عرض کرد:
رَبِّ هَبْ لي مِنَ الصَّالِحینَ »(سوره صافات )122 /؛ پروردگارا! به من ان صالحان [فرنن ان
صالح] ببخش!
قابل توجه اينکه يک جا ابراهیم خودش تقاعا مىکن که در نمره صالحان باد  ،چنان
که قرآن ان قول او نقل مىکن  :رَبِّ هَبْ لِي حُکْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِینَ ":پروردگارا! به من
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علم و دانش مرحمت فرما ،و مرا به صالحان ملحق کن" (سوره دعراء )89/و در اينجا

تمام دايستگى هاى يک انسان کامل در آن جمع است .خ اون نیز اين دعا را مستجاب
کرد ،و فرنن ان صالحى همچون" اسماعیل" و" اسحاق" به او مرحمت فرمود ،چنان که در
آيات بع همین سوره مىخوانیم ":وَ بَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِیًّا مِنَ الصَّالِحِینَ " ما او را بشارت
داديم به تول اسحاق پیامبرى ان صالحان و در مورد اسماعیل مىگوي :
"وَ إِسْماعِیلَ وَ إِدْرِيسَ وَ ذَا الْکِفْلِ کُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَ أَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ
الصَّالِحِینَ " ،و اسماعیل و ادريس و ذا الکفل را به ياد آور که همه ان صابران بودن  ،و ما
آنها را در رحمت خود وارد کرديم چرا که ان صالحان بودن (سوره انبیاء 89 /و (.)83
مکارم دیرانى .1970ج)120 ،16
هم چنین دعای حضرت نکريا که در قسمت قبل مورد بحث قرار گرفت اين مضمون

فرنن آوری و افزايش جمعیت ان دي گاه قرآن کريم و اهل بیت(علیهم السالم)

تقاعا مى کن که فرنن ان صالح به من مرحمت فرما ،چرا که صالح وصفى است جامع که

را تأيی میکن  .حضرت نکريا آرنوی دادتن فرنن ی را دارن که صالح باد و راه ايشان را
ادامه ده ( .سوره آل عمران )98 /در واقع فرنن صالح ،بهترين ياور در مسیر حرکت
خانواده به سوى خ است(قرائتي،1989 ،ج ) 12،06درخواستي که در آيات ان جانب اين
پیامبران مطرح ميد ود خود نشان دهن ه عظمت و فضیلت وجود فرنن ان صالح در نن گي
انسان است که چگونه پیامبران الهي آن را ان خ اون به کرات درخواست مي کنن  .ان
طرفي استفاده آيات ان لفظ بشارت برای فرنن دار د ن اين پیامبران  ،نشان ان اهمیت اين
موعوع است همانطور که مشهود است در اين آيات فرنن صالحي که ادامه دهن ه راه پ ر
و مادر بادن  ،آرنوی پیامبران الهي دمرده د ه است.
فرزند صالح ،مایه چشم روشنی عباد الرحمان

دادتن فرنن صالح دارای چنان ارندي است که انسان برای دادتن آن باي همواره
دست به دعا باد و ان درگاه خ اون درخواست نماي تا فرنن اني صالح و سالم به او
ببخش (سوره های اعراف186 ،واحقاف)13 ،
در آيه  70سوره فرقان در وصف عباد الرحمن تصريح د ه که بن گان خ ا در دعاى
خويش مىگوين :
" وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَنْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْیُنٍ "،آنان که مي گوين  :ای
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پروردگار ما! همسر و فرنن انمان را نور چشم ما قرار ب ه.
اين تعبیر (نور چشم) رمز کمال و سعادت است ،چرا که همسر و فرنن نیک موجب
آرامش و سعادت انسان د ه و روح و روان انسان را داد نموده و باعث رودنى چشم
خواه د .
به عبارت رودن تر ،همسر و فرنن ان دايسته ،به نن گى انسان نور و صفا مىبخشن و
باعث آبرو و روسفی ى و سر بلن ى در دنیا و آخرت مىگردن .
عالوه بر آن ،فرنن صالح و سالم ،ان مصاديق باقیات صالحات است (فرقان؛ 99و )70
و پاداش کارهايي دايسته ای که فرنن صالح انجام مي ده برای وال ين او نیز نودته
ميد ود و ان خ مات نیک او ،وال ين هم سود مي برن  .جامعه سالم نیز نیانمن فرنن ان
سالم و صالحي است که در خانواده های صالح و سالم رد مي کنن .
فرزندآوری و ازدیادجمعیت از دیدگاه اهل بیت(علیهم السالم)

