
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 

 
 

 

 اسالمی زندگی سبک در فرزندآوری
 

 مسلم شوبکالئي
 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 
 فهرست مطالب

 7 .................................................................................................................................................................................................... مقدمه

 9 .................................................................................................................................. تیجمع ادیازد و نسل ریتکث :اول فصل

 01 .............................................................................................................. یفرزندآور و ازدواج به نید بیترغ. اول درس

 01 ............................................................................................. یفرزندآور قصد به ازدواج استحباب بر یشرع گواه

 01 ........................................................................................................................................................................................ :اتیآ

 01 ................................................................................................................................................................................... :اتیروا

 01 ................................................................................................................................................................................ :فقها کالم

 01 .................................................................................................................................................................................. :هاعبرت

 07 ............................................................................................................................. یفرزندآور استحباب بر یشرع گواه

 07 ........................................................................................................................................................................................ :اتیآ

 11 ................................................................................................................................................................................... :اتیروا

 11 ................................................................................................................................................................................ :فقها کالم

 11 .................................................................................................................................................................................. :هاعبرت

 12 ..................................................................................................................................................................................... یبندجمع

 12 ......................................................................................................................................................................................... پرسش

 12 ................................................................................................................................................................................. یقیتحق کار

 19 ....................................................................................................................... دئالیا زن شاخص یفرزندآور. دوم درس

 19 ....................................................................................................................... ایزا زن با ازدواج حیترج بر یشرع گواه

 10 .............................................................................................................. یریشگیپ مفاسد و شدن مادر شماریب دیفوا

 10 .................................................................................................................................... :زن یسالمت رمز شدن مادر. 1

 11 .............................................................................................................................. زن یاجتماع حقوق و یفرزندآور. 2

 11 .............................................................................................................................................................................. :اول ۀشبه

 12 ............................................................................................................................................................................. :دوم ۀشبه

www.takbook.com



 

 11 ........................................................................................................................................................................... :سوم ۀشبه

 12 ........................................................................................................................................................... یاریاخت شدن مادر. 3

 19 ........................................................................................................................................................................................ هاعبرت

 19 ................................................................................................................................................... :هیهمسا درخت ۀویم. 1

 19 ................................................................................................................................................................. :باردار درخت. 2

 11 .......................................................................................................................................................................... :زن هادج. 3

 10 ..................................................................................................................................................................................... یبندجمع

 11 ......................................................................................................................................................................................... پرسش

 11 ................................................................................................................................................................................. یقیتحق کار

 11 ........................................................................................................................ یفرزندآور به قیتشو یهاراه :دوم فصل

 12 ........................................................................................................................................ ازدواج امر در لیتسه. سوم درس

 11 ............................................................................................................................................................... یریپذتیمسئول تیتقو

 19 ........................................................................................................................................................................ دولت یمال تیحما

 21 .................................................................................................................................................. ازدواج و بانوان اشتغال. 1

 21 .................................................................................................................................... مسکن و شغل مشکل و دواجاز. 2

 21 ........................................................................................................................................................................................ هاعبرت

 21 .................................................................................................................................................. :دیکن ازدواج ستین بد. 1

 21 ..................................................................................................................................................... :ماندن یبرا یابهانه. 2

 21 ..................................................................................................................................................................................... یبندجمع

 21 ......................................................................................................................................................................................... پرسش

 22 ................................................................................................................................................................................. یقیتحق کار

 21 .................................................................................... یفرزندآور یبرا یسازنهیزم و یسازفرهنگ. چهارم درس

 21 .............................................................................................................................................. یفرزندآور یبرا یسازفرهنگ

 22 ......................................................................................................... (السالمهمیعل) معصومان ۀریس از یریالگوگ. 1

 11 .................................................................................................................................... یخداباور و یخودآگاه جیترو. 2

www.takbook.com



 

 11 ................................................................................................................................................................. :یخودآگاه. 2-1

 11 .................................................................................................................................................................. :یخداباور. 2-2

 11 .................................................................................................................................................یفرزندآور یبرا یسازنهیزم

 11 ............................................................................................................................................................................................. هاعبرت

 11 .......................................................................................................................................................................... نرگسننه آهِ. 1

 17 ........................................................................................................................................................................................... نهیتهم

 12 ..................................................................................................................................................................................... یبندجمع

 19 ......................................................................................................................................................................................... پرسش

 19 ................................................................................................................................................................................. یقیتحق کار

 71 .......................................................................................................................... تیجمع کاهش یشناسبیآس :سوم فصل

 70 ........................................................................................................................... تیجمع یمنف رشد یخطرها. پنجم درس

 70 ..................................................................................................................................................... یفرزندتک یعاطف بیآس. 1

 72 .......................................................................................................................................................... خانواده یدگیپاشازهم. 2

 72 .................................................................................................................................................................................. نسل دیتهد. 3

 79 ............................................................................................................................................... ازدواج فرصت در اختالل. 4

 20 ........................................................................................................................................................................ تیجمع یریپ. 5

 21 .......................................................................................................................................................... دیتول فرصت کاهش. 6

 21 ............................................................................................................................................................ یمل اقتدار فیتضع. 7

 22 ............................................................................................................................................................................................. هاعبرت

 22 ....................................................................................................................................................................... یکسیب  روز ده

 21 ..................................................................................................................................................................... ارانهی از لقمه کی

 27 ..................................................................................................................................................................................... یبندجمع

 27 ......................................................................................................................................................................................... پرسش

 22 ................................................................................................................................................................................. یقیتحق کار

 29 ............................................................................................................................................. هاپاسخ و هاشبهه. ششم درس

www.takbook.com



 

 29 ................................................................................................................................................................................................. قدمهم

 91 ..................................................................................................................................................................... زاستقدرت تیجمع

 90 .................................................................................................................................................................. خداست دست یروز

 92 .................................................................................................................................................................... است یجیتدر تیترب

 99 ............................................................................................................................................................................................. هاعبرت

 99 .................................................................................................................... (سرّهقدس) ییطباطبا عالمه از یامکاشفه

 011 ...........................................................................................................................................................................دیس با یاندک

 010 .................................................................................................................................................................................. یبندجمع

 011 ...................................................................................................................................................................................... پرسش

 011 .............................................................................................................................................................................. یقیتحق کار

 011 .......................................................................................................................................................................................... کتابنامه

 

www.takbook.com



 

 

 

 مقدمه

 کثرت از ناشی هایبحران ،سویی از نماید؛می الزم گوناگونی جهات از «جمعیت کنترل» مقولۀ به پرداختن

 گیریبهره نجات راه تنها که زنند تکیه یدها این بر تا واداشته را برخی معنوی و مادی امکانات کمبود و جمعیت

 جمعیت افزایش تنها نه گروهی دیگر، سویی از ،و است جمعیت رشد کاهش ،نتیجه در، و کنترل هایروش از

 و مادی توسعۀ و پیشرفت اصلی عامل را آن بلکه دانندنمی جهان در هاییبحران چنین آمدن وجود به موجب را

 حداقل به توصیه و گرایانهکاهش نگاه :معتقدند گروه این. شمارندمی گوناگون هایعرصه در جامعه معنوی

 پیامدهای از غفلت با نباید - اندنیز بدان دچار شده اسالمی کشورهای ویژهبه زمینمشرق که - زادوولد

 زودگذر شآسای و آرامش کسب امید به تنها و اقتصادی، توسعۀ و صنعتی اجتماعی، اخالقی، ابعاد در اشمنفی

 .گیرد قرار تبلیغ و اهتمام مورد زندگی،

 و نسل، بقای و حفظ ضرورت جهت به جمعیت کنترل به نسبت اسالم رویکرد رسدمی نظر به میان، این در

باید زمینۀ تربیت فرزندی صالح و سالم ؛ است اعتدال مسیر بر و میانه رویکردی مسلمانان جمعیت افزایش

 یت، در سطح کالن، توسعۀ علمی و معنوی جامعه را به دنبال داشته باشد.فراهم باشد تا افزایش جمع

های امل دو درس است. این درسنوشتاری که پیش رو دارید در سه بخش تنظیم گردید و هر بخش ش

تا یاری  ،انه با روندی منطقی بحث فرزندآوری را در بستر سبک زندگی اسالمی به تحلیل نشسته استگشش

 قوس این بحث باشد.وکشو مدرسان در  برای سخنوران 

رو، سعی شده زمختی در این دروس، نه تنها خوانش مربیان بلکه خوانش فراگیران هم مدنظر است. بدین

هایی که در متن گنجانده شده برای مطالعه است آمیزد. داستانهای ادبی درهماش با لطافت متنهای علمیبحث

ها و نیز د هیجان در خواننده را هدف گرفته است. پایان هر درس با پرسشسازی و ایجاو تنها جنبۀ فرهنگ

ای هایی برای تحقیق فراگیر لحاظ شده است، تا هم آزمونی برای فهم متن درس فراهم باشد و هم بهانهتکلیف

 جوش علمی بیشتر فراگیران.وبرای مطالعه و جنب
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هموار  فرزندآوری در سبک زندگی اسالمی نهادینه کردندر امید است این گام اندکی از راه پر فراز بعدی را 

 نماید.

 

 والسالم علي من اتبع الهدی

 مسلم شوبکالئی

02/1/1931 
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 ترغیب دین به ازدواج و فرزندآوری اول. درس

ها رشد ها و تبعیضعدالتیراه بیدر عصری که محدودیت منابع طبیعی و کمبود منابع غذایی جهان به هم

مداران و یاستاست، توصیۀ س کشانده ناشدنیای بزرگ و انفجاری کنترلسابقۀ جمعیت را به فاجعهبی

شده است. به باروریِ کنترل -توزیع ثروت در جهان  چگونگیشی به بخبه جای سامان -اقتصاددانان غربی 

طبیعی و رویکرد به مسائل مادی و امکانات  انداندیشیدهش جمعیت برای کاهاین گروه و پیروانشان که  تدبیری

اند که جلوگیری اجتماعی در وهلۀ اول و به مسائل فرهنگی جامعه در نگاهی دوردست است. آنها بر این عقیده

به  رادجان و مال افانگیزی به شکنی و انواع مفاسد، از قتل، غارت، تجاوز، ناامنی و فتنهاز فقر، گرانی، قانون

هایی است، روشنیازمند های مدرن گیری از روشنشده با بهرهریزیوولد برنامهکنترل موالید و جلوگیری از زاد

  1که معرفی آنها به آحاد جامعه ضروری است.

نگاه نواندیش در  اند؛ای با رویکرد دینی به طرفداری از این نظریه ترغیب شدهدر کشورهای اسالمی نیز عده

دینی بیرون بکشد، با این  هایآموزهجمعیت در پی آن است که محدود کردن تعداد فرزندان را از میان موضوع 

سازی شرایط رشد و شکوفایی فرزندان، ما را به توضیح که مجموع تعالیم اسالمی دربارۀ اصالت تربیت و آماده

ویژه در شرایط و ب است، بهمطلوپیشنهادی شود که تحدید نسل و کاهش فرزندان این موضوع رهنمون می

ه از اینکاند غافلسازد. اینان ن را یا مختل یا ناممکن میهایی که افزایش فرزندان تربیت، رشد و آموزش آنازمینه

ای از آیات و روایات مجهز است که درصدد اثبات اصول و مبانی اولیه در باب ازدواج و تشکیل خانواده به ادله

ای را که در پی تحدید نسل و پیشگیری از افزایش نسل اند و هر برنامهنانضرورت افزایش نسل مسلما

هم در حالت فردی، نه اجتماعی، که ، آندانند، مگر در برخی موارد استثناییمسلمانان باشد از نظر شرع مردود می

 هایی برای جلوگیری از بارداری مطابق نظر شرع جایز باشد.ممکن است راه

                                                           
 .03-02 ش، ص1939قم، بوستان کتاب، رشد جمعیت تنظیم خانواده و سقط جنین، هادی طلعتی، محمد .. ر.ک 1
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 از یکی که است بدیهی 1.است شده تجرّد از خروج و ازدواج به فراوانی تشویق وایات،ر و قرآنی آیات در

 تکثیر هدف با ازدواج به روایات برخی در. است نسل تکثیر و به دنیا آوردن فرزند موارد اغلب در ازدواج نتایج

مانان ندارند، آنهم هرچند داللت بر وجوب ازدواج و تکثیر نسل مسلمذکور، روایات  0.نسل توصیه شده است

خط روشنی را در تأیید اما ظر باشد، بدان رو که مصلحت جمع لحاظ شود و وضعیت هر فرد نیز مدّ ن

گیری مخالفان وقعی ننهاد. به خرده ،بدون دغدغه ،تواندهند. با وجود این تأیید شرعی میفرزندآوری نشان می

 در هم و دنیا در هم مهم ارزش یک را مسلمانان جمعیت فزونی که دارد وجود روایاتی و افزون بر این، آیات

اسالم  پیامبر مباهات مایۀ :آخرت در و 0و امداد 1استعانت مایۀ 9زینت، :دنیا در فرزندان. داندمی آخرت

 است. نسل تکثیر استحباب اولی اصل روایات این مجموع مستفاد از. اندشده معرفی 6(سلموآلهوعلیهاهللصلی)

وری در عصر کنونی امری ضروری همه، پیام این نوشتار امری فراتر از استحباب است. گویی فرزندآبا این

 آفرین باشد.واند در این بحث نقشتمی 7قاعدۀ نفی سبیل است؛

 بهانۀموضوع کنترل جمعیت و تحدید نسل مسلمانان به بینی، وی واقعبا چنین دیدگاهی، ایستاده بر سکّ

شود ای نهاده میبه گوشههای اجتماعی ی فرهنگی، تأمین رفاه اقتصادی و نیز کاهش آسیبتأثیرگذاری در بارور

 گیرد.و البته پاسخ درخور خود را از ادلۀ شرعی می

                                                           
 مؤسسۀ قم، الوسائل،مستدرک نوری، محدثحسین ؛ 927 ، ص02 ق، ج1123 البیت،آل مؤسسۀ قم، الشیعۀ، وسائل عاملی، حسن حربنمحمد . برای نمونه: 1

 .113، ص 11ق، ج 1123 البیت،آل

 .109، ص 11ج  همان، نوری، محدثحسین  . 0

 .16(، آیه 13. کهف ) 9

 .0، ص 6ش، ج 1960 ،االسالمیۀ دارالکتب تهران، الکافی، یعقوب کلینی،بن. محمد 1

 .10(، آیه 71) . نوح 0

 .01، ص 02ج  همان، عاملی، حسن حربن؛ محمد109و  102، 11ج  همان، نوری، محدث. حسین  6

 .111(، آیه 1ای اصولی برگرفته از: نساء). قاعده 7
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 ازدواج به قصد فرزندآوریگواه شرعی بر استحباب 

 آیات:

 واسِعٌ اللَّهُ وَ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ يُغْنِهِمُ فُقَراءَ يَكُونُوا إِنْ ائِكُمْإِم وَ عِبادِكُمْ مِنْ الصَّالِحِينَ وَ مِنْكُمْ الْأَيامى أَنْكِحُوا وَ. 1

 (23. )نور: عَلِيمٌ

 و فقیر اگر را؛ درستکارتان و صالح کنیزان و غالمان همچنین و دهید همسر را همسربى زنان و مردان

 .است آگاه و واسع دخداونسازد؛ مى نیازبى خود فضل از را آنان خداوند، باشند تنگدست

 فَبِالْباطِلِ أَ الطَّيِّباتِ مِنَ رَزَقَكُمْ وَ حَفَدَةً وَ بَنِينَ أَزْواجِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَ أَزْواجاً أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ اللَّهُ وَ. 3

 (23 :نحل) يَكْفُرُونَ. هُمْ اللَّهِ بِنِعْمَتِ وَ يُؤْمِنُونَ

 آورد پدید نوادگان و فرزندان همسرانتان از شما براى و داد قرار همسرانى خودتان جنس از شما براى خدا

 . کنندمى انکار را خدا نعمت آنها هم و دارند باور را باطل [کافران] آیا. کرد روزیتان پاکیزه چیزهاى و

 (332شِئْتُمْ. )بقره:  أَنَّى حَرْثَكُمْ فَأْتُوا لَكُمْ حَرْثٌ نِساؤُكُمْ .2

 درآیید.  خود کشتزار به خواستید طرف هر از .شمایند کشتزار شما زنان

که در راستای خلقت و  1عنوان هستۀ اصلی جامعۀ بشری، ضرورتی حیاتی است،تشکیل خانواده، به

تر و های زندگی اجتماعی و با نیازهای اصیلانسان در نخستین گام انسان است؛ گرایمعههماهنگ با سرشت جا

گیرد و در کنار او یابد و او را نخستین همراه و یاور زندگی میر به طرف جنس مخالف تمایل میتطبیعی

های اصلی تشکیل جامعه را پردازد و از این راه کانونکند و به انس و الفت میخواهی را ارضا میاحساس دیگر

پردازد و از این رهگذر به حیات ل میتولید مثل و نس به نیاز طبیعی دیگر خویش از ،کند. همچنینریزی میپایه

 بخشد.تداوم میمنطقی ای گونهبهبا وجود وارثان،  ،خویش

( عالمه 33)انبیاء: «. الْوارِثِین خَیْرُ أَنْتَ وَ فَرْداً تَذَرْنِي ال رَبِّ»کریای نبی است که زندای سخن یادآور این . 1

 نویسد:طباطبایی در تفسیر این آیه می

 که زمان آن در را زکریا آر یاد به و: یعنى. بود آن بر عطف قبلش آیه آنچه بر است عطف آیه این

 نداى بیان ،«مگذار تنها مرا خدایا» :گفت اینکه و. نمود فرزندى درخواست او از و کرد ندا را پروردگارش

                                                           
 .120 ، ص3 ، جش1932 ما، دلیل قم، الحیاۀ،. محمدرضا حکیمی،  1
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 أَنْتَ وَ»جملۀ  و. ببرد ارث او از که باشد نداشته فرزندى که است این« گذاشتن تنها» از منظور و است، او