ان روايات متع دی که در ابواب نکاح و تزويج وارد د ه است استفاده ميدود که
اسالم نسبت به تکثیر ول تأکی دارد و تکثیر نسل به عنوان يکي ان مستحبات اکی ه مطرح
است.
اين روايات را ان حیث مضمون و تعابیر به چن گروه ميتوانیم تقسیم نمايیم:
گروه اول :رواياتي که داللت بر اين دارد که کثرت اوالد مسلمین موجب افتخار رسول
خ ا(صلي اهلل علیه وآله) در قیامت است:
الف) ح يث دوم ان باب اول ابواب مق مات نکاح در وسائل الشیعه جل 02صفحه،10
ص وق به سن خودش ان علي بن رئاب که سن صحیحي است و او ان محم بن مسلم
نقل ميکن که امام صادق(علیه السالم) فرمود« :إن رسول اهلل(صلي اهلل علیه وآله) قال:
تزوجوا فاني مکاثر بکم االمم غ اً في يوم القیامۀ».
ب) امام صادق(علیه السالم) ان پیامبر(صلي اهلل علیه وآله)« :اکثروا الول اکاثر بکم االمم
غ اً» ؛ اوالد و فرن انتان را نياد کنی چرا که رون قیامت با کثرت امت خودم بر ساير امم
مواجه ميبادم.
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گروه دوم :رواياتي که ترغیب بر طلب اوالد دارد مانن :

مي فرمود :من کان ان يتبع سنتي فان من سنتي التزويج و اطلبوا الول فاني مکاثر بکم االمم
غ اً(حرعاملي:1990،ج ) 02،13در اين روايت توصیه بر طلب ول د ه و ظاهر آن نیز
کثرت است.
گروه سوم :برخي ان روايات داللت دارد که مستحب است انسان با نني که ولود است
اندواج کن و ولود صیغه مبالغه است به معنای آن است که نياد فرنن به دنیا آورد:
امام باقر(علیه السالم) ان پیامبر(صلي اهلل علیه وآله) نقل فرمود :تزوجوا بکراً ولوداً و
التزوجوا حسناء جمیلۀً عاقرا فاني مباهي بکم االمم يوم القیامه (.حرعاملي:1990،ج)02،30
با نني با کره و ولود اندواج کنی و با نني که نيبا است اما عقیم است اندواج نکنی .
گروه چهارم :برخي روايات داللت بر ترغیب اندواج با نن های غیر جمیل

فرنن آوری و افزايش جمعیت ان دي گاه قرآن کريم و اهل بیت(علیهم السالم)

امیر المومنین(علیه السالم) در ح يث اربعمأه فرمود که پیامبر(صلي اهلل علیه وآله) همیشه

دارد(حرعاملي:1990،ج ) 02،39و علت آن را اين چنین ذکر نموده است که چنین نن هايي
هستن که ان نظر تولی فرنن ميتوانن فرنن ان بیشتری تولی نماين :
امام صادق(علیه السالم) به مردی که ان ن ادتن فرنن دکايت دادت ،فرمود :هنگامي که
به عراق رفتي در آن جا اندواج کن و اگر نن ان نظر جمال و ظاهر مناسب هم نباد بان
با او اندواج کن نيرا "فانهن اکثر اوالداً اين ها ان حیث اوالد اکثر
هستن "(.حرعاملي:1990،ج)02،33
گروه پنجم :در برخي ان روايات مي فرماين  :ان ويژگي ها و صفاتي که مناسب است در نن
ها برای اندواج وجود دادته باد آن است که ربیع مربع بادن  :امام صادق(علیه السالم) ان
پیامبر

اکرم(صلي

اهلل

علیه

وآله)

نقل

فرمود:

النساء

اربع...

وربیع

مربع(حرعاملي:1990،ج .) 02،91مقصود نني است که هم نمان با اينکه بچه ای را در دامن
دارد و مشغول تربیت اوست بچه ای نیز در دکم دادته باد و حامله باد .
گروه دشم :ان برخي روايات استفاده ميدود ،همانطوری که اندواج موجب کثرت رنق
است ،تکثیر در اوالد هم در سنت خ اون تبارك و تعالي چنین اثری را به دنبال دارد.
گروه هفتم :در برخي روايات يکي ان اه اف تکثیر اوالد را اين معني قرار داده است که هر
انساني با گفتن الاله االاهلل نمین را سنگین تر ميکن  :امام باقر(علیه السالم) ان پیامبر
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اکرم(صلي اهلل علیه وآله) نقل ميکن ما يمنع المومن ان يتخذ اهالً؟ لعل اهلل يرنقه ...تثقل
االرض بال اله اال اهلل(حر عاملي:1990،ج )02،10پیامبر فرمود :چه چیزی مومن را منع
مي کن ان اينکه همسری اختیار کن در حالیکه خ اون ممکن است فرنن ی به او ده که
نمین را با گفتن ال اله اال اهلل سنگین ميکن بنابراين در مساله تکثیر اوالد باي به اين جهات
ديني و معنوی هم توجه دادت .
مبانی و مستندات عدم جواز سیاست کنترلی و تحدیدی

گفته د که برخي با سیاست کنترلي و تح ي ی در نمینه جمعیت مخالف بوده و ان
لحاظ ديني و درعي آن را جايز نميدانن  .بر اساس اين انگاره سیاستهای جمعیتي
جمهوری اسالمي ايران ان سالهای دهه دصت تا اوايل دهه  62فاق مجون درعي بوده
است .اين گروه برای ان يشه خود به ادله و مستن اتي تمسک کرده يا امکان دارد تمسک
کنن که ما به بررسي اين ادله و مستن ات مي پردانيم.
الف) آيات قرآني
.1برخي ان گز اره های قرآني ،خ اون را رونی دهن ه معرفي کرده و ان کشتن فرنن ان به
خاطر ترس ان فقر نهي کرده است « :وَالَ تَقْتُلُواْ أَوْالدَکُمْ خَشْیَه إِمْالقٍ نَّحْنُ نَرْنُقُهُمْ وَإِيَّاکُم إنَّ
قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْءاً کَبِیراً» (سوره اسراء  .)91در اين دي گاه ،تح ي نسل نوعي قتل فرنن
است که بر اساس اين گزاره قرآني ان آن نهي د ه است.
.0گزارههای قرآني مربو

به حرمت قتل نفس ان جمله ادلهای هستن که بر ناروابودن

سیاست های جمعیتي تح ي ی داللت دارن ؛ چرا که تح ي نسل به نوعي قتل فرنن ان
است« :مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي األَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً»( .سوره
مائ ه« )90/وَالَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِالَّ بِالحَقِّ» (سوره اسراء)99 /
 .9بر خالف ان يشه و انگارهای که مح وديت منابع را مجون سیاستهای کنترلي و تح ي
نسل ميدانست ،برخي ان گزارههای قرآني ،خ اون را رونی دهن ه همه موجودات دانسته
و رونی همه جان اران را تضمین کرده است« :وَمَا مِن دَآبَّه فِي األَرْضِ إِالَّ عَلَى اللّهِ رِنْقُهَا
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِي کِتَابٍ مُّبِینٍ» (سوره هود« ،)9 /وَکَأَيِّن مِن دَابَّه لَا تَحْمِلُ
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رِنْقَهَا اللَّهُ يَرْنُقُهَا وَإِيَّاکُمْ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ» (سوره عنکبوت .)92 /بر اين اساس ،برخي ان

سبب آن ان نسل خود بکاه (قرائتي :1989 ،ج ،9ص)190
ب) روايات اهلبیت(علیهم السالم)
ان جمله ادلهای که مخالفان سیاستهای کنترلي و تح ي ی جمعیت به آن استناد
کرده ان  ،روايات است .برخي ان اين روايات بر اهتمام به اندواج و فرنن آوری تأکی کرده
و ترك اندواج را تقبیح کردهان  :کنّا عن النّبيّ(صلي اهلل علیه وآله) فقال« :إنّ خیر نسائکم
الولود الودود العفیفه العزيزه في أهلها الذّلیله مع بعلها المتبرّجه مع نوجها الحصان على
غیره الّتي تسمع قوله و تطیع أمره و إذا خال بها بذلت له ما يري منها و لم تبذّل کتبذّل
الرّجل » (کلیني1027 ،ق :ج« .)900 ،3تزوّجوا فإنّي مکاثرٌ بکم األمم غ اً في القیامه»
(ص وق1019 ،ق :ج« .)989 ،9فإنّ رسول اللّه(صلي اهلل علیه وآله) کثیراً ما کان يقول من