 گفته را کلمات این که مقامى و ،کندمى افاده را آن لفظش که است تعالى خداى حمد و ثنا« الْوارِثِینَ خَیْرُ

 چون و است وارث طلب ازکنایه  خود ،«مگذار تنها مرا خدایا: »گفت وقتى چون رساند،مى را خدا تنزیه

 در شریک داشتن از را خدا اینکه براى ،بردمى رثا را عالم همۀ که است حقیقى وارث سبحان خداى

 1.«وارثانى بهترین تو» :کرد اضافه ،باشد کرده تنزیه وراثت

 (68 :اعراف) فَکَثَّرَكُمْ. قَلِيالً كُنْتُمْ إِذْ اذْكُرُوا وَ .5

 .کرد بسیارتان خدا و بودید، اندک که آرید یاد به را زمانى

 نویسد:مییر این آیه در تفسسرّه( عالمه طباطبایی )قدس

 اینکه براى است، نسل ازدیاد مسئلۀ آن و اندازد،مى خدا بزرگ هاىنعمت از یکى یاد به را این جمله مردم

 و میسر نوع این براى که کماالتى آن و است، اجتماعى شازندگی -حیوانات انواع سایر برخالف - انسان

 از را او حساب و کندمى متمایز حیوانات انواع سایر از ار انسان که اىعالیه سعادت خالصه، و است متوقع

 خاصى وجودى ترکیبات و مختلف قواى و ادوات داراى موجود این که کندمى اقتضا ،سازدمى جدا آنها

 جحوای ، همۀنموده زندگى انفرادى طورهب حیوانات سایر مانند تواندنمى آن داشتن با که باشد بوده

 و همسر مسکن، پوشاک، خوراک، تحصیل در اینکه از است ناگزیر بلکه ماید،ن مینتأ را خود ضرورى

 را خود جحوای یکدیگر عملى و فکرى کمک با همه و کند، مساعى تشریک افراد سایر با جحوای سایر

 .نمایند تامین

 افراد عدد بر چه هر زیرا است، بزرگى بسیار نعمتافراد  کثرت ،موجودى چنین براى که است پرواضح

 دقایق به و گرددمى ترقوى آن عمل و اراده و فکر و بیشتر شااجتماعی نیروى شود افزوده اجتماعش

 را ترىدقیق هاىحلراه طبیعت قواى تسخیر و مشکالت حل در ،برده پى جحوای از ترىباریک و بیشتر

 .کندمى پیدا

 از یکى خود گذاردمى فزونى به رو جتدریبه بشر افراد عدد اینکه و نسل ازدیاد مسئلۀ ،حساب این روى

 نیروى نفرى هزار چند ملت یک وقتهیچ آرى،. است بشر تکامل ارکان و هاپایه از و الهى هاىنعمت

 0.ندارد را میلیونى چندین ملت عملى و ارادى و علمى قدرت و اقتصادى و سیاسى استقالل و جنگى

                                                           
 .916، ص 11ق، ج 1117 مدرسین، جامعۀ قم، القرآن، تفسیر فی المیزان ،[عالمه] سیدمحمدحسین طباطبایى.  1

 .133، ص 3ج  همان، ،[عالمه] سیدمحمدحسین طباطبایى.  0
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 :روایات

شود که اسالم به تکثیر نسل تأکید دارد و آن یج وارد شده استفاده میاز روایات متعددی که دربارۀ نکاح و تزو

 داند.ا یکی از مستحبات مؤکّد میر

 :سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی از پیامبر اکرمالسالم( )علیه مسلم از امام صادقبندر روایت صحیح محمد. 1

 1الْقِيَامَةِ. فِي غَداً الْأُمَمَ بِكُمُ مُكَاثِرٌ فَإِنِّي تَزَوَّجُوا -

 کنم.ازدواج کنید، زیرا من در فردای قیامت به زیادی تعداد شما مباهات می

 :سلم(وآلهوعلیهاهللعایشه از پیامبر اکرم )صلی. 0

 طَوْلٍ ذَا كَانَ وَمَنْ الْأُمَمَ، مُبِكُ مُكَاثِرٌ فَإِنِّي وَتَزَوَّجُوا، مِنِّي، فَلَيْسَ بِسُنَّتِي يَعْمَلْ لَمْ فَمَنْ سُنَّتِي، مِنْ النِّكَاحُ -

 3«.فإِنَّ الصَّومَ لَهُ وجاءٌ بِالصِّيَامِ، فَعَلَيْهِ يَجِدْ لَمْ وَمَنْ فَلْيَنْكِحْ،

زیرا من به  . و ازدواج کنید،کسی که به سنت من عمل ننماید از من نیست ،پس .نکاح از سنت من است

که  و کسی ،ددارای مکنت و توانایی است پس باید ازدواج کنرا که کنم و کسی کثرت شما امت افتخار می

 شهوت اوست. برندۀتوانایی ندارد پس روزه بگیرد، زیرا روزه از بین

 :سلم(وآلهوعلیهاهللپیامبر اکرم )صلی. 9

 2بِالسِّقْطِ. حَتَّى الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْأُمَمَ بِكُمُ أُبَاهِي يأَنِّ عَلِمْتُمْ مَا ... أَ أَفْوَاهاً ءٍشَيْ أَطْيَبُ فَإِنَّهُنَّ الْأَبْكَارَ تَزَوَّجُوا -

 کثرت به من که دانیدنمی آیا … است خوشبوتر چیزی هر از ایشان دهان که کنید، ازدواج باکره دختران با

 !اند؟شده سقط من امت از که افرادی به حتی کنممی مباهات قیامت روز در امت

 :سلم(وآلهوعلیهاهلللی)صحضرت . و نیز آن1

 4 اللَّهُ. إِلَّا إِلَهَ بِلَا الْأَرْضَ تُثْقِلُ نَسَمَةً يَرْزُقَهُ أَنْ اللَّهُ لَعَلَّ أَهْلًا يَتَّخِذَ أَنْ الْمُؤْمِنَ يَمْنَعُ مَا -

 با که یدنما روزی فرزندی او به خداوند شاید؟ دهد تشکیل خانواده اینکه از داردبازمی را مؤمن چیزی چه

 .گردد زمین سنگینی مایۀ إالاهللالإله گفتن

                                                           
 .11 ، ص02 ج همان، عاملی، حسن حربنمحمد.  1

 .1316، ح030، ص1ماجه، جن. سنن اب  0

 .00 ص ،02 ج همان، عاملی، رحسن حبنمحمد.  9

 .11 صهمان، .  1
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افزون بر این روایاتی داریم کند. نسل سفارش می تکثیر هدف با ازدواج بهاینها تعدادی از روایاتی است که 

 در ازدواج نتایج از یکی که است بدیهی 1.دارند فراوانی تشویق تجرّد از خروج وکه بر مطلوبیت ذاتی ازدواج 

 .است نسل تکثیر و به دنیا آوردن فرزند موارد اغلب

شاید از داللت ظاهری روایت ذیل این شبهه برآید که کمی افراد خانواده سبب توانگری است، چراکه عیال 

 السالم(امیرمؤمنان علی )علیهموریانۀ مال است. پس، مناسب است به این روایت و داللت درست آن اشاره کرد. 

 :فرمود

 3 الْيَسَارَيْنِ. أَحَدُ يَالِالْعِ قِلَّةُ

 کم یکی از دو راه توانگری است. خورنان

فقر  در حالکه عیال کم شود: با کمی عیال خیالت آسوده باشد، این می پندارند که معنای روایت برخی می

ین معنا کرده الحدید چنابیکه ابنکند با عیال زیاد با کثرت مال، که عیال موریانۀ مال است، چنانبرابری می

و دلیلی برای موافقان کنترل جمعیت شمرده  رجحان کاهش فرزندبدین ترتیب این روایت سندی بر  .2ستا

 شود./می

المثلی است که دو راه توانگری را نشان این حکمت، برخالف ظاهرش، بسان ضرباوالً که  توجه شوداما 

بلکه ، نیست الْيَسَارَيْنِ أَحَدُ به تحریضی و ترغیبی چهیدر روایت، . دهد، نه آنکه کمی عیال را ترجیح دهدمی

 عائلۀ بر آن صرف و حالل کسب راه از یکی :شودمی تحصیل راه دو از انسان برای توانگریخواهد بگوید: می

بدین ترتیب، اندیشۀ  4.کن انتخاب خواهیمی را کدام هر. مال قلت وجود با قلت در عائله حصۀ دیگری و کثیره

توان به معنای ظاهرش هم بسنده کرد و کمی ی با عیال زیاد در نهفت همین معنا نیز هست. ثانیاً، میتوانگر

                                                           
 .111، ص 11ج  همان، نوری، محدثحسین ؛ 703ص  همان،. برای نمونه: 1 

 .111ق، حکمت 1121 مرعشی، اهللآیت کتابخانۀ قم، ،(الحدیدابیابن شرح مع) البالغهنهج الحدید،ابیاهلل ابنهبۀبنعبدالحمید.  0

 .993، ص 17ج  همان، الحدید،ابی ابناهللهبۀبنعبدالحمید . 9

 و علوم دورۀ نشر و ترجمه مؤسسۀ مشهد، ،[نکاحیه رسالۀ] مسلمین پیکر بر سهمگین ایضربه جمعیت کاهش ،[عالمه] طهرانی سیدمحمدحسین حسینی . 1

 .993 صق، 1100 اسالم، معارف
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اما سعادت آدمی به راحتی و توانگری نیست. آدمی باید با دانست. و راحتی خیال فرزند را سبب توانگری 

 پنجه گرم کند تا ثمرۀ اخروی آن را دریابد.ومشکالت زندگی دست

 کالم فقها:

تأکید  زایابر استحباب ازدواج با زنان ( السالمعلیهم) بیتاهل عملی سیرۀ و روایات و آیات به استناد فقها با

 نمونه:محض دارند. 

الحالل و  االسالم فی مسائل کتاب شرائع در -است  هفتم قرن در شیعه بزرگ فقهای از که -حلی  محقق -

ج دارد مستحب است زنی را برگزیند که چهار صفت در او جمع هر کسی که قصد ازدوا»آورده است:  الحرام

و عفیف و ]در انتخاب همسر به زیبایی و  1باشد ولوداصالت خانوادگی داشته باشد، باکره باشد، شده باشد: 

 2«ثروت نباید بسنده کرد.

قرن گذشته )م  رد جهان شیعیان نامدار فقهای از ،«عروه صاحب» به معروف یزدی، طباطبایی محمدکاظم سید -

؛ انتخاب زن نازا «العقیم اختیار يكره و»، پس از ذکر ویژگی زایندگی برای زن دلخواه، آورده است: ه.ق( 1997

 3برای همسری مکروه است.

 :هاعبرت

 نسل ذاكر خدا. یک 1

دهد. اما های برادر کرد و منتظر ماند تا بنیامین پاسخ منفی به پرسشش های زیبایش را خیرۀ چشمیوسف چشم

ام! یوسف اندکی تلخی سخن را به خودش بنیامین، ناباورانه، گفت: آری، برادر! مدتی است که ازدواج کرده

ریزانِ فراقم بود و کار بدانجا رسید که گرفت و گفت: تو چگونه توانستی ازدواج کنی، در حالی که پدر اشک

                                                           
های اند یا  نشانهت.واند بزاید یا از خاندانی باشد که زنانشان فرزندان بسیاری زاییدهمی مراد از ولود کسی است که در سنی باشد که عادتاً در آن سن زن.  1

 تهران، القرآن، أحکام فی البیان زبدۀ ،[مقدس] محمد اردبیلىنازایی )در زن مطلقه( و پایان سن زایش )در زن یائسه( در او پدیدار نشده باشد. )احمدبن

 (170تا، ص بی ،الجعفريۀ راآلثا إلحیاء الجعفريۀ المكتبۀ

 يستحب»؛ 011-012، ص 0ق، ج  1123 اسماعیلیان، مؤسسه قم، ،0چ ،الحرام و الحالل مسائل فی اإلسالم شرائع ،[محقق] حسن حلّىجعفربن الدیننجم . 0

 ؛«الثروۀ على ال و الجمال على يقتصر ال و عفیفۀً ولوداً بكراً كونها و األصل كرم أربعا صفات تجمع من النساء من يتخیر أن...  العقد أراد لمن

 .137 ص ،0 ج ق، 1113 مدرسین، جامعۀ قم، ، ،(المحشى) الوثقى العروۀ یزدى، طباطبایى کاظم سیدمحمد.  9
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اندوهی که بر خانواده حاکم شده تو به فکر ازدواج  شود در آن غم واش را از دست داد. نه، باورم نمیبینایی

 و نسل توانیمی اگر که کرد امر من به پدرم بوده باشی! بنیامین لبخندی زد تا برادر را آرام کند و بعد گفت:

 1ای جز اطاعت نبود.چاره .بده انجام پس، کنند، سنگین «إالاهللالإله» واسطۀ به را زمین آنها که بسازی ایذریه

 ای برای گریستندردانه. 2

هایش که برق یل بود و چشممزۀ فرزند داشتن را چشیده بود، قربانی کردنش را هم. و دوباره لبخند اسماع

رفت و دخترانش بر او شد. هر وقت کسی از دنیا میمیهای قلب پدر گاه تندتر از حال عادی تپشاما زد. می

ام اندیشید: هرگاه بمیرم، چه کسی بر جنازهشد. با خود میبرپا می تابیوکردند، در دل ابراهیم تبمویه می

تا بعد از مرگش بر او  اش کنددختری روزیآسمان بلند کرد و از خدا خواست . پس، دست به خواهد گریست

 3.بگرید و ندبه سردهد

 گواه شرعی بر استحباب فرزندآوری

 آیات:

 (23 :عمرانآل)طَيِّبَةً.  ذُرِّيَّةً لَدُنْكَ مِنْ لِي هَبْ رَبِّ قالَ رَبَّهُ زَكَرِيَّا دَعا هُنالِكَ. 1

: کرد عرض و خواند را خویش پروردگار[ مریم در شایستگى همهآن مشاهدۀ با]زکریا  که بود آنجا در

 .شنوىمى را دعا تو که فرما، عطا من به [نیز] اىپاکیزه فرزند خود، طرف از! خداوندا

 نویسد:شریفه می آیۀ زمخشری در تفسیر این

توجه داشت. اين و به حال عرفاني و معنوی و كرامت الهي مريم ديد مريم را در حال عبادت ميكريا حضرت ز

هرچند شد، های او را دارا باها و كرامتدی مثل او را ايجاد كرد كه ويژگيكريا رغبت داشتن فرزنحالت در ز

                                                           
 أَنْ اسْتَطَعْتَ کَیْفَ أَخِی یَا فَقَالَ أَخَاهُ لَقِیَ یَعْقُوبَ بْنَ یُوسُفَ : إِنَّ(سلموآلهوعلیهاهللصلی) اکرم : رسول01 ص ،02 ج همان، عاملی، حر حسنبنمحمد.  1

 فَافْعَلْ. بِالتَّسْبِیحِ الْأَرْضَ تُثْقِلُ ذُرِّیَّۀٌ لَکَ تَکُونَ أَنْ اسْتَطَعْتَ إِنِ فَقَالَ أَمَرَنِی أَبِی إِنَّ فَقَالَ بَعْدِی النِّسَاءَ تَزَوَّجَ

: امام جعفر 160 ص، 1 جش، 1960 ،میۀاالسال دارالکتب تهران، ،المفید للشیخ المقنعۀ رحش في األحكام تهذيب ،[شیخ] الطوسیحسن بنمحمد.  0

 مَوْتِهِ. بَعْدَ تَنْدُبُهُ وَ تَبْکِیهِ ابْنَۀً یَرْزُقَهُ أَنْ رَبَّهُ السالم( سَأَلَعلیه) إِبْرَاهِیمَ أَبِی إِنَّ (:السالمعلیه) صادق
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ند اين كرامت را در حق آنها جاری ساخت و حضرت يحیي را به خداونظر جسمي و زاد و ولد عقیم بودند. از 

 1آنها داد.

 در و سازگار دیگر چیز براى که است فردى آن چیز هر بِطیّ»نویسد: عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه می

 ىدارا وسازگار،  اهلش زندگى براى که است شهرى آن بطیّ شهر مثالً باشد. مؤثر و دخیل آن حاجت برآمدن

 خداى که باشد فراهم اهلش براى هم هاخواسته سایر و کسب و کار و باشد، پاکیزه رزقى و مالیم هوایى و آب

 فرمان به گیاهش پاکیزه سرزمین و ؛«رَبِّهِ بِإِذْنِ نَباتُهُ يَخْرُجُ الطَّیِّبُ الْبَلَدُ وَ» :فرمایدمى شهرى چنین بارۀدر تعالى

 شئون و ابعاد که است حیاتى و عیش بطیّ حیات وطیّب  عیش ،همچنین (03 )اعراف: .رویدمى پروردگار

 ،پس ... باشد. نگرانى بدون و گرم زندگى به عیش آن صاحب دل که طورىبه باشد، سازگار هم با مختلفش

 .باشد مطابق داشت فرزند یک از پدرش که آرزویى با افعالش و صفات مثالً که است صالحى فرزند طیبه ذریۀ

 که بود کرامتى درخواست این در که بود این «طَیِّبَۀً ذُرِّيَّۀً لَدُنْكَ مِنْ لِي هَبْ رَبِّ» :گفت اینکه از زکریا نگیزۀا ،پس

 ربود دستش از را اختیار و کرد پر امید از را دلش که کرامتى کرد، مشاهده مریم خصوص بارۀدر تعالى خداى از

 طیبه ذریۀ از منظورش: گفت بایدبکند. پس،  را مهمى رامتک و عظیم درخواست چنین که ساخت وادارش و

 0«.باشد داشته او چون شخصیتى و مریم کرامت به شبیه کرامتى خدا نزد که بوده فرزندى

 جود افرادی از اوالد دارد که مایۀداللت بر و «طَیِّبَۀً ذُرِّيَّۀً » بندی کرد که تعبیرتوان جمعاز این سخن عالمه می

و  فرزندانی صالح که دارای صفات و افعال پسندیده ،،خاطر پدر و مادر باشند ضایت و طیبِخوشدلی و ر

. این تعبیر چنان است که است اطمینان خاطر هر خانواده ، داشتن فرزند صالح آرزو و مایۀشکند. بیاخوب

 گویند که کسانى و ؛«أَعْیُنٍ قُرَّۀَ ذُرِّيَّاتِنا وَ أَزْواجِنا مِنْ نالَ هَبْ رَبَّنا يَقُولُونَ الَّذِينَ وَ»در این آیه:  «أَعْیُنٍ قُرَّۀَ»تعبیر 

گونه شاهد دیگر بر این (71 :فرقان. )ده قرار ما چشم روشنى مایۀ فرزندانمان، و همسران از را ما پروردگارا

توان بدانها ه، میسورۀ مریم است. اینها همه شاهد است بر مطلوبیت ذاتی فرزندآوری. البت 7-0طلب فرزند آیۀ 

 طلب را پاک ایخانواده و صالح فرزندانی همواره فرزند طلب مقام در الهی اولیای و انبیااستناد کرد بر اینکه 

                                                           
 .32-33: انبیاء. ک.؛ و نیز ر903 ، ص1 جق، 1127 العربی، دارالکتاب بیروت، کشاف، تفسیر عمر زمخشری،بنمحمود.  1

 .170 ، ص9 ج همان، ،[عالمه] سیدمحمدحسین طباطبایى.  0
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 الهی درگاه از بلندهمتان که است آرزویی صالح فرزند و است خویش همت قدر به کس هر طلبکردند؛ می

 یق تربیتی دارند.ریزی دقو برای رسیدن بدان برنامه کنندمی طلب

 (13-11بَنِين. )نوح:  وَ بِأَمْوالٍ يُمْدِدْكُمْ وَ مِدْراراً عَلَيْكُمْ السَّماءَ يُرْسِلِ غَفَّاراً كانَ إِنَّهُ رَبَّكُمْ اسْتَغْفِرُوا فَقُلْتُ. 3

 را سمانآ پربرکت هاىباران تا  است آمرزنده بسیار او که بطلبید آمرزش خویش پروردگار از گفتم آنها به

 .کندمى یاریتان فرزندان و اموال وسیلۀ بهفرستد و  شما بر پى در پى

های الهی و از مظاهر لطف و عنایت طبق این آیه، فرزندان و مال سبب اقتدار فرد و اجتماع است و از نعمت

 باشد.الهی به بندۀ استغفارکننده می

 (16 )کهف: أَمَلًا. خَيْرٌ وَ ثَواباً رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرٌ الصَّالِحاتُ الْباقِياتُ وَ االدُّنْي الْحَياةِ زِينَةُ الْبَنُونَ وَ الْمالُ .9

 بهتر پاداشى داراى و ماندنى پروردگارت نزد شایسته کارهاى و است دنیا این زندگى زیور فرزندان و مال

 است. بیشتر آن امید واست 

اند. در این آیه، خداوند به گی دنیا و زینت زندگی انسانثروت و فرزندان دو رکن اساسی زند»بنابر این آیه، 

 موقعیت مال و ثروت و نیروی انسانی دو رکن حیات دنیوی اشاره فرمود، زیرا سایر نیروها اعم از منابع توسعه

 1 «اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی وابسته به نیروی انسانی خلّاق، فعال و مدیر است.

 (101 )انعام: إِيَّاهُمْ. وَ نَرْزُقُكُمْ نَحْنُ إِمْالقٍ مِنْ أَوْالدَكُمْ تَقْتُلُوا ال وَ. 1

 دهیم.مى روزى را ایشان و شما ما که مکشید فقر بیم از را خویش فرزندان و

و قوانین بشری در  یشرایع آسمان است که همۀها و حرمت شدید قتل نفس حکمی احترام به خون انسان

 ه قتل یک انسان را مانند کشتن همۀاسالم اهمیت بیشتری به این مسئله داده تا آنجا ک ،اند و البتهآن متفق

 تنها نه .(90 )مائده: «جَمِیعاً النَّاسَ قَتَلَ فَكَأَنَّما الْأَرْضِ فِي فَسادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفْساً قَتَلَ مَنْ» ها شمرده است:انسان

 گفت اطمینان با توانمى و دارد، مجازات اسالم نظر از انسان یک رآزا ترینکوچک و کمترین بلکه نفس قتل

خداوند  0ندارد. وجود آیینى هیچ در است شده قایل انسان حیثیت و جان و خون براى اسالم که احترام همهاین

                                                           

 .110 ، ص10 ، جش1971 ،میۀاالسال دارالکتب تهران، ،نمونه تفسیر شیرازی، ناصر مکارم .. ر.ک 1

 .120 ،122 ، 33 ، ص10 ج همان، شیرازی، ناصر مکارم.  0
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 مُتَعَمِّداً مِناًمُؤْ يَقْتُلْ مَنْ وَ» :است را خلود در آتش و دوزخ دانستهحکم مجازات چنین عملی صراحت، متعال، به

 1.(17 )نساء: «خالِداً فیها جَهَنَّمُ فَجَزاؤُهُ

به هیچ جای دارد و آدمی است که زشتی آن در اعماق فطرت  گناهی نابخشودنیقتل فرزندان  ،در این میان

ی مندعائله از ترس ، چهتنگدستی و فقر اقتصادی، مسائل چه -باشد هرچه قتل انگیزۀ. پذیردای توجیه نمیبهانه

که سبب زنده به گور کردن دختران در عصر جاهلیت بود  پرستیناموس و عصبیتو چه  ،فرزند بودن دختر یا

 .است شیطانی پندارهایی اینها و نیست قتل ارتکاب برای مجوز -

پس، قتل الولد شود. میو چاپلوسی چون فقیر اهل تملق ، از ریشۀ مَلَقَ، امالق به معنای فقر و نداری است

های جاهلی نه تنها آید که عربترس از گرسنگی. از این آیات برمی سببفرزند به  کشتنیعنی بسبب األمالق، 

ردند بلکه پسران خود را، که سرمایۀ بزرگی در کهای غلط زنده به گور میتعصب دلیلدختران خویش را به 

و این شیطان است که وعدۀ رساندند. میاز ترس فقر و تنگدستی به قتل  ند، نیزآمدآن روز به حساب می جامعۀ

که  -ۀ نعمت پروردگار خداوند آنها را به خوان گسترداما  (.063)بقره: « الْفَقْرَ يَعِدُكُمُ الشَّیْطانُ»دهد: فقر می

 0دارد.میبازتوجه داده است و از قتل اوالد  - برندترین موجودات نیز از آن روزی میضعیف

کودک حق حیات دارد و «. إِيَّاهُم وَ نَرْزُقُكُمْ نَحْنُ»، خودِ انسان را: سپسو،  کندمه میخداوند اول اوالد را بی

ظن به او سوء ؛تر استمهربان پدر و مادرخداوند از «. أَواْلدَكُم التَقْتُلُوا» ادر نباید این حق را از او بگیرند:پدر و م

فرزند  ،اثر است. پسدر این امر زیادی نفرات و جمعیت بیرزق به دست خداست و «. نَرْزُقُكُمْ نَحْنُ: »نبرید

 9روزی فرزندان است. گاهی رزق و روزی  انسان در سایۀبلکه  ،عامل فقر نیست

ترس از مانند  ،نباید به سبب ترس از ذلت، گدا شدن یا به جهت دیگرکه آید شریفه  به دست می از این آیۀ

 تن داد.به سقط جنین یا اجتناب از باروری  ،تار شدنبه داماد ناجور گرفریخته شدن آبرو یا 

                                                           
 .112؛ انعام: 99؛ اسراء: 101؛ انعام: 92-03آیۀ  (،1؛ و نیز ر.ک. نساء )127ص. همان، ر.ک  1.

 .91 ، ص6 ج همان، شیرازی، ناصر مکارم.  0

 .00 ، ص7 ج ش،1939 قرآن، از هاییدرس فرهنگی مرکز تهران، نور، تفسیر . محسن قرائتی،. ر.ک 9
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عنوان کمبود و به شودتکرار می ی دیگراین عمل جاهلی در زمان ما در شکل ،با نهایت تأسف هشدار:

 امروز گرچه رسند.گناه در عالم جنین از طریق کورتاژ به قتل میکودکان بی ،احتمالی مواد غذایی روی زمین

 دالیل از یکى غذایى مواد کمبود و فقر لۀمسئ ولى کنند،مى ذکر نیز دیگرى اساسبى لدالی جنین سقط براى

 1است. آن عمدۀ

 (91)اسراء:  كَبِيراً. خِطْأً كانَ قَتْلَهُمْ إِنَّ إِيَّاكُمْ وَ نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ إِمْالقٍ خَشْيَةَ أَوْالدَكُمْ تَقْتُلُوا ال وَ .0

 خطایى آنان کشتن و دهیم،مى روزى را شما خود و را آنان ما مکشید، فقر ترس از را خود فرزندان و

 است. بزرگ

نمود تا آنجا که برخی شود که وضع اقتصادی اعراب جاهلی رو به بحران میخوبی استفاده میاین آیه به از

اشارۀ لطیفی به این  «مْالقٍإِ خَشْیَۀَ»رساندند. تعبیر فرزندان دلبند خود را از ترس عدم توانایی اقتصادی به قتل می

کند این تنها یک ترس است که شما را به این خیانت بزرگ تشویق می :گویدمی ،در واقع پندار شیطانی است.

کند که این نه پدر و مادر، و خداوند متعال اعالم می ،دهندۀ واقعی خداوند استچراکه روزی نه یک واقعیت،

تان را خدا هم کمک کرده، زندگی ؛به تالش و کوشش هرچه بیشتر برخیزید پندار شیطان را از سر به در کنید و

 (6)هود:  کند.اداره می

که همین جنایت در شکل دیگری در عصر کنیم، درحالیما از این جنایت زشت و ننگین وحشت می هشدار:

از  تمانعمج، طالق دادن، گیرد و آن اقدام به ترک ازدواترین جوامع انجام میاصطالح مترقیبهدر  و حتی ما،

کمبودهای به سبب جلوگیری از افزایش جمعیت و  برای سقط جنین در مقیاس بسیار وسیعو داری، بچه

ای را تضمین کرده این در حالی است که خداوند روزی هر جنبنده است.ای منطقی، نه با پشتوانه ،اقتصادی

 است.

                                                           
«. أَواْلدَهُنَّ یَقْتُلْنَ ال وَ» سلم( از زنان مکه پیمان گرفت به شرایطی، که یکی از آنها این است:وآلهوعلیهاهللالم )صلیپس از فتح مکه پیامبر گرامی اس.  1

(؛ 010 ، ص13ج  همان، ،[عالمه] )سیدمحمدحسین طباطبایى« األجنۀ إسقاط و غیره و بالوأد »( عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه آورده است: 19)ممتحنه: 

های زنده را زیر خاک ننمایید، یا به طریق دیگری نکشید، و جنین خود را سقط نکنید )بچۀ در رحم را معنای اینکه اوالد خود را نکشید این است که بچه

 همان، نوری، محدثحسین نیندازید(. از سویی دیگر، در روایت است که عزل خود زنده به گور کردن بچه است، با این تفاوت که این قتل پنهان است. )

 (099، ص11 ج
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 که کسانى راستىبه ؛«عِلْمٍ بِغَیْرِ سَفَهاً أَواْلدَهُمْ قَتَلُوا الَّذِينَ رَخَسِ دْقَ»به همین منوال است توضیح این آیۀ: 

 (112 شدند. )انعام: زیانبار کشتند دانشىبى و خردىکم از را خویش فرزندان

 يُزَوِّجُهُمْ أَوْ الذُّكُورَ يَشاءُ لِمَنْ يَهَبُ وَ إِناثاً يَشاءُ لِمَنْ يَهَبُ يَشاءُ ما يَخْلُقُ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مُلْكُ لِلَّهِ .6

 (11 )شوری: قَدِيرٌ. عَلِيمٌ إِنَّهُ عَقِيماً يَشاءُ مَنْ يَجْعَلُ وَ إِناثاً وَ ذُكْراناً

 کس هر به و دختر بخواهد کس هر بهکند؛ مى خلق خواهدمى چه هر خداست، از زمین و هاآسمان ملک

 دانایى او که کندمى عقیم بخواهد را که هر و دخترانى، هم و دهدمى پسرانى هم یادهد، مى پسر بخواهد

 است. توانا

مردم را به چهار  ،اند. در این آیهین دارد که فرزندان هدایای الهیآید نظر به اآنچه از این آیه به دست می

 1جوری که احدی قدرت انتخاب در این مسئله را ندارد. است، گروه تقسیم کرده

 :روایات

 خدا برای اینکه: فرمود است؟ کدام گناه ترینبزرگ: پرسید سلم(وآلهوعلیهاهللمسعود از رسول اکرم )صلیابن. 1

 أَنْ مَخَافَۀَ وَلَدَكَ تَقْتُلَ أَنْ» :فرمود بعدی؟ مرتبۀ در: گفتم. است کرده خلق را تو او کهدرحالی دهی قرار شریک

 غذا شود.همز ترس اینکه با تو زندت را بکشی ااینکه فر 0؛«مَعَكَ يَطْعَمَ

 السالم(:میرمؤمنان علی )علیه. ا0

  2القَلبِ الوَلَدُ. لِكُلِّ شَجَرَةٍ ثَمَرَةً و ثَمَرَةُإِنَّ  -

 ای است و میوۀ دل انسان داشتن فرزند است.رای هر درختی میوهب

 السالم(:مام محمد باقر )علیه. ا9

 4شَمَائِلُهُ. وَ خُلُقُهُ وَ خَلْقُهُ شِبْهُهُ فِيهِ يُعْرَفُ الْوَلَدُ لَهُ كُونَيَ أَنْ الرَّجُلِ سَعَادَةِ ِمنْ -

                                                           
 .131، ص02 ج همان، شیرازی، ناصر مکارم.  1

 .990، ص11 ج همان، نوری، محدثحسین .  0

، 6جغررالحکم، شرح دِ؛ مرگ فرزند جگرخراش است. )فِی الکَبِ عٌفرماید: مَوتُ الوَلَدِ صَدْ؛ به همین سبب است که امیرمؤمنان می73الفصاحه، ص. نهج 9

 (.190ص

 .1 ، ص6 ج همان، یعقوب کلینی،بنمحمد.  1
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از سعادت مرد اين است كه فرزندی داشته باشد تا شباهت و خلقت و خُلق و خوی و سیمای وی در او 

 مشاهده شود.

 السالم(:امام موسی کاظم )علیه. 1

 1الْخَلَف. يُرِيَهُ حَتَّى يُمِتْهُ لَمْ خَیْراً بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ -

او را از دنیا نبرد تا به او فرزندی كه جانشین وی باشد عطا ای را بخواهد، متعال چون خیر بندههمانا خدای 

 كند.

سال ( نوشتم: پنج السالم)علیه صالح است که گوید خدمت امام موسی کاظمبنو نیز در روایت از بکر. 0

ت آنها به گوید: تربیاوالد اکراه دارد و می پرهیز دارم، زیرا همسرم از آوردن است از اینکه صاحب فرزند شوم

 طْلُبِأُ»السالم( در جواب نوشت: حضرت )علیهچیست؟ آنشما سبب تنگدستی بر من دشوار است. نظر مبارک 

 0.دهدشان را میالد باش؛ خدا روزیتو در طلب او؛ «يَرْزُقُهُمْ اللَّهَ فَإِنَّ الْوَلَدَ

 کند:دیه به درگاه الهی عرض میسجادر صحیفۀ السالم( )علیه امام سجاد. 6

 فِي لِي زِدْ وَ أَعْمَارِهِمْ، فِي لِي امْدُدْ إِلَهِي. بِهِمْ بِإِمْتَاعِي و لِي بِإِصْلَاحِهِمْ وَ وُلْدِي بِبَقَاءِ عَلَيَّ مُنَّ وَ للَّهُمَّا -

 2ضَعِيفَهُ. لِي قَوِّ وَ صَغِيرَهُمْ، لِي رَبِّ وَ آجَالِهِمْ،

ام از آنان بر من منت گذار. الهی! مددم رسان به وریبارخدایا! با بقای فرزندانم و اصالح آنان و بهره

یم پرورش طوالنی شدن عمر آنها و سرآمد زندگی آنها را به تأخیر افکن. و پرودگارا! خردساالنشان را برا

 و ضعیفانشان را نیرومند فرما. 

 عَلَى أَعِنِّي حَاجَتِي، ... وَ عَلَى بِهِمْ أَعِنِّي وَ ... ذِكْرِي، بِهِمْ أَحْيِ وَ مَحْضَرِي، بِهِمْ زَيِّنْ وَ عَدَدِي، بِهِمْ كَثِّرْ وَ -

 4ذُكُوراً. أَوْلَاداً مَعَهُمْ لَدُنْكَ مِنْ لِي هَبْ وَ بِرِّهِمْ، وَ تَأْدِيبِهِمْ، وَ تَرْبِيَتِهِمْ

                                                           
 .907، ص01 ج همان، عاملی، حر حسنبنمحمد.  1

 .9، ص6 ج همان، یعقوب کلینی،بنمحمد؛ 93196، 00، ح07. آثارالصادقین، ج 0

 .00، دعای 101ش، ص1976. صحیفه سجادیه، قم، نشر الهادی،  9

 . همان. 1
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جمعیتم را به سبب فرزندانم زیاد گردان، و مجلس و منزلم را با آنان زینت بخش، و آنان را در غیابم 

ج مرا برآورده کن، ...، و مرا در تربیت و تأدیب و نیکی به آنها گردان، و ...، و به سبب آنها حوایجانشینم 

 اوالد ذکور مرحمت فرما.د به آنها کمک کن، و از جانب خو

 کالم فقها:

و کراهت بر استحباب فرزندآوری ( السالمعلیهم) بیتاهل عملی سیرۀ و روایات و آیات به استناد بافقها 

 محض نمونه: تأکید دارند.پیشگیری در حال عادی 

ی به جایز است: زنی که نازاست و امید موردعزل در شش »محقق کرکی، پس از نقل این روایت که  -

زنی که اگر اش گذشته باشد، زنی که پرخاشگر است، زن نااهل، اش نیست، زنی که سن فرزندآوریفرزندآوری

در این روایت تنبیهی است بر این نکته: آنگاه که امید »کند: ، استدالل می«دهد، و کنیزاش شیر نمیبزاید، به بچه

  1«که در جماع بر غیر فرج زن سودی نیست. شودفرزندآوری هست، عزل جایز نیست، و نیز فهمیده می

 رضایت وى همسر آنکه مگر کند، عزلاز زن آزاد  ندارد حق مردى هیچ»: است کرده اظهار چنین مفید شیخ -

 0«.باشد داشته

 :هاعبرت

 یک تلنگر. 1

بریزم و  عرق جبین ،خوانخوان تا شغالاز خروس ر بودن چیزی است شبیه کارگر بودن؛باورم شده بود که پد

که چه شود؟ من و همسرم خوشیم به لبخند هم. ، بریزم حلقوم بچهن و خورشت کنم تا ام را ناغروبی سرمایه

فوقِ فوقش، برای خالی نبودن عریضه، ته جدول، یک بچه بیاوریم بس است. بر این باور بودم، تا اینکه خداوند 

ام کرد. کنار جوانی نشسته بودم که با خدای گرگونهتوفیق حج داد و در وقوف عرفات حالِ کسی را دیدم که د

نشست می خاک روی و خوردمی سُر اشروییدهتازه و پشتکم ریش الی از اشک ایهدانهخود خلوتی داشت. 