فرنن آوری و افزايش جمعیت ان دي گاه قرآن کريم و اهل بیت(علیهم السالم)

مفسرين نیز تأکی ميکنن که بشر نباي برای رنق و رونی خود دغ غهای دادته باد و به

کان يحبّ أن يتّبع سنّتي فلیتزوّج فإنّ من سنّتي التّزويج و اطلبوا الول فإنّي أکاثر بکم األمم
غ اً( »...ص وق :1990 ،ج« .)912 ،0رذال موتاکم العزّاب» (کلیني1027 ،ق :ج)906 ،3
برخي ديگر نیز تشويق به اندواج با ننان فرنن آورکرده ،ننان نانا و اندواج با آنان را
مذمت کردهان  « :تزوّجوا بکراً ولوداً و ال تزوّجوا حسناء جمیله عاقراً فإنّي أباهي بکم األمم
يوم القیامه» (همان ،ص« .)999أال أخبرکم بشرار نسائکم الذّلیله في أهلها العزيزه مع بعلها
العقیم الحقود» (همان ،ص« .)903الشّؤم في ثالثٍ :في المرأه و ال ّابّه و ال ّار فأمّا دؤم
المرأه فکثره مهرها و عقم رحمها» (همان ،ص« ،)397و لحصیرٌ في ناحیه البیت خیرٌ من
امرأه ال تل » (ص وق .)330 :1979 ،چنانچه برخي ان روايات نیز بر تکثیر نسل تأکی مي
کنن « :أکثروا الول أکاثر بکم األمم غ اً» (کلیني1017 ،ق :ج)0 ،9
نتیجهگیری

در اين مقاله به مفاهیم افزايش و اندياد جمعیّت و باروری و ناباروری و اندياد
جمعیت که ان مقولههای مهّم علم جمعیّت محسوب ميدون پرداخته د و در اين میان،
نظرات و دي گاه ها نسبت به هريک در قرآن کريم و روايات بررسي گردي .
افزايش جمعیت مورد توجّه دين مبین اسالم بوده و تمام انبیاء (علیهم السالم) و
سفیران الهي به اين امر اهتمام کامل دادته و مردم جامعه خود را تشويق و ترغیب به توال
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و تناسل میکردن .ان مجموع آيات و روايات به دست مي آي که دين مبین اسالم" قرآن
کريم و اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السالم)" نسبت به تکثیر اوالد در همه نمان ها
اهتمام دادته ان و اين چنین نبوده که اين اهتمام مختص به نماني است که مسلمانان در
قلت بوده بادن  .نيرا تعابیر وارده در اين روايات به عنوان يک قضیه حقیقیه و به عنوان
يک سیاست دائمي و همیشگي دين مطرح است.
در قرآن مواردی ان پیام خ اون مبني بر اينکه نياد دوي و نمین را پر ساني به چشم
نميخورد و خ اون در قرآن به صراحت درباره تکثیر نسل سخن نگفته ،ولي ان بعضي ان
آيات که به اندواج و آمیزش جنسي اداره کردهان مي توان عرورت ايجاد نسل و فرنن
آوری را بیان دادت .ان جمله موارد اثبات مطلوبیت فرنن و فطری بودن آن ،در قرآن کريم
آياتي وجود دارد که اين مهم را تايی مي کنن  ،مانن آياتي که بیانگر دعاهای انبیای الهي
در مورد درخواست ان خ اون متعال مبني بر خواستن فرنن مي باد  .در ذيل به برخي ان
اين آيات اداره ميدود.
در قرآن کريم اصل وجود فرنن به عنوان نعمت الهي (،سوره نحل )70 /متاع دنیا
(،سوره آل عمران )10 /نينت نن گي ( ،سوره کهف )09 /ياری رسانن ه به پ ر ومادر
(سوره اسراء ) 9 /مطرح گردي ه است ودادتن فرنن صالح به عنوان آرنوی پیامبران الهي
(سوره آل عمران )98 /نور چشم بن گان خاص خ ا (سوره فرقان )70 /و سبب بشارت
خ اون (سوره های هود71 /وحجر )31-39 /بیان د ه است
در پايان ذکر اين نکته عروری میرس که نظرات مطرح د ه در قرآن و روايات بر
رد جمعیت متناسب تاکی دارد .ان منظری ديگر اگر چه قرآن و روايات ،مساله تکثیر
نفوس را ارجمن می ان اما بطور مستقیم و رودن بر وععیت و کیفیت جمعیت اداره
دارد .به سخن ديگر به افزايش جمعیتي صالح ،نیکوکار و با تقوا تاکی د ه است تا افزايش
بي ح و حصر جمعیت.
نظر مراجع عظام در رابطه با کنترل جمعیت