 کرد: خدایا! پدرم! مادرم!و پشت سر هم تکرار می

                                                           
 فی و»؛ 021ص ،10 ق، ج 1111 ،(السالمعلیهم) البیتآل مؤسسه قم، ،0چ القواعد، شرح فی المقاصد ، جامع[محقق] یعامل جبل حسین کرکیبنعلى . 1

 «الفرج غیر فی الجماع کان لو المنع انتفاء یفهم منه و الولد، حصول لرجاء العزل من المنع أن على تنبیه هذا

 بذلک. منه ترضى ان اال حرۀ زوجۀ عن الماء یعزل ان الحد لیس و: 016ق، ص1119 مفید، خشی جهانی کنگرۀ قم، المقنعه، محمد مفید،بن. محمد0 
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وقت دعا، پای تابوتت، بر سر خواهی تا به خودم آمدم و بر خودم تشر زدم: تو را چه شده که فرزندی نمی

 1ها پس از رفتنت یاد تو را زنده کند؟!قبرت و حتی سال

 . آبي بر آتشي2

 ستاره همهآن از. آسمان سمتجنباند  سر. بود کرده سیاه را آسمان طاق آتشزد؛ های آتش از قبر بیرون میشعله

سر در گریبان  .بود شده مخفی سیاه چادری زیر شب زیباییِ همۀ. نبود خبری بودند شده پرچ آسمان گنبد بر که

گذشت. هنگام، مسیرش از همان قبرستان میسالی گذشت. این بار هم، شب فروبرد و آرام از کنار قبر گذشت.

زدند. اندکی درنگ کرد و با دلهره جلو رفت. به سمت قبر نگریست. ها چشمک میآسمان صاف بود و ستاره

 و شاخ میان از و ه بودکرد پر را فضا بوشب گل بوید. اما از آتش خبری نبود. شک، همان بوهمان قبر بود. بی

زد. عیسای نبی مبهوت ماند. سر به سجده گذاشت و علت را پرسید. مردی لبخند می بوشب گل هایبرگ

ه یُمن وجود دهد. بخطاب آمد: از این مرد فرزندی پاک مانده که با مردم رفتاری عادالنه دارد و یتیم را پناه می

 0این فرزند عذاب را از پدرش برداشتیم.

 بندیجمع

را  آن اساس مصلحت جمعْبرپسندیده و مورد تأیید دانسته است، هرچند را امری ازدواج و تکثیر نسل اسالم 

شارع به عنوان اصل اولی ترغیب به که سخن صحیحی است اگر گفته شود  ،پساست، واجب نکرده 

 از امتناع متعددی روایات که درچنان است،کثرت جمعیت مطلوب اوّلی شارع  فرزندآوری کرده است و

چراکه این نگاه ناشی از بدگمانی به  9است، گرفته قرار نکوهش مورد فقر از ترس دلیل به شدن فرزنددار

 ۀمای را زیاد فرزند که روایاتی مقابل، در. است کرده ضمانت را همگان روزیِ که خداوندخداست، درحالی

                                                           
 فَإِذَا بِعَرَفَۀَ وَقَفْتُ حَتَّى الْوَلَدِ فِی زَاهِداً کُنْتُ إِنِّی قَالَ سَمَّاهُ رَجُلًا فُلَاناً إِنَّ(: السالمعلیه) صادق جعفر : امام9، ص6 ج همان، یعقوب کلینی،بنمحمدر.ک. .  1

 .  ذَلِکَ سَمِعْتُ حِینَ الْوَلَدِ فِی فَرَغَّبَنِی وَالِدَیَّ وَالِدَیَّ رَبِّ یَا یَقُولُ وَ یَبْکِی وَ یَدْعُو شَابٌّ غُلَامٌ جَانِبِی إِلَى

 : قَال010َص، ش1960 اسالمیه، ابحانۀکت انتشارات ،األمالی ،[صدوق شیخ] بابویهعلی ابنبنمحمد؛ 1-9، ص6 ج همان، یعقوب کلینی،بنمحمدر.ک. .  0

 عَامَ الْقَبْرِ بِهَذَا مَرَرْتُ رَبِّ یَا فَقَالَ یُعَذَّبُ لَا هُوَ فَإِذَا قَابِلٍ مِنْ بِهِ مَرَّ ثُمَّ صَاحِبُهُ یُعَذَّبُ بِقَبْرٍ السالم()علیه مَرْیَمَ ابْنُ عِیسَى مَرَّ سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی اللَّهِ رَسُولُ

 ابْنُهُ. فَعَلَ بِمَا لَهُ غَفَرْتُ فَلِهَذَا یَتِیماً آوَى وَ طَرِیقاً فَأَصْلَحَ صَالِحٌ وَلَدٌ لَهُ أَدْرَکَ أَنَّهُ إِلَیْهِ اللَّهُ فَأَوْحَى یُعَذَّبُ لَیْسَ هُوَ فَإِذَا الْعَامَ بِهِ مَرَرْتُ وَ یُعَذَّبُ فَکَانَ أَوَّلَ

 .9، ص6 ج همان، عقوب کلینی،یبنمحمد. برای نمونه: 9 
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 توجهی قابل موارد در زیاد فرزند و شوند که مالمنطقاً حمل به این واقعیت می 1دانندو عقوبت الهی می سختی

 است. خداوند یاد از نیز غفلت و دردسر سبب

رسد تکثیر نسل اما به نظر می ،گرچه کثرت نسل مورد تأکید متون دینی است :بعدی سخن این است مرحلۀ

بنا  که آمده است آوریفرزند برای اوصافی برخی آیات و روایات درید شرع نباشد؛ به صورت مطلق مورد تأی

 به تشویق علت روایتی ،مثال براید. بزن قید قول به تکثیر نسل را دتوانمی، 0«علیت مشعر وصف»بر اصل 

 باقیات یا زینت نوانع را به ای که فرزندآیه یا 9دانسته است گویاناهللاالالاله و مؤمنان را تکثیر فرزندآوری

 نه امااست،  دین تأیید مورد بیشتر فرزندانِ داشتن و است نعمت فرزندنتیجه آنکه  .1است کرده معرفی صالحات

توان می. است مطلوب اهلل باشداالالاله گویندۀ و مؤمن والدین، از صالحی اثرزینت،  اگر فرزند. شرایطی هر در

سبب  تربیتی یا اقتصادی فرهنگی، عوامل و علل به بنا و شرایطی در زیاد زندفر اگر از این نکته نتیجه گرفت که

قول به افزایش  ،ترجیحی ندارد. پس نسل تکثیر شود، فرزندان انسانی و دینی تربیت به والدین توجهیکم

 مطلق مورد تأیید نیست. صورت جمعیت به

توان گفت در وضعیتی که جمعیت مید؛ تواند مؤثر باشمی نیز 0نفی سبیل در این بحث پرچالش، قاعدۀ

 واجبمسلمانان به حدی کم شود که موجب سیطرۀ دشمنان اسالم گردد، افزودن نسل مسلمانان و فرزندآوری 

 6است.

رشد جمعیت باید از سویی،  ،میانهبر اساس نظریۀ گردد. رهنمون می میانه به نظریۀمجموع این سخنان ما را 

د و افزون بر حفظ نسل، به اسالمی را تأمین کن نیروی انسانی مورد نیاز جامعۀ تا ریزی شوددر حدی برنامه

نباید کیفیت جمعیت  ،از سویی دیگر ،های بیگانه را ببندد و(، راه نفوذ قدرت111حکم آیۀ نفی سبیل )نساء: 

                                                           

 .16ص  ،63 ج ق،1121 الوفاء، مؤسسۀبیروت،   ،االطهار االئمۀ لدرراالخبار الجامعۀ بحاراألنوار محمدباقر مجلسى،. 1 

 حکم. علت گویای حدی تا وصف . یعنی0 

 .11، ص02 ج همان، عاملی، حسن حربنمحمد. 9 

 .16(، آیه 13. کهف )1 

 .111(، آیۀ 1رگرفته از: نساء)ای اصولی ب. قاعده0 

 .30، ص11. مکارم شیرازی، مجله فقه اهل بیت، تحدید نسل، سال سوم، ش6 
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ند نیکوکار فرزتنها سپرده شود که  تربیت و اصالح به فراموشی ه خاص خویش را از دست داده، وظیفۀجایگا

 1سعادت آدمی است. مایۀ

بخشی به تکثیر نسل، به معنای درک موقعیت و اقتضای زمان در جهت تنظیم در کنار اصالت ،میانه نظریۀ

هایی که راه بازگشت به اصل اولی را کارگیری بسیاری از روشجمعیت است. بدیهی است با چنین برداشتی به

های شیطان اند حیلهاموش کردهچرا برخی فر 0.ممنوع است)وازکتومی(، سازی مرد ، مانند عقیمکندمسدود می

جواز  ،میانه این برداشتبدیهی است با نیز و  9کند تا خلقت خدا را تغییر دهند.شیطان امر میرا، حال آنکه 

تی در بلکه امری موقای کاهش جمعیت با نگاه غربی نیست، نیز به معن 0که راهکار منقول در روایات است 1عزل

در  رویکسی که معتقد به میانه جهت سامان دادن به وضعیت بهتر تربیتی و مدیریتی خانواده است. در نگرش

به  و تنها کارگیری هر روشی که موجب سقط جنین، کورتاژ یا عقیم شدن گردد تنهاجمعیت است به مقولۀ

 صحیح است. ثانوی و در هنگام ضرورت حفظ جان حکم

 و خانوادگی اقتصادی، هایموقعیت و شرایط به توجه با جامعه آحاد که است این در سخنخالصه آنکه 

 بانه به معنای کاهش جمعیت است بلکه  میانه نظریۀ ،بنابراین. مخیّرند فرزندان تعداد تعیین در خویش تربیتی

 .برگزیند را تنزیسخردمندانه تا گذاشته عرف ۀعهد بر را فرزند تعداد تعیین جمعیت، کثرت اصالت بر تکیه

در موضوع جمعیت نیز باید  6هر اقدام و تصمیمی باید با خردمندی و دانایی و تدبیر همراه باشد.هشدار. 

کند تا بر اثر جهالت، مکانی لغزنده را برای ایستادن برنگزیند؛ تکثیر نسل مانند هر تصمیم انسان بداند چه می

 الْعَوَاقِبِ فِي نَظَرٍ بِغَیْرِ الْأُمُورِ فِي تَوَرَّطَ مَنْ»مشکالت آن است که زندگی نیازمند شناخت زمانه و آگاهی از  دیگرِ

                                                           
 .106-100، ص3ج  همان، نوری، محدثحسین . 1 

 .913ص همان، ،[عالمه] طهرانی سیدمحمدحسین حسینی. 0 

 .113(، آیۀ  1. اشاره به نساء )9 

 منی را بیرون از رحم زن ریختن.. 1 

 .021 ، ص0 ج همان، یعقوب کلینی،بنمحمدبرای نمونه ر.ک:  .0 

 ج همان، مجلسى،محمدباقر . )( فرمود: إِذَا عَمِلْتَ عَمَلًا فَاعْمَلْ بِعِلْمٍ وَ عَقْلٍ وَ إِیَّاکَ وَ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلًا بِغَیْرِ تَدْبِیرٍ وَ عِلْمٍسلموآلهوعلیهاهلللی. رسول اکرم)ص6 

 ( 103 ص، ق1110 رضی، شریف قم، االخالق، مکارم طبرسی،فضل بنحسن؛ 110 ، ص71
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 اندیشانهعاقبت و نگرانهآینده امکانات، به توجه با پس، باید 1.«النَّدَمَ يُؤْمِنُكَ الْعَمَلِ قَبْلَ التَّدْبِیرُ لِلنَّوَائِبِ تَعَرَّضَ فَقَدْ

تر آنکه در این اندیشه نباید تنها به عقل معاش و حسابگر مادی زید و مهمو تعداد فرزند را برگ گرفت تصمیم

 بسنده کرد.

 پرسش

 نماید؟کند و روزی آنان را تضمین میامالق به چه معناست؟ خداوند با چه تعبیری اوالد آدمی را بیمه می. 1

 ا چه دانسته است؟ روایت را بیاورید.سلم( دومین گناه کبیره، بعد از شرک، روآلهوعلیهاهلل. رسول خدا )صلی0

 بیاورید.« الْوارِثِین خَیْرُ أَنْتَ وَ فَرْداً تَذَرْنِي ال رَبِّ»ای از سخن عالمه طباطبایی را ذیل آیۀ . چکیده9

 گوید؟. نظریۀ میانه در بحث تنظیم جمعیت چه می1

 تحقیقی کار

 کنفرانس در کالس( دانید؟ )تحقیق و ارائۀچه می« یونیکس». دربارۀ پروژۀ 1

فود و تأثیر غذاهای آماده در کاهش نسل در گرایش کودکان به فست« اسفنجیباب»های مثل . تأثیر کارتون0

 مسلمانان را بررسی کنید. )ارائۀ مقاله پژوهشی(

                                                           
( است که هر کس بدون نگریستن در عاقبت دست به اقدام زند خود را گرفتار السالملیه( به امام حسن مجتبی)عالسالملیه. از سفارشات امیرمؤمنان علی)ع1 

 ، ق1121 مدرسین، جامعۀ قم، العقول،تحف حرانی، شعبهعلی ابنبنحسن) دارد.از پشیمانی ایمن نگه می پیشامدها سازد. تدبیر وتفکر قبل از انجام کار تو را

 (32 ص
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 فرزندآوری شاخص زن ایدئالدرس دوم. 

حق  مردیاگر  ؛داندی به زن میرا هدیۀ الهمادر شدن زن ورزی پاک و پیوند زناشویی را عشقاسالم 

است؛ محروم ساخته از رحمت الهی   ، در واقع، خویشتن راهمسرش دریغ کندزناشویی و فرزندآوری را از 

 :فرمود را داشت گیری از همسرشکنارهمظعون که قصد بنبه عثمانسلم( وآلهوعلیهاهللرسول گرامی اسالم )صلی

 نویسدمى برایش حسنه ده خداوند بگیرد، را همسرش دست هرگاه مؤمن، بندۀ زیرا! عثمان اى مکن، چنین

 او از گناه صد و نویسدمى برایش حسنه صدخداوند  ببوسد، را او چنانچه کند؛مى پاک او از گناه ده و

 و زداید،مى او از گناه هزار و نویسدمى برایش حسنه هزار خداوند، آمیزد، در او با هرگاه زداید؛مى

 آنکه مگر گذردنمى دو آن از مویى تارِ هر بر آب کنند، غسل چون شوند؛مى حاضر ایشان بر انفرشتگ

 سرد شبى این در اگر. زدایدمى گناه یک و نویسدمى ایشان بر حسنه یک مو، تارِ هر ازاى به خداوند،

 از کردند، غسل سرد بش این در که را امبنده دو این بنگرید» فرمایدمى فرشتگان به متعال خداوند باشد،

 اگر پس،. آمرزیدم را دو آن که گیرممى گواه را شما. هستم آنان که من خداوندگار دارند یقین که روى آن

 «است. بهشت در ایشان خدمتکار فرزند آن بود، فرزندى دو آن براى آمیزش این در

 : فرمود و زد نعثما سینۀ به دستش باسلم( وآلهوعلیهاهلل)صلی خدا پیامبر آنگاه،

 او بر را راه فرشتگان قیامت، روز برتابد، روى من روش از کس هر که متاب روى من روش از! عثمان اى

 1.گردانندمى من حوض از را او روىِ و گیرندمى

  است، هرچند زیبا نباشند. زایادیگر بر تأکید اسالم به فرزندآوری تشویق به ازدواج با زنان گواه 

 اترجیح ازدواج با زن زای گواه شرعی بر

 الْوَلُودُ ُ نِسَائِكُمُ خَیْرَ إِنَّ»حضرت فرمود: بودیم که آن سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی نزد نبی اکرم: عبداهلل گویدبنجابر

 این]که آورند ا زنان زایندۀ بچهبهترین زنان شم ،اناهم 0؛«…بَعْلِهَا  مَعَ الذَّلِیلَۀُ أَهْلِهَا فِي الْعَزِيزَۀُ الْعَفِیفَۀُ الْوَدُودُ

باشند فروتن شوهرش  در برابردامن، عزیز در نزد خانواده خویش و داشتنی، پاکصفات را داشته باشند:[ دوست

... .  

                                                           
 .030-031، ص9ق، ج 1120قم، انتشارات سیدالشهدا،  اللئالی،عوالیالجمهور احسائی، ابی؛ ابن101-102، ص 11ج  همان، نوری، محدثحسین . 1 

 .03-03 ، ص02ج  همان، عاملی، حسن حربنمحمد؛ 03-03، ص02ج ماجه،ناب سنن. 0 
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 نسته است و این نیست مگر به سببروشن است که این روایت خیر بودن زنان را در کثرت زایمان دا

 اند.که روایات بعدی نیز بر همین سخن گواهداشتن، چنانبسیار مطلوبیت فرزند 

برخورد  شریفآمد و عرض کرد: همانا من با زنی زیبا و  سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی مردی نزد رسول اکرم

. او را نهی کرددوباره حضرت  ،دوم آمدبار برای  ،سپس« خیر.»نازاست. آیا با او ازدواج کنم؟ فرمود:  ولیکردم 

تزوّجوا الودودَ الولودَ فإنّي مكاثرٌ بكُم »فرمود:  سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلیار سوم آمد، رسول خدا آنگاه که برای ب

 افتخار کثرت شما ]در روز قیامت[ا من به دواج کن، زیربا زنی که اهل محبت باشد و نیز فرزند آورد، از 1؛«األمم

 کنم.می

 عَاقِراً جَمِیلَۀً حَسْنَاءَ تَزَوَّجُوا لَا وَ وَلُوداً بِكْراً تَزَوَّجُوا»روایت شد:  (سلموآلهوعلیهاهلل)صلی و نیز از رسول اکرم

ازدواج کنید و با زنان زیباروی نازا ازدواج نکنید که من به  با زنان بکر و زایا 0؛«الْقِیَامَۀِ يَوْمَ الْأُمَمَ بِكُمُ أُبَاهِي فَإِنِّي

 کنم.امت شما فخر می

 در ،رفتی عراق به کههنگامی»: فرمود داشت، شکایت فرزند نداشتن از که مردی به( السالملیهع) صادق امام

 اینها؛ «أَوْلَاداً أَکْثَرُ فَإِنَّهُنَّ»، که کن ازدواج او با ،نباشد هم مناسب ظاهر و جمال نظر از زن اگر و کن ازدواج آنجا

 9آورند.فرزندبیشتر 

 فرمود:( السالملیهع) صادق امام

 وَ جَمَالَهَا رَضِيتُ قَدْ لِي عَمٍّ ابْنَةَ لِي إِنَّ اللَّهِ نَبِيَّ يَا فَقَالَ سلّم(وآلهوعليهاهلل)صلي اللَّهِ رَسُولِ إِلَى رَجُلٌ جَاءَ

 لَهُ فَقَالَ  سلّم(وآلهوعليهاهلل)صلي النَّبِيِّ إِلَى الْغَدِ مِنَ رَجُلٌ جَاءَ وَ...  تُزَوِّجْهَا لَا فَقَالَ عَاقِرٌ لَكِنَّهَا وَ دِينَهَا وَ حُسْنَهَا

 السَّوْءَاءُ مَا ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي فَقُلْتُ قَالَ] الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْأُمَمَ بِكُمُ مُكَاثِرٌ فَإِنِّي وَلُوداً سَوْءَاءَ تَزَوَّجْ لَهُ فَقَالَ ذَلِكَ مِثْلَ

 4.[الْقَبِيحَةُ قَالَ

                                                           
 .007، ص0تلد من النساء، ج داود، باب النهی عن تزویج من لم. سنن ایی1 

 .01، ص02ج همان، عاملی، حسن حربنمحمد. 0 

 .999، ص0ج همان، یعقوب کلینی،بنمحمد. 9 

 .01، ص02ج همان، عاملی، حسن حربنمحمد. 1 
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ارم که از نظر ای پیامبر خدا! من دخترعمویی دآمد و عرض کرد:  (سلّموآلهوعلیهاهللصلی)یامبر ردی نزد پم

[ پیامبر فرمایی؟دربارۀ ازدواج با او چه مینش او را پسندیدم، اما او نازاست. ]زیبایی و حسن و دی

 (سلّموآلهوعلیهاهللصلی)گری نزد پیامبر فردا مرد دی ...با او ازدواج نکن. »فرمود:  (سلّموآلهوعلیهاهللصلی)

ازدواج کن، که من  زاياو « سَوْءَاءَ»آمد و حضرتش مثل همان جریان را برای او فرمود. سپس فرمود: با زن 

 سَوْءَاءَپرسد: مراد از السالم( میکنم. ]راوی از امام صادق )علیهدر روز قیامت به زیادی امتم افتخار می

 .[نازیبافرمود:  چیست؟ و حضرت

که در روایت آمده چناناش کم باشد، ویژه اگر مهریهبهزیبایی زن فضیلت است، رساند: با وجود آنکه روایت می

، هرگاه بین دوراهی زیبایی و فرزندآوری مانده باشی، 1«مَهْراً أَقَلُّهُنَّ وَ وَجْهاً أَصْبَحُهُنَّ أُمَّتِي نِسَاءِ أَفْضَلُ»است: 

« تکثیر نسل»تأکید بر اصل گویی  شمارد.بودن زن را مزیت برتر می زایا (سلموآلهوعلیهاهللصلی) رسول خدا

 از زیبایی کمتری برخوردارند.است برای شوهردار شدن زنانی که  مددی

 و مفاسد پیشگیری مادر شدنشمار فواید بی

 رمز سالمتی زن: مادر شدن. 1

ه نوشتار حاضر درصدد گواهی ب «که حامله باشد یا به فرزند شیر دهد. سالمتی روان و بدن زن به این است»

 بازبینی برای نقاش که اندازه همان به الاقلچند قدمی، خواهد بلکه می اعتراف پزشکان بر این اصل نیست،

 : هرگاه زنی نخواهد حامله شود، چه، از وضع موجود فاصله بگیرد و به آن بنگردرودمی عقب قدم چند اثرش

های جلوگیری از بارداری که به راهشود که خطری برای جسم و روانش نداشته باشد؟ همینکاری پیشنهاد می

های های ضدبارداری سمپرداخته شود، درخواهی یافت که هر کدام زخمی بر جان زن است. برای نمونه، قرص

ر حقیقت، تخریب زن بودن زن است و د ،اند یا بستن رحمای پوشانده شدههستند که به لعابی شیشه ایکشنده

 برای را ایگانهچهار شرایط( سرّهقدس) خمینی امامدارد. بدین روست که  با خود دغدغۀ ضرر رساندن به زن را

 0.است نداشتن ضرر آنها جمله از که ،است کرده ذکر رحم هایلوله بستن جواز

                                                           
 .936 ، ص9 ج، ق1119 مدرسین، جامعۀ قم، الفقیه، الیحضره من ،[صدوق شیخ] بابویهابنی علبنمحمد. 1 

 . 23و  10و  1و  6 ، س281و  281-282 ، ص7 ق، ج1122. استفتائات امام خمیني)ره(، قم، جامعه مدرسین، 2
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سرّه( حم درامان باشند. عالمه طهرانی )قدسها از ضرر بستن رتضمینی نیست که زن واقعیت این است:اما 

 آورده است:« ای سهمگین بر پیکر مسلمینکاهش جمعیت ضربه»در کتاب وزین 

 تحقیقات و هاگزارش و اندکرده اشاره هالوله بستن مخاطرات به کارشناسان که است قرن نیم از بیش 

. دارد زنان اغلب برای ناپذیریبازگشت و وخیم عوارض هاولهل بستن که است بوده آن از حاکی نیز اخیر

 ... آیا است شده نگاهداشته مخفی نوعی به و نشده گذاشته زنان اختیار در وجههیچ به اطّالعات این امّا

 این که است شده گفته زنان به آیا باشد؟ داشته دنبال به را مرگ خطر تواندمی سازیعقیم که دانندمی زنان

 دیوارۀ در ناهنجاری بروز یا و ،مدّت دراز موضعی دردهای ،زنانه مزمن هایبیماری بروز موجب عمل

 اصوالً آیا باالخره و شود؟می پیشنهاد زنان به سازیعقیم برای جایگزینی هیچ آیا گردد؟می رحم مخاطی

 1؟هست پیشگیری هایروش دیگر به نسبت مزیّتی گونهیچه دارای سازیعقیم

های پیشگیری نه از سر خیرخواهی است و نه با شعار دفاع از داشتن زنان از پیامدهای راهاطالع نگهبی

ای در حربهشعاری از سوی مدافعان حقوق زن ]![ و آواست. باال بردن سطح آگاهی زنان تنها حقوق زنان هم

تا پندارهای خود را به اسم حقایق بگویند اما از فتنۀ پشت پردۀ  قان فرهنگ کنترل جمعیت است،ت موافدس

 دشمن در تحدید نسل مسلمانان سخنی به میان نیاورند.

نقل ه.ق( 1110ه.ش )1971سال در اهلل( ای )حفظهاهلل خامنهسرّه( در همان کتاب از آیتعالمه طهرانی )قدس

 0 «.نیستم موافق امر این با و باشد خارجی نقشۀ یک این که زنممی حدس من: »فرمود کند که ایشانمی

 و حقوق اجتماعی زن فرزندآوری. 2

و نیز ]میان باروری و تحصیل و مطالعه و استیفای حقوق اجتماعی  بر این باورند کهموافقان کنترل جمعیت 

ناخودآگاه، آنگاه که  ،بلکه هیچ پشتوانۀ منطقی ندارد اما این باورست. ه تباینزن  [سالمت جسمی و بهداشت

 اندیشیگونه سطحیاینبندد. نقش میکرده ه تحصیلنواندیشانِ گاذهن زمینۀ فرهنگ غربی نفوذ یابد، بر پس

 های ذهنی به اسالم نسبت داده شود.فرضبارتر آنکه تالش شود این پیشبار است و تأسفتأسف

                                                           
 .73-77ص  همان، ،[عالمه] طهرانی سیدمحمدحسین حسینی .1

 .103ص  همان، ،[عالمه] یطهران سیدمحمدحسین حسینی. 2
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این سخن جای دارد که گفته شود: مادر شدن این دست و ارائۀ پاسخی مناسب،  پیش از تبیین شبهاتی از

گیرد و لذتی به محبت مادری تمام وجودش را دربرمی برای خود مادر و تکامل روحی وی اهمیتی ویژه دارد.

یا  شود، تا آنجا لذیذ که خوشی پرسه زدن در خیابان، به گردش رفتن با دوستانوزان همان محبت نصیبش می

کند، که لگد زدن جنین در رحم. مادر برای دیدن همراهی با آنان در یک مهمانی شاد او را آنچنان سر زنده نمی

نشیند. مادر خرد و با اولین گریۀ نوزاد لبخند بر لبان خستۀ مادر میصورت فرزندش درد زایمان را به جان می

بندد تا در آغوشش بگیرد و با است و کمر همت می زند که از این جهاد بزرگ سربلند بیرون آمدهلبخند می

 هایش نفس بزند.نفس

آمد و عرض کرد: ای رسول  (سلموآلهوعلیهاهللصلی)سلمه خدمت  پیامبر اکرم در روایت است که روزی ام

خدا! همۀ افتخارات نصیب مردان شده. پس، زنان چه سهمی از افتخار دارند؟ و رسول خدا 

 فرمود: (سلموآلهوعلیهاهللصلی)

دار و منزلۀ روزهشود، در مدت حمل بهکه زن باردار میآری ]زنان هم افتخارات فراوانی دارند[، هنگامی

کند. چون وضع منزلۀ[ کسی است که با جان و مال خود را در راه خدا جهاد میدار و ]نیز بهزندهشب

که فرزندش را کس به قدر آن آگاه نیست، هنگامیچدهد که هیحمل نماید، خدا  آنقدر به او پاداش می

ای از فرزندان اسماعیل را به او دهد، در برابر هر مکیدن کودک، خداوند پاداش آزاد شدن بردهشیر می

شود، یکی از فرشتگان بزرگوار خداوند بر پهلوی او که دوران شیرخوارگی کودک تمام دهد و هنگامیمی

    1خود را از نو آغاز کن، چراکه خداوند همۀ گناهان تو را بخشیده است. گوید: اعمالزند و میمی

 شبهۀ اول:

 .«نقش زن تنها زاییدن نیست»

 بهانۀ به غربی، زندگی سبک اصولآنچه در دل این شبهه نهفته است گفتمان تفرّد و توجه به خویشتن است؛ 

 دانسته زندگی از سبک این. شماردمی زن حق را جنین سقط و اسارت را فرزندآوری مرد، و زن حقوق برابری

 فدا را فرزندآوری در جمع منفعت شخصی شادکامی و طلبیرفاه بهای به و زندمی دامن فردگرایی گفتمان به

 پروین اعتصامی این شبهه را به صورتی نغز آورده است: .ندارد جمعیت رکود جز پیامدی و کندمی
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           حر با کبوتری ـجشک خرد گفت سـنگ

 کاخر تو هم برون کن ازین آشیان سری

 سبی به تیرگی آفاق روشن است، چه خُ

 ریـی و جیروزی بپر، ببین چمن و جو

          وستان، دهن خشک تازه کن ـف برْدر طَ

 ریـت ۀه از میوـرد و گـاهی ز آب سـگ

         روی و فربهم من از خوشی چه نکور بنگ

 غریننگست چون تو مرغک مسکین ال

       هان ـاموزدت جـهر بیـدیث مـفتا حـگ

 دوست مادریچو من ایتو هم شوی روزی

 دهد:آنگاه، خود بدان پاسخ می

 ردد تو چون که پر شود از کودکان خُرْگِ

 ریـار دیگـنی کـجز کار مادران نک

 این نکته از شعر بسیار مناسب است:

 خوشبخت، طائری که نگهبان مرغکی است

 کی که بچینند از آن بریـاخبز، شـرسـس

 

و بیاموزد ؛ زن خلق شد تا دختر باشد که زن تنها برای زاییدن خلق نشده است تردید، این سخن نیکوستبی

 -را داده است  ای که خود درخواست تشکیل آنخانوادهد، و آنگاه همسر باشد و در قاب وشبمادری که چگونه

ای شبیه خود بزاید، پارهفرزند آورد و ماه -است و قبولش بر ذمۀ مرد چراکه ایجاب در عقد ازدواج بر عهدۀ زن 

 و سپس مادر باشد و فرزندی که خود زاده است را به دامن بگیرد و بر تربیتش، بیش از پیش، بکوشد:
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 است، خانواده افراد جمع شمعاست،  خانواده درونی مدیریت محور و مکرّم و عزیز خانواده، داخل در زن

 هر پُرتالش و پُرچالش زندگی آرامش حوضچۀ که - خانواده کانون. است آرامش و سکینه و سان مایۀ

 همسر، عنوانبه او نقش ،وقتآن. کندمی پیدا اطمینان و سکینه و گیردمی آرام زن وجود به - است انسانی

 در باید حقیقتاً ،ابراینبن. دارد تکریم در طوالنی فصل یک هرکدام خانواده، دختر عنوانبه مادر، عنوانبه

 1.کرد بازبینی و بازگویی و بازنویسی اسالم نظر در زن کرامت و ارزش زمینۀ

 شبهۀ دوم:

خواهد در راه هر کشوری که می»جامعه گام نهد و مشارکت اجتماعی داشته باشد، چراکه در  بایدزن  -

 «.یدتواند با نیمی از جمعیت خویش راه را بپیماتوسعه گام بردارد نمی

 تقسیم نیمه دو بهکشور ما  مردان و زنان جمعیت تقریباً شناختیجمعیت لحاظ بهجای انکار نیست که 

بودنشان ای حق فعالیت در اجتماع دارند که حقوق اساسی آنان و زنو نیز مسلّم است که زنان به گونه. شودمی

 هدف هجمه واقع نشود:

 انسانی نیروی از نیمی و کشور جمعیت نصف که کنیم توجّه باید است، انسانی نیروی از صحبت کهوقتی

 در و حقیقی معنای به]کشور[  بازسازی باشد، داشته وجود زن مورد در غلطی بینش اگر. کشورند بانوان

 آگاهی دارای اسالم نظر از زن موضوع به نسبت باید کشور بانوان خودِ هم. نیست شدنی آن وسیع سطح

 عادف کامل طور به خود حقوق از اسالم، مقدس دین واالی نظر به اتّکا با ،توانندب تا باشند الزم و کافی

 زن حضور زن، مورد در اسالم نظر که بدانند باید اسالمی کشور در مردان و جامعه افراد همۀ هم و کنند،

 میعل و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تالش و کار زنان، تحصیل زنان، فعّالیت زندگی، هایعرصه در

 0.چیست خانواده از بیرون در زن نقش و خانواده در زن نقش زنان،

اش روح مادر بودن و لطافت همسر بودن ای گام در جامعه نهد که مشارکت اجتماعیپس، زن باید به گونه

افع سرّه( منامام خمینی )قدسبینانه است. نگری واقعاین بستن راه پیشرفت جامعه نیست، آینده را از او نگیرد.

 داند:یک ملت را در تربیت صحیح اوالد می

 اوالد تربیت. کردند کوچک شما پیش را اوالد تربیتنشاندگان پهلوی و روشنفکران غربزده[ ]دست

 و. نیست مادرى شرافت به شغلى هیچ. است باالتر هاشغل همۀ از جوامع همۀ در که است چیزى باالترین
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 منصرف را مادرها. کردند ما ملت به و کردند، ما به که است بزرگى نتخیا این. را این کردند منحط اینها

 مادرها همین دامن از که صورتى درکردند،  حساب منحطى چیز یک را دارىبچه....  دارىبچه از کردند

 اشخاص مادرها همین دامن از. شودمى پیدا علىبنحسین مادرها همین دامن از. شودمى پیدا اشتر مالک

 صورتى یک به را شما. کردند منحطش را این اینها. دهندمى نجات را ملت یک که شوندمى یداپ بزرگ

 نداشته کار هیچ که! عروسک. درآورند عروسک صورت به بتوانند[ اگر] را مادرها. کنند حفظ خواهندمى

 و شود،ب چه باید ملت این سرنوشت که باشد نداشته این به کارى هیچ. خودش ملت سرنوشت به باشد

 1.ملت این سرنوشت در دارم نقشى چه من

. است بشر آمال تحقق مظهر زن»فرماید: سرّه( در توصیف نقش حیاتی زن برای جامعه میامام خمینی )قدس

 زنان بزرگ تربیت محل زن دامن. رودمى معراج به مرد زن دامن از. است ارجمند مردان و زنان دِه پرورش زن

 0 «.است مردان بزرگ و

پس، اختالف بر سر حضور یا عدم حضور زنان در جامعه نیست بلکه سخن در نحوۀ مشارکت سازندۀ زنان 

 است تا در پایان منفعت آحاد جامعه تأمین گردد.