به علت پیچی گي های بسیار در ص ور احکام فقهي و نیز پويايي فقه جعفری  ,آراء
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گوناگوني توسط مراجع در اين باب صادر د ه است  .ع ه ای کنترل جمعیت را نادرست

چند نمونه استفتاء از مراجع عظام تقلید

سوال  :نظرحضرتعالي در مورد فرنن آوری واندياد جمعیت چیست؟
 -1امام خمیني(سالم اهلل علیه)" :راجع به موالی  ,تابع آن است که حکومت چه
تصمیمي بگیرد " .
 -0آيت اهلل العظ مي امام خامنه ای(م ظله العالي) :در دين مق س اسالم فرنن آوری
و اندياد جمعیت مسلمانان امری مستحب دمرده د ه است.ان منظر متون ديني،
فرنن دايسته ،نعمتي ان نعمتهای الهي و گلي ان گلهای بهشت است [امام
صادق( علیه السالم) فرمود« :إن الول الصالح ،ريحانۀ من رياحین الجنه» فرنن
صالح ،گلي انگلهای بهشت است( .کلیني :1973،ج  )9 ،9عالوه بر اين ،مايه
نينت نن گي (سوره کهف ،آيه  )09و يار و م دکار انسان (سوره های اسراء،

فرنن آوری و افزايش جمعیت ان دي گاه قرآن کريم و اهل بیت(علیهم السالم)

و ع ه ای بنابر درايط و اقتضائات اجتماعي با رعايت ح ودی آن را جايز ميدمارن .