 شبهۀ سوم:

 ماند.میو از مشارکت اجتماعی محروم شود میزن با فرزندآوری محدود  -

شود، شغلش بخشی از ه کار خارج از منزل دچار میبه تمایل شخصی یا به اجبار اقتصادی بوقتی یک زن 

. در این حال، و باید در تالش باشد که خود و خانواده را با وضعیت جدید هماهنگ کند اش شده استزندگی

شک، این مسئله باید با راهکارهای نمایاند: باروری زن متأهل شاغل. بیای بغرنج خود را میبه گونه مسئلهیک 

همین سخن برای زنان در  های حین باروری و هنگام زایمان، حل یا تسهیل گردد.له مرخصیقانونی، از جم

 حال تحصیل نیز صادق است.

فرزندآوری را چالشی در برابر حضور فعال  ،بدین بهانهاما انصاف نیست که تا اینجای سخن درست.  

حضور مقدس زن در گ، باور داریم که بدون اندکی درنپنداریم. بزنان در جامعه و علمی اقتصادی و اجتماعی 

که به او پیشنهاد شد تا ازدواج ایم سخن شهید مهدی باکری را، هنگامیهنوز از یاد نبردهجامعه پسندیده است ]

                                                           
 .113، ص 3. صحیفۀ امام، ج1
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اما نباید فراموش کرد که مادر  [1«بردارد.را آن آدمی که با او ازدواج خواهم کرد باید بتواند قنداقۀ خمپاره »کند: 

سرّه( است که )قدسخمینی پیشرو و انقالبی امام  مبلغ این نگاهِی بزرگ و نقشی شریف است. بودن مسئولیت

 0مادری را به کار پیامبران تشبیه کرده است.

یا اقتصادی خانواده  یهیچ اندیشمندی با تغییر هویت زن از مادری به مددکاراین است که  واقعیت

ای گیرد یا خانوادهشکل نمی زن را از او بگیری، خانواده بودنِ ه اگر مادرراکموافق نیست، چصرف  پژوهیِدانش

 لرزد.های خود میبر پایهزودی به شکل گرفتهای روشن که به آرزوی آینده

و پیروی از سبک فرزندی نظر کردن از فرزند یا کمبه معنای صرف اقرار به وجود آن مسئلۀ بغرنجپس، 

و افتادن در دام فرهنگ  مسئله استکه این پاک کردن صورتنیست، ند در فرزندآوری و رشد فرززندگی غربی 

که مقام و راهکارهای عملی ارائه نمود، چنان ، کار فرهنگی کردبلکه باید بر این مسئله چاره اندیشید، بیگانه

اهلل( در بارۀ هر گره ذهنی دیگری که عامل کاهش جمعیت شده است همین پیشنهاد را معظم رهبری )حفظه

 دارد:

بشود. این میل به کم بودن فرزندی ما دچار میل به کم ۀشود جامعببینید چه چیزهایی است که موجب می

دهند افرادی که دارد. چرا ترجیح میطور طبیعی فرزند را دوست مینسان بها، یک عارضه است؛ والّا فرزند

شکلی، مرد ته باشند؟ چرا زن بهدهند فقط دو فرزند داشفقط یک فرزند داشته باشند؟ چرا ترجیح می

کنند از فرزندداری؟ اینها را بایستی نگاه کرد و دید عواملش چیست؛ این عوامل را پیدا شکلی پرهیز میبه

متخصّصین و  -زا است که به اعتقاد بنده اینها عوامل بیماری -زا کنید، برای عالج این عوامل بیماری

 9..کنندبخواهید فکر صاحبان اندیشه را 

باید  بینشباالی  سطحبا  گونه بیان کرد: زنویژۀ اسالم را در بارۀ حضور زن اجتماعی این تعریفشاید بتوان 

 و شرعی حقوق از عفت، عین در ،بلکه نباشد تسلیم و رام دیگران برابر در ای در اجتماع حضور یابد کهبه گونه

 استفادهسوء جرئت خود به بیماردلی هیچ که دنمای رفتار ایگونه بهاجتماع  عرصۀ در و کندمی دفاع خود قانونی

 .ندارد را وی به آلودهخیال نگاهی  حتی کسی که است زیاد آنقدر اجتماعی زنِ این ابهت و حیا. ندهد وی از

                                                           
 .11، ص 1ش، ج 1831معاصر ایران، قم، زمزم هدایت،  سیاسی زنان در تاریخ –. ر.ک. مرتضی شیرودی، نقش اجتماعی 1
 .112، ص 3. صحیفۀ امام، ج 2
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 علت به ،را مسئولیت این و داندمی خانواده مهم و کوچک جامعۀ مدیریت  را زن وظیفۀ باالترین اسالم

 اسالم شمارد.برمی زن روزانۀ عملکردهای تمام بر مقدم اجتماع، به کارآمد نیروی ارائۀ  و فرزند تربیت اهمیت

 زن، خانوادگی هایفعالیت بر گذاریارزش از پس اما شمرد،می ارزشمند و باال بسیار زن برای را منزل مدیریت

 .مایدنمی تعریف خانواده از خارج عرصۀ در چشمگیری ارزشی جایگاه وی برای

 یمادر شدن اختیار .3

 حیطه در مدرن اصطالحات معادل اصطالحاتی وجود به را ما فقهی و تفسیری دینی، متون در هوشمندانه دقتی

 نمود فقیهان نوشتار و سخن در که اصطالحاتی شود؛می رهنمونمانند کنترل بارداری،  ،جمعیت کنترل موضوع

 تولید دهیسامان از تعبیرات این. حمل منع و نسل تحدید ل،نس ضبط عزل،است عبارت است از:  کرده پیدا

 دینی عالمان دیدگاه درو به هنگام ضرورت  مادر و پدر بارضایت و اختیار و اراده روی از زادوولد و نسل

 .دارد حکایت

عزل  ای است که بدان سبب مرد نطفه را در خارج از رحم زن بریزد.گیری از زن به گونهعزل به معنای کناره

مانع از استقرار نطفه در رحم است، نه سبب اخراج آن از رحم بعد از استقرار. با این حال، محل اشکال است؛ 

مسلم از تواند بدون رضایت او عزل کند. برای نمونه، محمدبندر زن دائمی عقدی،  نطفه حق اوست و مرد نمی

عزل در مورد کنیز مانعی ندارد اما در مورد زن »کند: یت میالسالم( رواالسالم( یا امام باقر )علیهصادق )علیه امام

 1 «باشد.دانم، مگر اینکه مرد در زمان ازدواج با زن شرط کرده آزاده مکروه می

 دهد که شرط رضایت زن در عزل حق زن است.جواز اشتراط عزل به هنگام عقد نشان می

رونه دارند و فرزندآوری را نوعی اسارت ها به این حق خویش نگاهی واجای شگفتی است که برخی زن

تواند بر آن سرشت انسانی بپوشاند یا حکم اعدامش را بدهد پندارند. قوۀ انسان شدن در دست زن است که می

 اش کند.و در نطفه خفه
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www.takbook.com



 اسالمی  گیزند سبک در فرزندآوری

39 

 

شود به عزل رضایت ندهند، چراکه رضایت به عزل خود ها داده شد، توصیه میبا وجود این حقی که به زن

دارد. از جمله آنکه هر بار سبب تهییج رحم فراهم است اما ولع رحم برای رسیدن به غذایش، که نطفه مفاسدی 

 1هایی چون سرطان گردد.یابد. همین بهانه کافی است برای آنکه رحم دچار بیماریباشد، پاسخی نمی

 هاعبرت

 :میوۀ درخت همسایه. 1

. دکشانَیژرف را تا ناخودآگاهم م یآلود آن ترسوهم یِکیندارد و تار زیگر یبرا یکوچه منفذ یکاهگل وارید

بکشم در امتداد همان صدا  غیج خواهدی. دلم مدیآیم شیو پ شکافدیشب را م یشرج یهوا یزن غیج یصدا

 دنییتا کنار بستر زنش که در حال زا ،بیحبمش ۀخان یبه اندرون ،یپشت ۀو امواجش را بفرستم سمت کوچ

ندارد. فرزند پنجم هم دختر  یذوق چنداناو  اماسر برآورد.  یبه زود بیحبفرزند مش نیماست. قرار است پنج

 ابانیدر دل ب اندازدشیدختر باشد، م یاگر چهارم: کرد دیدته بیحباست. آن سه دختر را که پس انداخت، مش

است؛ از پسر  ی. دختر بودن خود موهبتجیافل یها. از قضا پسر بود، پسرگرگ شیپ

شدن فرزندم را بشنوم.  دهییزا دِیام تا نوشده کوچه النیشب و وقتِ نیا [!]اما من !بودن که بهتر است جیلاف

 ندارم. یاما فرزند ،اماست ازدواج کرده یچند سال؛ بسپارند منقرار است نوزاد دختر را در قنداق به 

 درخت باردار:. 2

رفت. میدر خودش فروتر شده بود. به هر تلنگری ساسحروحش روزها فرزند سومش را باردار بود. آن مریم

 پشت رواق بر مریم کرد.از مطب آمده بود فکر و خیال رهایش نمیکه از وقتی آن روز بلبشویی در دلش بود؛ 

هم سرسبزی و  یاد حرف دکتر افتاد: درختبه  .اندیشیدبا خود میبود و  نشسته باغ، هایدرخت به رو خانه،

 ها به فکر سالمت خودتان نیستید؟!دهد، اگر پشت سر هم بار بیاورد. چرا شما زندست میرا از لطافتش 

 شصورت هایشکن و چین و کرد لمس را خود استخوانی هایگونه کشید، صورتش به را خود دست ،اختیاربی

 شود سقطش ... .می شوم!دارم پیر میام؛ از رنگ و رو افتاده، با خودش گفت: حق با دکتر است. سپس. شمرد را

شود؟ برای ورت میاش را کامل کند. به خودش یادآور شد: مریم بابه خودش لرزید و نتوانست جمله، کبارهی

                                                           
 .12-93ص  همان، ،[عالمه] طهرانی حسینی سیدمحمدحسین. 1
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 منظرۀ هموارههای باغ ماند. خیرۀ درختآنگاه،  .نشست لبش براز شوق  لبخندیشوی. بار داری مادر میسومین

کرد. می رؤیا غرق را مریم بود شده خم بارداری از هایشخهشا که اناری درختتک و انجیر و توت هایدرخت

 تر از سال پیش بارش رادهد و هر بار سالمبا خود اندیشید: چگونه است که این درخت انار هر سال بار می

 اندازد و من ...؟!می

 . جهاد زن:3

شده قدر و قیمتی نداشته و همۀ گذار ای از زنان مدینه نگران این بودند که مبادا وظایفی که بر عهدۀ آنان واعده

را به نمایندگی نزد  دختر یزید انصاری،  دار به مردان اختصاص یافته باشد. پس، اسماء،یف قدر و قیمتوظا

ابالغ کند  سلم(ووآلهعلیهاهللصلیآمیزشان را به پیامبر )فرستادند تا پیام گالیه سلم(ووآلهعلیهاهللصلیرسول خدا )

 بگیرد.و جواب 

پدر و مادرم »عرض کرد: در جمع اصحاب بود.  سلم(ووآلهعلیهاهللصلی) وارد شد که رسول خدا اسماءوقتی 

گوییم خداوند بزرگ تو را ما زنان میام. آمده به سوى شما تمام زنانگی از نمایندبه من اهلل! به فدایت، یا رسول

ا پیامبر مردان نیستی. ما زنان نیز به تو و خدای تو ایمان هم بر مردان مبعوث فرمود و هم بر زنان. تو تنه

پرورانیم. اما آوریم و فرزندان شما را میهای خویش نشسته، حاجت شما مردان را برمیما زنان در خانهآوردیم. 

 بینیم وظایف مقدس و کارهای بزرگ و ارجمند و پراجر به مردان اختصاص یافته و ما محرومیم.از آن طرف می

حج کنند، روند، در تشییع جنازه شرکت میاند که توفیق جمعه و جماعت دارند، به عیادت بیماران میمردان

رود، دهند و، از همه باالتر، توفیق جهاد در راه خدا دارند. وقتی مردی از شما به حج یا جهاد میمکرر انجام می

ریسیم و فرزندان شما را تربیت های شما نخ میمهکنیم، برای جاداری میما زنان هستیم که اموالتان را نگه

ها شریک شما مردان هستیم، اما در وظایف بزرگ و مقدس و کارهای کنیم. چگونه است که ما در زحمتمی

 پراجز شرکت نداریم و از همۀ آنها محرومیم؟!

ن از زنی سخنی به این خوبی آیا تا کنو»نگاهی به اصحاب کرد و فرمود:  سلم(ووآلهعلیهاهللصلی)رسول اکرم 

 «اید؟!و منطقی بدین رسایی در امور دین شنیده

 کنم این سخن از خود این زن باشد.یکی از اصحاب گفت: خیال نمی
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 به جواب این مرد اعتنا نکرد و به اسماء فرمود: سلم(ووآلهعلیهاهللصلیرسول خدا )

اند نیز بگو. پنداشتی که هر که مرد شد تو را فرستادهگویم درست فهم کن و به زنانی که ای زن! آنچه می

اند؟! نه، چنین یابد و زنان محرومبه واسطۀ این کارها که برشمردی توفیق اجر و پاداش و فضیلت می

داری کند و نگذارد محیط پاک خانه با غبار کدورت آلوده شود، نیست. زن اگر خوب شوهرداری و خانه

 1.دهندمردان انجام میوفیقش معادل است با همۀ آن کارها که اجر و پاداش و فضیلت و ت

 بندیجمع

شود به فرزندآوری نگاهی جهادی ؛ میکشددرعصری که صهیونیست برای کم کردن جمعیت مسلمانان نقشه می

 اشکال به و گوناگون هایحوزه درایران  ملت و اسالمی جمهوری است.مسلمان دار این جهاد زن داشت. پرچم

 جنگ و نرم جنگ اقتصادی، جنگ علمی، جنگ نظامی، جنگ .است جهانی سلطۀ نظام با جنگ درگیر تلفمخ

بود و  گذشته سالیان طی اسالمی نظام و ملت علیه آمریکا محوریت با سلطه نظام هایجنگ جمله از فرهنگی

 باید را مردم دقت و یهوشمند و افزود فهرست این به باید را سلطه نظام جمعیتی جنگهمچنان ادامه دارد. 

 .برد باال آن سازیخنثی و مواجهه چگونگی و جنگ این به نسبت

 :ددهمی هشدار ،شده متذکر گونهاین را جمعیتی جنگ از ناشی خطرات و تهدیدات رهبری معظم مقام

 ؛است جمعیّت مسئلۀ این لرزد،می او تن کند،می فکر آن عمق به درست انسان وقتی که خطراتی از یکی

 رسید خواهیم جایی یک. کندمی پیدا کاهش دارد کشور جوان جمعیّت بگیرید؛ جدّی را جمعیّت مسئلۀ ...

 فکر دیگر سال ده حاال بگوییم که نیست مسائلی آن از جمعیّت مسئلۀ یعنی. نیست عالج قابل دیگر که

 0.یستن عالج قابل دیگر شدند، پیر هانسل وقتی بگذرد، سال چند اگر نه. کنیم،می

توان به ضرس قاطع و بدون برنامه حکم به ازدیاد نسل داد و نه با آرامش ای آنچنان حساس که نه میصحنه

کند، که کشور را گام به گام هدایت می ،در این جبهه، تمام فریاد فرماندهسیاست کنترل جمعیت پیش گرفت. 

 جمعیّت؛ افزایش سمت به برود باید کشور کشور، کلّی سیاست نظر از، الشک»رویۀ فرزند نیست: افزایش بی

 خانواده یک دوش روی افتاد بچّه پنج ،چهار اگر که کنیممی فکر ما که همچنان» 9 «.معتدل و معقول نحوبه ،البتّه
                                                           

 .902ص ،1ج  همان، ،[عالمه] سیدمحمدحسین طباطبایىر.ک. . 1

 .13/3/1930. از بیانات مقام معظم رهبری، 0

 .3/3/1930. از بیانات مقام معظم رهبری، 9
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 کاری و شدند بزرگ وقتی بچّه پنج، چهار این که بکنید هم را این فکر شد، خواهد چگونه شانزندگی وضع

 1«.کرد فکر باید هم را این یعنی بکنند، کشور پیشرفت به توانندمی کمکی چه کردند پیدا شغلی و کردند پیدا

یت تربیت ا به سالمت بزاید و همو را به درافرزندی راهلل باشد؛ سبیلن جبهه مجاهد فیتواند در ایزن می

 زنان هایمجاهدت ترینممه از یکی فرزندآوری»کند تا نیرویی فعال و مفید برای پیشرفت جامعه باشد. اینک، 

 اوست کند؛می تحمل را زحماتش که اوست است. زن هنر حقیقت در فرزندآوری چون است، زنان فوظای و

 ابزار متعال خدای. است داده او به را فرزند پرورش ابزار متعال خدای که اوست برد؛می را هایشرنج که

 داده، آنها به را اشعاطفه داده، آنها به را صبرش داده؛ قرار بانوان اختیار در نداده، مردها به را فرزند پرورش

 ما چنانچه اگر. است هازن هنر این ،واقع درداده.  آنها به را اشجسمانی هایاندام داده، آنها به را احساساتش

 0 «.کرد خواهیم پیشرفت وقت آن نسپریم، فراموشی دست به جامعه در را اینها

آید. این را تاریخ داری شاهکاری است که از زن مسلمان ایرانی برمیو خانه جمع بین مشارکت اجتماعی

 داند، نه نمادی از تحجر:داری را شغل مقدس میاندیش خانهنگاه ژرف 9اثبات کرده است.

 در نباید هازن اینکه به ندارم عقیده بنده دانند،می همه. است داریخانه زن، فوظای ترینمهم از یکی

 به ما که باشد این معنای به این چنانچه اگر اما ندارد. اشکالی کنند، نه، کار سیاسی و تماعیاج مشاغل

 مهم، شغل بزرگ، شغل است، شغل یک داریخانه. گناه شودمی این کنیم، نگاه حقارت چشم به داریخانه

 1.است بزرگ مجاهدت یک فرزندآوری. سازآینده شغل حساس، شغل

 پرسش

 ذکر کنید. زایابا زن  توصیه به ازدواجیک روایت از  .1

، چه پاسخی «شده باشد تا زن فرصت مشارکت اجتماعی بیابدفرزندآوری باید کنترل»اگر کسی شبهه کند: . 0

 دارید؟ ]پاسختان را در یک بند و مختصر بفرمایید.[

 عزل چیست؟ حکم آن کدام است؟. 9

                                                           
 .3/3/1930. از بیانات مقام معظم رهبری، 1

 11/2/1812. از بیانات مقام معظم رهبری، 2
 ش.1831نان در تاریخ معاصر ایران، قم، زمزم هدایت، سیاسی ز –. ر.ک. مرتضی شیرودی، نقش اجتماعی 8
 11/2/1812. از بیانات مقام معظم رهبری، 4
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 داری بیاورید.بودن خانهاهلل( بر شغل . سخنی از مقام معظم رهبری )حفظه1

 کار تحقیقی

این جمله را بیابید و توضیح عالمه « ای سهمگین بر پیکر مسلمینکاهش جمعیت ضربه»با رجوع به کتاب . 1

 حامله در است، یدنزای در زن روان و بدن سالمت»طهرانی بر آن را تلخیص کرده، در کالس توضیح دهید: 

 «.است دادن شیر و شدن

که  شودمی سببچه عواملی : »را این مسئله در قالب پرسشنامهتحقیقی میدانی شرکت کنید؛  اردر یک ک. 0

پژوهان فرهیخته بپرسید و این دانش از علما، نخبگان، اساتید دانشگاه،« شود؟فرزندی کم به میل دچار ما جامعۀ

 عوامل را بیرون بکشید و در کالس ارائه کنید.

 )تحقیق و ارائۀ کنفرانس در کالس( دانید؟یچه م« جنگ جمعیتی». در بارۀ 9
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 های تشویق به فرزندآوریراه :فصل دوم
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 تسهیل در امر ازدواج .سوم درس

 لِّقَوْمٍ لَآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُم وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِّتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَكُم خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ -

 (21يَتَفَكَّرُونَ. )روم: 

 و دوستى میانتان و گیرید آرام بدانها تا آفرید شما براى همسرانى خودتان[ نوع] از اینکه او هاىنشانه از و

 .است هایىنشانه قطعاً اندیشندمى که مردمى براى[ نعمت] این در ،آرى .نهاد رحمت

 ایجامعه هر و 1است واقعی آرامش و سکون محل قرآنی تعبیر زیباترین به و باصفا مقدس، محیطی خانواده

 که است بدیهی. دارد خانواده چارچوب در خویش هایارزش بسط و حفظ به نیاز خود بقای و تداوم برای

ن، بدین بیا تعالی جامعه دارند. در سازنده ینقش متعالی هایخانواده تشکیل موقع وبه و مناسبهای ازدواج

پیشنهادی برای اصالح یا کنترل اخالق  صرفاًموقع سازی برای ازدواج مناسب و بهتسهیل در امر ازدواج و زمینه

که در درس اول آمده، ازدوج سنت و چنان ینی برای تعالی آیندۀ جامعه است.بلکه تضم ،نیست اجتماعجنسی 

سمت و سوی فطرتاً ای آفرید که سان را به گونهخداوند ان ای شرعی است تا نسلی صالح از انسان بماند؛توصیه

های گوناگون در پی تغییر به حربهشیطان  اما 0فرزندان آدم به ازدواج باشد، نه به ارضای جنسی صرف.

های خارج از سنت دوستی 1،«های سفیدازدواج»بدین ترتیب و با نفوذ فرهنگ غرب،  9.های خداستآفریده

 شروع جای ازدواج رسمی و هدفمند را گرفته است.های نامجامعه و گاه ارتباط

مجردند و و میلیون و دویست هزار نفر در ایران در سن ازدواج یازده باورش اندکی سخت است که طبق آمار 

درصد کاهش  7/1سالگی رسیده است و آمار ازدواج  11و برای زنان به  12میانگین سن ازدواج برای مردان به 

 0.یافته است

                                                           
 .01(، آیۀ 92روم ). 1

 .3(، آیۀ 73نبأ ). 2

 .113(، آیۀ 1نساء ) .8 

برخی افراد  اینکه د، مثل کاخ سفید. جالبنامنکنند و سفید میمی زینت را آن را بپوشانند زشتی رفتاری پلیدی و اینکه برای پیروانش و شیاطین صوالً. ا4

 سیاه ارتباط و پندارند فحشااست و آنچه سفیدش می شرعی ازدواجی موقت ازدواج که صورتی دانند، درمی موقت ازدواج ازدواج سفید را مصادیق از یکی

 .است نامحرم دو شیطانی و

 (.92/3/1939شده در )مشاهده 03/0/1939، شبکۀ خبر 02/0/1939شان ، شو10/0/1939، مهر 0/7/1939نیوز های مشرقسایت خبرگزاری. 5
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شاید جای گالیه باشد ت است. ونگرد اندکی متفاکه این نوشتار از آن به موضوع تسهیل ازدواج می ایپنجره

 از پرداختن بهاما  افتیممیهای سنگین یاد کم کردن مهریهبه آید، که هرگاه سخن از تسهیل ازدواج به میان می

شود فهمید اال رفتن سن ازدواج، می. با اندکی درنگ در بکنیمغفلت میپذیری در قشر جوان تقویت مسئولیت

هم  یهای پیش از ازدواج نیست، هرچند وجود چنین معضلکه همواره مشکل بر سر مهریۀ سنگین یا هزینه

اما  ،ای بیشتر از آن را صرف همراهی جنس مخالف کنندجای انکار ندارد. برخی از جوانان حاضرند هزینه

دهند. از کند تن های ولنگاری را محدود میه بسیاری از راهحاضر نیستند به مسئولیت تشکیل خانواده ک

کند. جوان امروز، با این اضطراب درونی، در را تهدید می یدلهره از افزایش طالق جوان امروزای دیگر، زاویه

 که باورش شده زندگی با او –ش شدۀ خویاضر است به دنبال نیمۀ گمگردد و حبهانه می پی فرار از ازدواج پیِ

های ه کند. این در حالی است که آموزشر کشد و بارها آنچه نباید را تجربها انتظاسال -انجامد به طالق نمی

های پیش از ازدواج های برقراری ارتباط باید در دایرۀ خانوادۀ پدری و نیز به سبب آموزشمهارتعاطفی و 

 هایآموزش تقویتو  زناشوییفرهنگی و  طفی،عا ارتباط برقراری گزینی و نیزهمسر مهارت مینتأ تأمین گردد.

 هایی است که در تسهیل ازدواج ضروری است.از مؤلفه ازدواج هنگام

اختن به دوران پس از ازدواج است، ازدواجی که ای که در این گذر به فراموشی سپرده شده است پردنکته

 و وظایف ترینمهم از آن شکیلت از پس خانواده کیان حفظیکی از اهداف برجستۀ آن تکثیر نسل است. 

و سبب طالق رسمی  آمار کاهشسبب  امر این به ویژه پرداختن لزوم. است جامعه و زوج هایولیتمسئ

 است.« طالق عاطفی»آشوبه از سرکوب دل

های واهی از مسئولیت همسر شدن شانه خالی پذیر است که به بهانهو تأکید بیشتر بر تربیت نسلی مسئولیت

 نکنند.

 پذیریمسئولیت قویتت

 او عهدۀ بر کهاست  هاییفعالیت همۀ مطلوب انجام برای فرد سوی از درونی تعهد و الزام یک پذیریمسئولیت

به  را هافعالیت سرییک که نمایدمی توافق گیرد،می عهده بر را کاری مسئولیت که ردی؛ فاست شده گذاشته

 .باشد داشته نظارت دیگراناز سوی  کارها این انجام بر یا رساند انجام
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های مناسب از خود اکنشهای اجتماعی ودر برابر کنشپذیر باشند و مسئولیت که خواهداز پیروانش می دین

مرد مراقب  وزن مراقب اوضاع خانه باشد در محیط خانواده،  های دینی آمده کهو نیز در آموزه 1.نشان دهند

بدین ترتیب، دین  9رای رهایی خود و خاندانش از آتش جهنم بکوشد.و به مرد امر شده که ب 0اوضاع خانواده،

 پذیری آحاد جامعه است.در پیِ آموزش گام به گام مسئولیت

تواند در هر پذیری ارثی نیست، بلکه معنا و مفهومی قراردادی، اخالقی و تربیتی است که میمسئولیتپس، 

توان انتظار نمی هم مشخصی سن در ؛آیندنمی دنیا به پذیریمسئولیت حس با هابچه زمانی فراگرفته شود.

 زمان به پذیریمسئولیتآموزش . زمان اندکی آن را بیاموزندیا در مدت ورندآدستبه را آن خودخودبه داشت

پذیری دوران کودکی است، هرچند بهترین زمان برای آموزش مسئولیت؛ خواهدمی روزانه تمرین و دارد احتیاج

 زرگسالی نیز آموختنی است.دوران بدر 

کانون مناسبی برای  عنوان، بهنهاد خانوادهآوری جوانان به ازدواج این است که از گام نخست در روی

ای عمل خواهند کرد که به گونه متعهد و دلسوزپدر و مادر  استفاده شود.پذیری تقویت حس مسئولیت

 انتخاب حق از و کرد پیدا عقیده اظهار اجازۀ طفل وقتیپذیر به جامعه تحویل دهند: فرزندانی مسئولیت

آموزد در همان رشد داده است. طفل می خود دروندر  را پذیریمسئولیت حس ،واقع در شد، برخوردار

سؤال اید و او ناگزیر از پذیرش است حق انتخاب دارد. برای نمونه، از کودک ای که برایش تعریف کردهحیطه

شک، کودکی بی پز؟آب یا خواهیمی نیمرو مرغتخم :پرسندمی او از بلکه خوری؟می چه صبحانهشود که نمی

دختری که یاد نگرفته  نهد.که تکلیف مدرسه را مسئولیت خود نداند، بر انجام تکلیف اجتماعی گردن نمی

از باید  راشود؛ مسئولیت مادر بودن دارد در فرزندآوری و فرزندداری دچار مشکل میعروسکش را چگونه نگه

                                                           
 هارعیّت این مقابل در شما همۀ ایید؛حاکم و هایی حافظرعیّت و افراد بر و رعیّتی دارید نحوی، به شما، ؛ همۀ«رَعِیَّتِهِ عَنْ مَسْؤُولٌ کُلُّکُمْ وَ راعٍ، کُلُّکُمْ» .1

 جمهور ابى ابن ، الآللیعوالی ؛113 ص شعیرى الدین تاج االخبار، ؛ جامع 931ص ثانی المرید،شهید شد. )منیه خواهید واقع سؤال مورد داشته، مسؤولیّت

 (93 ص 70جهمان،  محمدباقر مجلسى،؛ "والخمسون الحادی باب"131ص 1ج القلوب ارشاد ؛ 961  ص 1 ج احسائى

 مسئول آنان برابر در و خانواده نگهبان و سرپرست ؛ مرد«رَعِیَّتِها عَنْ مَسْئُولَۀٌ هِيَ وَ راعِیَۀٌ زَوْجِها بَیْتِ في الْمَرْأَۀُ وَ رَعِیَّتِهِ نْعَ مَسْئُولٌ هُوَ وَ راعٍ اهْلِهِ فِي الرَّجُلُ» .2

 محدثحسین ) .گیردمی رارق بازخواست مورد او(فرزندان و شوهر داراییهای و اموال خانه،) رعیّت از و است نگهبان شوهرش خانه در نیز، زن و است

 (103ص ،1ج الاللی ؛ عوالی013ص ،11ج همان، نوری،

 .6(، آیۀ 66تحریم ) .8
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اش پذیرد تا روزی گُردهبدین ترتیب، کودک مسئولیت محدود و کوچکی را می آموخت. همان کودکی

 همسری را تاب آورد. خطیرمسئولیت 

اعم از  -نیز  پذیر تنها بر ذمۀ پدر و مادر نیست، بلکه نهاد آموزشی کشورتربیت فرزندانی مسئولیتالبته، 

اهتمام باید بر رشد این ویژگی نیک  - عات، و ناشران و نویسندگان کتابرسانۀ ملی، آموزش و پرورش، مطبو

 ورزند.

تا آنجا که ازدواج را نقطۀ اوج داستان  ،سازی برای پذیرش مسئولیت ازدواج در جوانان استگام بعدی زمینه

جمن اولیا و از طریق ان ،هابا آموزش خانواده تواندمیزندگی خویش بشمارند. محض نمونه، آموزش و پرورش 

 سیمای و صدا ایفا نماید و نیزدر این روند نقشی مهم  قداست ازدواج با برای آشنا نمودن فرزندان مربیان، 

با ازدواج  آشنایی برای سنی مختلف هایگروه برای مناسب هاییبرنامه پخش و تهیه با ایران اسالمی جمهوری

 مقدس گام بردارد.

 گامی کهدر گسترش فرهنگ ازدواج است.  های مفیدگام از یکی رفاًص ازدواج به تشویق که است بدیهی

 ازدواج ازدواج، سن به رسیدن از پیش، افراد :است این مندی جوانان به ازدواج دارددر عالقه العادهفوقاهمیتی 

 و تحصیل مختلف دوران آموزشی هایکتاب طریق از و 1بدانند تعالی خویشبرای  شیرینساز شوری زمینه را

گیر شود، بدین ترتیب، تشویق به ازدواج، تا همهتن دهند.  ازدواجبا میل باطنی به مسئولیت  ای،رسانه هایبرنامه

 ریزی آموزشی دقیق است.در مرحلۀ پسینی خویش، نیازمند بیش از ده سال کار هدفمند و برنامه

این نقش افزون بر نقش  داشت. ژهوی یتوجه ،نگرش این ایجاد در، والدین نقش به باید هاآموزش این در

پذیر باشند و شیرینی همسرداری و فرزندآوری و آموزگاری والدین است. پدر و مادر خود نیز باید مسئولیت

 سبب خانواده در صمیمی و متعارف رفتار با والدینتر خانواده بچشانند. به اعضای کوچکرا فرزندداری 

                                                           
هرکس ازدواج کند نصف دین خود را حفظ کرده »خوانیم: که در روایات میازدواج سبب تعالی معنوی فرد و جامعه است و مورد تأکید شرع است، چنان .1

 که نماز رکعت هفتاد از خواند،می متأهّل انسان که نماز رکعت دو »(؛ 17، ص 02ج  همان،)حرعاملی، « قوا پیشه کند.است. پسف در نیمۀ دیگر از خدا ت

 را همسرت»: پرسید داماد از شد، حجله وارد عروسی روز اولین صبح آله و علیه اللَّه صلّی خدا ( رسول13 ص همان،. )است برتر گزاردمی مجرّد انسان

  (117 ص ،19 )مجلسی، ج  .خدا اطاعت بر است یاور بهترین ؛ اواللَّه طاعۀ علي العون نعم: کرد عرض جواب در او «یافتی؟ چگونه
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 و ازدواج امر به مثبت نگرشی هموارهکنند آنها زندگی را تجربه می با که نوجوانانی و کودکان که شد خواهند

 .باشند داشته خانواده تشکیل

شناخت ]تا مسئولیتی را نشناسد . 1: لحاظ کرد یپذیرمسئولیت شرط را برایسه بتوان رسد به نظر می

ناپذیر ئولیتپذیر یا مسلیتادن یا ندادنش مسئوشود او را در انجام دتوان انتظار انجامش را داشت و نمینمی

و اختیار ]تا آنچه را شناخته  اراده. 9شود به انجام رساند[ . قدرت ]تا بتواند آنچه را به او سپرده می0 نامید[

 است و توان انجامش را دارد آزادانه و از روی اختیار انجام دهد، نه از روی اکراه و اجبار[.

 توان به سه عامل اندیشید:میازدواج،  مسئولیتِ پذیرش بحث ازدر  به این نکته، با توجه

های موفق و و با تبلیغ ازدواجتواند از راه سخن یا از راه رفتار می هدفازدواج؛ این . شناساندن قداست 1

 صورت گیرد.نشان دادن الگوهای برتر 

ه خود راه ندهد و یقین تا اینکه هراسی از ازواج بهای منفی؛ و حذف تلقین تقویت ایمان و باورهای دینی. 0

برای تقویت «. فَضلِه مِن اهللُ يُغنِهِمُ »کند، که این وعدۀ الهی است: نیازشان میکه خداوند از فضل خویش بیبداند 

ویت حس خودباوری و اعتماد به مثل تقشناختی، های رواننیز از جاذبهو های دینی از این جاذبه باورهای دینی

 ای جز دور شدن یا دور کردن از آن فضا نیست.های منفی، چارهو برای حذف تلقینتوان مدد گرفت مینفس، 

با کار فرهنگی برای کاهش مهریه، کاستن توقع و باال بردن روحیۀ قناعت، و  جریان؛ این تسهیل مالی .9

ی دولت زوج جوان و حمایت مالوالدین از زیستی و تقویت روحیۀ معنوی، و نیز با حمایت مالی ترویج ساده

 پذیر است.امکان

 حمایت مالی دولت

 درست هایسیاست اجرای و ریزیبرنامه با توانمی .است جمعیت کاهش کشور امروز بزرگ معضالت از یکی

 هایسیاست ارائۀ با باید، مثالً .کرد رفع را ازدواج و تکثیر نسل موانعو  های حمایتی را پیشِ رو گذاشتبسته

 فرزندآوری، و با ارائۀ به جوان هایزوج تشویق و آنان، به ویژه تسهیالت دادن و وانانج ازدواج دربارۀ تشویقی

در کنار تنها البته، این کار  .شود جلوگیری جوانان گریزیازدواج از تا کرد سعی ازدواج سن کاهش راهکارهای

 هراسی جوانان مؤثر خواهد بود.سازی برای رفع ازدواجفرهنگ
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 ازدواج. اشتغال بانوان و 1

 هایبخش در چه و دولتی هایبخش در چه افزایش این. است افزایش به رو کشور در بانوان اشتغال آمار

 نقش زنان، اشتغال امر در اگراست، اما  مثبت امری نفسهفی زنان اشتغال. است داده نشان را خود خصوصی

 برای بزرگی مانع شکل به را خود وانندتیم دو این از کدام هر شود، فراموش جامعه و خانواده در زنان دوگانۀ

 نشان دهند. زنان هایولیتمسئ ایفای

توان ازدواج با زن شاغل را بدون دغدغۀ تنیده و در کنار هم است که نمیازدواج و فرزندآوری آنقدر درهم

 به نسبت بانوان هایدغدغه کاهش سبب بتواند که هرعاملیفرزندآوری و تربیت فرزند لحاظ کرد. 