آيه9وسوره نوح ،آيه 10؛ حر عاملي :1970،ج  )939 ،01ميباد  ،يادگار و
جانشین پ ر و مادر(همان ،ص  )937در دنیاست و استغفارگويي و اعمال نیک او
سبب آمرنش و نیکبختي وال ين در حیات اخروی(همان ،ج  936 ،01؛ دیخ
ص وق 1019 ،ه.ق:ج )926 ،9ميدود.وجود اين مق ار تأکی و ترغیب ،کافي
است تا انگیزه تولی نسل و دادتن فرنن را در انسان تقويت کن  .ان سوی ديگر،
در ادله و متون ديني ،نسبت به تکثیر نسل و کثرت موالی  ،تأکی ،سفارش و
ترغیب د ه است که به يکي ان آنها اداره ميدود :امام صادق(علیه السالم) ان
قول رسول خ ا(صلي اهلل علیه وآله)نقل نموده ان که آن حضرت فرمود« :اکثروا
الول  ،أکاثر بکم األمم غ اً»(.کلیني،همان) فرنن ان خود را نياد کنی تا فردا به
واسطه (کثرت) دما بر ديگر امم افتخار نمايم.البته ذکر اين نکته النم است که
هرکس باي بسته به وسع و توان مالي خود اق ام به فرنن آوری کن تا به عسر و
حرج دچار نشود.جمعیت نياد در يک م يريت کارآم اقتصادی يک فرصت بي
نظیر است هرچن کاهش سطح ناد و ول و باروری بر میزان رد جمعیت و ان
آن طريق تع يل دتاب افزايش تع اد جمعیت تاثیر گذادت ،اما نکتهای که
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دستان رکاران ان آن غفلت کردن اين نکته بود که سیاستهای کنترل جمعیت
بر ترکیب و ساختار جمعیت نیز تأثیرگذار است .به اين معنا که سیاست کاهش
مستمر ناد و ول و انتقال ان باروری طبیعي به باروری کنترل د ه ،به ت ريج
ساختار سني جمعیت ايران را ان وععیت جواني خارج و به طرف سالخوردگي
سوق خواه داد.در مورد سقط جنین که حتما مي دانی درعا گناه دارد و ديه هم
النم است.لذا اسالم به هیچ وجه اين عمل را جايز نمي دان .قرآن به کساني که ان
ترس فقر فرنن دان را میکشتن فرمود:وال تقتلوا اوالدکم خشیه امالق نحن
نرنقهم و اياکم ان قتلهم کان خطا کبیرا(.سوره اسراء)91/
 -9آيت اهلل العظمي مکارم دیرانی(دامت برکاته)  :نظر به اينکه دريعت اسالم
ترغیب کنن ه به فزوني نسل مسلمانان و انتشار آن است و تح ي نسل و
جلوگیری ان آبستني مخالف فطرت انساني و دريعت اسالمي مي باد و نظر به
اينکه ه ف جلوگیری ان افزايش جمعیت مسلمانان نیرنگي برای کاهش دادن
نیروی انساني و تقويت سلطه استعمار گران بر کشورهای اسالمي و بهره برداری
بیشتر ان ثروت های آنان است و نیز نظر به اينکه جلوگیری ان نسل نوعي عمل
جاهلي و ب گماني نسبت به خ ای متعال است،جايز نیست.
 -0آيت اهلل محم جواد فاعل لنکراني(دامت برکاته) :بر حسب آيات قرآن کريم و
روايات متع ده و معتبر ،تکثیر اوالد در میان مسلمانان امری است مستحب و به
آن سفارش فراوان د ه است.
 -3مجلس مجمع فقهي به اتفاق آراء مقرر مي دارد  :تح ي نسل مطلقا جايز نیست و
جلوگیری ان آبستني در صورتي که انگیزه آن ترس ان کمبود باد و همچنین
دعوت و الزام به تح ي نسل و جلوگیری ان آبستني به طور کلي درعا حرام
است .اگر چه راههای نيادی برای پیشگیری ان حمل و انعقاد نطفه وجود دارد،
ولي برخي ان مخالفان تح ي نسل ،تمامي اين راهها را مضر به حال نن و مرد
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دانسته و ميگوين اينها اکثراً باعث عقیم د ن دائمي نن و مرد ميدود و در
اسالم به حکم عقل و درع ،هر چیزی که برای انسان عرر معتنابه و يقیني دادته

حرام است(حسیني تهراني1013 ،ه.ق.)02:
پیشنهادات

.1اجرايي و عملي نمودن ت ابیر مقام معظم رهبری(م ظله العالي) درمورد جمعیت کشور با
برنامه ريزی و ارائه راهکارهای مناسب.
. 0دادن هش ار وبیان ته ي ات نادي ان قلت جمعیت و پیر د ن ت ريجي آن و در نتیجه
ععف اقت ار وچشم طمع جهانخواران به کشوردر برنامه های فرهنگي،اجتماعي وتبلیغي.
. 9تبیین برکات نعمت فرنن ان و اندياد نسل در خانواده و گنجان ن آن در منابع درسي
مراکز آموندي.
 .0توجیه و تشويق آحاد جامعه به ويژه جوانان و نوجهای جوان به فرنن آوری و اعطاء
مزايا.

فرنن آوری و افزايش جمعیت ان دي گاه قرآن کريم و اهل بیت(علیهم السالم)

باد  ،حرام است .در نتیجه تح ي نسل و پیشگیری ان حمل ان اين راه ها نیز

. 3تب يل مسئله به گفتمان عمومي و انعکاس آن در کلیه رسانه ها اعم ان دي اری،دنی اری
و نودتاری.
.9بهره گیری انخطبا و سخنرانان درتجمعات ديني -فرهنگي(نمان جمعه
وجماعت،منابر،تريبونهاو)...با بیان آسیب ها ،ته ي ات و نتايج مثبت فرنن آوری و اندياد
جمعیت .
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