 گیریتصمیم بر تواندمی گردد، همزمان اشتغالِ و مادریهمسری و نیز  نظر از آنان دوگانۀ هایولیتمسئ

 در شاغل بانوان برای امکانات و تسهیالت بودن فراهم باشد؛ مؤثر فرزندآوریازدواج و نیز  به نسبت هاخانواده

 برخورداری زایمان، از پس و بارداری ندورا مرخصیِ افزایش مانند عواملی. است گذاراثر آنها فرزندآوری

کار و  محل کنار در کودکان نگهداری برای هاییمکان فراهم کردن فرزندآوری، مرخصی از( پدران) همسران

 به نسبت را زوج هایدغدغه وانندتمی خانوار درآمد با مقایسه در هاکودک مهد هایهزینه بودن قبول قابل

 نمایند. ترغیب بعدی فرزندان داشتن برای را اآنهحتی  ،داده کاهش فرزندآوری

 توجه خصوصی و دولتی اشتغال بخش دو هر به باید امکانات گونهاین نمودن فراهم در که است بدیهی

آنچنان  باید امکانات گونهاین که نمود توجه نیز امر این به باید ،البته نیابد. کاهش هدف گروه گردد تا محدودۀ

 شوند تا بانوان فرزندآوری را در رتبۀ پس از اشتغال نپندارند. مهیا و احیطر معقول ایشیوه به

 هاینامهآیین وضع نیز و مرتبط لوایح پیگیریِ و تدوین و پیشنهاد با توانندمی دولت در ولمسئ هایبخش

 و خصوصی بخش در] اشتغال بین تعارض بیشتر هرچه کاهش برای (بخشیبین مشارکت جلب با) گرتسهیل

 بکوشند. فرزند تربیت و فرزندآوریازدواج و  و [دولتی

 شغل و مسکنمشکل و ازدواج . 2

انتظار کار است و نیز توسعه در پروژۀ  در جوانِ هرچند وظیفۀ دولت فراهم آوردن شغل مناسب برای نسلِ

این بسیاری از موارد، ه غافل شد که در توان از این نکتمسکن مهر باید در روند کار مسئوالن قرار گیرد، اما نمی
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کند. این سخن با این استدالل ساده در شأن همسر را نصیب زوج می ازدواج است که شغل مناسب و مسکنِ

اندازۀ  به را خود استعداد و نیرو و ابتکار کند، نهنمى مسئولیت احساس است مجرد تا انسان»شود: پشتیبانی می

 آن ساختن بارور و حفظ در کرد، پیدا آمدى در کههنگامى به نه وکند مى بسیج مشروع درآمد کسب براى کافى

 تبدیل انسان شخصیت ازدواج، از بعد اما! انددستتهى و دوش به غالباً خانه مجردان دلیل، همین به .کوشدمى

 وسایل تأمین و خانواده آبروى و همسر حفظ مسئولشدت به را خود و شودمى اجتماعى شخصیت یک به

 حفظ در و گیردمىکاربه را خود استعداد و ابتکار و هوش تمام ،پس بیند.مى آینده ر و فرزندانهمس زندگى

 1.شود چیره فقر بر کوتاهى مدت در تواندمى وکوشد می جویىصرفه و خود درآمدهاى

 ازمندىنی و تهیدستى از و رسید (سلموآلهوعلیهاهللصلی)رسول اکرم  خدمت مردىجهت نیست که وقتی بی

 پیداش کار در گشایش و کرد ازدواج هم او «کن. ازدواج» :فرمود (سلموآلهوعلیهاهللصلی) پیامبر ،کرد شکایت

 0 شد!

، باید توجهی ویژه به از جوانان برای تهیۀ مسکن پس از یادآوری این نکته، در بحث از حمایت مالی دولت

 یا و مهر مسکن طرح اصل با احتماال گرا»اهلل( است: همسکن مهر شود. این توصیۀ مقام معظم رهبری )حفظ

 نفر میلیون چند اکنون که بدانیم هم را این اما دارد، وجود مخالفتی آن به بانکی اعتبارهای تزریق نحوۀ

 9 «.برسد اتمام به و شود پیگیری جدی طوره ب کار این باید و هستند مهر مسکن تکمیل انتظارچشم

ار آنکه جوان دست همسرش را بگیرد و پس از عقد به خانۀ خودش برود، هرچند از سویی دیگر، انتظ

دار شدن باید تسهیالتی فراهم آید که امید به مسکنبلکه بینی است. است، اندکی دور از واقع مطلوبانتظاری 

به  داده که برای خرید یا ساخت مسکن اختصاصرا  ایدولت نباید بودجهرسد به رؤیا بدل نشود. به نظر می

گیری بانکی جای یا مضرات وام فوایددر اصل  . البته،کندتنها از طریق وام به جامعه تزریق  صورت مستقیم و

ید یا ساخت مسکن برای آحاد قدرت خرنباید از نظر دور داشت که تأمل است و اینجا مجال سخن نیست. 

                                                           
 .160، ص 11ج  همان، شیرازی، ناصر مکارم .1

 .00، ص 11ج  همان، عاملی، حسن حربنمحمد .2
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داشتن شغل مناسب قدرت خرید  ،تردیدبی گردد.به شغل مناسب سرپرست خانواده برمیجامعه، از یک جانب، 

 مسکنی مناسب است. ساز تهیۀمناسب برای جوانان زمینهریزی در فراهم آمدن شغل برد و برنامهرا باال می

 مدتکوتاه هایسیاست از را خود توجه بایدمناسب برای جوانان و کاهش نرخ بیکاری  شغل ۀدولت در تهی

 اتخاذشده، هایبرنامه و پایدارایجادشده  اشتغالِ تا نماید معطوف ترلندمدتب و مدتمیان هایبرنامه سمت به

شود در چارچوب اقتصاد مقاومتی قابل پیگیری و راهکارهایی که برای کاهش بیکاری توصیه می .باشد اثربخش

ویژه و  های کوچک و زودبازده توجهپذیرفتنی است. از جمله آنکه سطح تولید ملی افزایش یابد و به بنگاه

به اقعی وبرای معرفی شغل  ،و در سطح کالنشود قانونمند شود. از سویی دیگر، باید در تعریف اشتغال بازبینی 

ای نکتهتا هر اقدام سودآوری را کار ندانند و کارآفرینی را شغلی سودآور بدانند.  شودکار فرهنگی جامعه 

اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است. جوان ایرانی باید  راهگشا برای معضل اشتغال جوانان بررسی ارتباط متقابل

های حمایتی دولت بستهبایسته است البته، اش را سپری کند. کارآفرین باشد، به جای آنکه در انتظار کار جوانی

 برای کارآفرینان نوظهور فراهم آورد.

 هاعبرت

 . بد نیست ازدواج کنید:1

کند. اما  صادر را آنها دستگیری دستور آقامنتظرند  رسیدمی نظر به اند.شان معلوم بود که خیلی ترسیدهرفتار زا

 با وقتی پسر آن« هستید؟ شوهر و زن شما: »پرسید و کرد گرمی علیک و سالم آنها با آقا برخالف پندارشان،

 .گفت را واقعیت روبرو شد،رهبر انقالب  زیبای لقخُ

 شما میان هم محرمیتیصیغۀ  نیست بد»: فرمود بعد و کرد صحبت آن مزایای وکوهنوردی  دربارۀ اندکی آقا

 به دفترم بیایید؛ تاریخ فالن در ،بودید مایل اگر که داد پیشنهاد آنها به آقا «.کنید ازدواج هم با شما و شود خوانده

 قطب و کردند خداحافظیزده و ناباورانه شگفت دو آن. بخوانم را شما عقد خطبۀ شخصاً که دارم آمادگی من

این  با. کرد جاری را دو آن عقد خطبۀ هم آقا. رسیدند ایشان محضر به تاریخ همان در خود خانوادۀ همراه قرار
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 معنوی و محجبه دختر یک به دختر آنو  دادند تغییر را خود زندگی مسیر جوان دو این ،ایشان کریمانۀ برخورد

 1.شدند بدل مذهبی جوان یک به هم دانشجو پسر آن و

 ای برای ماندن:ه. بهان2

 با نشنود، همسرش که ایگونه به آرام، بعد،. فشرد غیظ سر از و گرفت دندان به را اشباالیی هایلب عباس

 دیوارۀ به را سرش پاشنۀ آنگاه،! کنم؟ تحملش باید کی تا. زندگی از من نصیب شد هم این: کرد غرولند خود

 حتی صداییهیچ دیگر و شد غرق خود سکوت در. فتفرور خود در و بست را هایشچشم و داد تکیه مبل

 راهی که زدمی قدم داالنی در گویی. شنیدنمی کرد،می جیورّا خودش برای که را، بلقیس خراشِگوش صدای

 و بود تاریک داالن. رسانند آن بهرا  کردندمی بلغور آنچه از پژواکی حتی یا نهند پای آن در تا نبود دیگران برای

 وارد داالن دیوارۀ بر تَرَکی موسیقی تپش هر با بود؛ داده دل سکوت موسیقی به آن دهشتناک هیسیا در او

 شاید تابید، درون به نوری خوردهترک دیوار درز از بود، داده لم که آنجا از دورتر قدم چند بعد، اندکی. شدمی

 .بسپارد دل یزندگ به دوباره تا آورد وجد به را عباس توانستمی که امیدی نور تنها

 !زد لگد بچه دوباره! عباس: زد جیغ بلقیس

 بندیجمع

 بدون ازدواج، در نهایت، و تحصیالت پایان تا ازدواج در خیرتأ به پرجمعیت هایخانواده تشکیلاالسف، مع

علت این رویکرد و ادامۀ  را فرهنگی تغییر بتوان شایدجدید جامعه است.  رویکرد فرزند حداقلبا  یا فرزند

شاهد این سخن کاهش سهم اندکی برای فرصت اقتصادی هست.  ،در این تغییر وند کاهش جمعیت دانست.ر

شود ادعا کرد که از سویی دیگر، میاند. هایی است که از تمکن مالی برخوردار بودهتعداد فرزندان در گروه

های دینی سر ز با آموزهپس از پیدا کردن شغل و خرید مسکن اندکی غیرمنطقی است و نی ازدواجپیشنهاد 

 ناسازگاری دارد.

                                                           
 http://www.yjc.ir (00/3/1939)ن: . سایت باشگاه خبرنگاران جوا1
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های مالی دولت، نیازمند برگرداندن این وضعیت فرهنگی جامعه به حالِ آرمانی اسالمی، جدا از وجود مشوق

گویی بدان ادامه دارد. مقام معظم رهبری عیار است که از شناسایی مشکل تا پاسخحرکت فرهنگی تمام

 اید:فرماهلل( در این باره می)حفظه

 فرزندیکم به میل دچار ما جامعۀ شودمی موجب که است چیزهایی چه ببینید بسنجید؛ را قضیّه جوانب

. داردمی دوست را فرزند طبیعی طوربه انسان ،والّااست.  عارضه یک فرزند، بودن کم به میل این. بشود

 داشته فرزند دو فقط دهندیم ترجیح چرا باشند؟ داشته فرزند یک فقط که افرادی دهندمی ترجیح چرا

 دید و کرد نگاه بایستی را اینها فرزندداری؟ از کنندمی پرهیز شکلیبه مرد شکلی،به زن چرا باشند؟

 عوامل اینها بنده اعتقاد به که - زابیماری عوامل این عالج برای کنید. پیدا را عوامل این چیست؛ عواملش

 سنّ رفتن باال مثالً کنید فرض. کنند فکر بخواهید را یشهاند صاحبان و متخصّصین - است زابیماری

 خب، است؛ ازدواج سنّ رفتن باال کند،می محدود را باروری که چیزهایی از یکی بالشک ،خب ازدواج؛

 جوان مگر رفته؟ باال ما کشور در ازدواج سنّ چرا .بشود فکر کشور در باید که است کارهایی از یکی این

 فکر این به باید ما جنسی؟غریزۀ  و جنسی نیاز اطفاء به ندارد احتیاج ساله، نوزده اله،س هجده ساله، هفده

 شودمی چگونه ببینیم ندارند؛ درآمد ندارند، شغل ندارند، خانه اینها که گویندمی طرفآن از خب،. کنیم

 مِلکی خانۀ یک نفری یک بایستی حتماً که بکنیم تصوّر نباید ما. بشود جمع هم با اینها همۀ که کرد کاری

 ؛«فَضلِه مِن اهللُ يُغنِهِمُ فُقَرآءَ يَكونوا اِنَ» نه، بکند؛ ازدواج بعد باشد، داشته درآمدداری شغل یک باشد، داشته

 در دارد وجود که را ایذهنی هایگره آن همۀ یعنی. زندمی حرف جوراین دارد ما با[ که] است قرآن این

 و فکری کار این بایستی که است این قبیل این از همایشی و شما شأن یعنی ید،کن باز شما باید زمینه این

 بشود، کار واقعاً. نباشد زمینه این در شعارهایی حتّی و خواست بیان فکر، بیان صرفاً یعنی بکند، را علمی

 ب،متناس اعتدال با و مطلوب نحوبه جمعیّت افزایش موجبات و جمعیّت کاهش عوامل بشود؛ فکری کار

 1.نخبگان افکار بشوند اقناع[ تا] بشود مطرح بشود، سنجیده درست

 پرسش

 ساز برای پذیرش مسئولیت را نام ببرید.پذیری را تعریف کنید و سه شرط زمینه. مسئولیت1

 پذیری و افزایش آمار ازدواج را در دو جمله بیان کنید.. رابطۀ مسئولیت0

                                                           
 .3/3/1930از بیانات مقام معظم رهبری،  .1
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 ید.ای در بیان قداست ازدواج بیاور. آیه9

 هایی برای حمایت مالی دولت در بحث شغل را برشمارید.. پیشنهاد1

 کار تحقیقی

 )تحقیق و ارائۀ کنفرانس در کالس( دانید؟چه می« ازدواج سفید». در بارۀ 1

مشکل مسکن و شغل ارائه نمود؟ دو مورد را یافته، در حل توان برای دیگری می. به نظر شما، چه راهکارهای 0

 بگذارید. کالس به شور

سبک زندگی اسالمی و »ها یا عناوینی مشابه بنویسید و در کالس ارائه کنید: ای با این عنوان. مقاله9

نگاه دین به کار و »، «مشترک رزق و روزی در زندگی»، «های فراروازدواج و چالش»، «پذیریمسئولیت

 «.کارآفرینی
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 ریسازی برای فرزندآوسازی و زمینهفرهنگ م.چهاردرس 

 برای فرزندآوری سازیفرهنگ

در لغت به معنای تعلیم و تربیت، علم و دانش و عقل و خرد ، «الثقافۀ»معادل واژۀ عربی ، (Cultureفرهنگ )

 1آمده است.

گردد که گروهى ها و اوضاعى اطالق مىآداب و عادات و اندیشه ۀفرهنگ به مجموع» شناسی،نگاه جامعهدر 

 0«کند.د و از نسلى به نسل دیگر انتقال پیدا مىاز مردم در آن شرکت دارن

 ، لیبرالیسم:  Humanism:در تقابل با فرهنگ غرب که بر اصولی چون اومانیسم  –فرهنگ اسالمی 

Liberalism :راسیونالیسم  ،Rationalism و سکوالریسم: Secularism  بنا نهاده شده و به نسبیت اخالق

ها و آداب و رسوم است که از ها، اخالق، سنتها، ارزشها و بینشششامل دان -شود ها ختم میو ارزش

السالم( )علیهم و امامان معصوم (سلموآلهوعلیهاهللصلی) سرچشمۀ فیاض وحی الهی و سنت و سیرۀ رسول خدا

خواهی و برابری، ای چون خدامحوری، عدالتهای برجستهنشئت گرفته باشد. فرهنگ اسالمی دارای ویژگی

اری، پاسداری از کرامت گرایی، پرهیزگگرایی، مسئولیت فردی و اجتماعی، مردمساالری، مصلحتشایسته

 های دینی، الهی و معنوی است.گرایانه، و احیای ارزشانسانی، مشارکت مردمی، ترویج فرهنگ وفاق

 -تهاجم فرهنگی دشمنهنگام آنهم به -های دینی و فرهنگی رویج این ارزشاحیا و تسازی مراد از فرهنگ

توجه داشته  فرهنگیامیدوارم که مسئولین : »است اهلل(مقام معظم رهبری )حفظهاست، چیزی که دغدغۀ اصلی 

 9 .«کرد شودنمی مالحظگیبیکرد،  شودنمی شوخی فرهنگی. با مسائل کنندمیباشند که چه 

نگرش برای این کار باید با کار علمی . آحاد جامعه است نگرش نوع تغییر سازیفرهنگ برای مرحله اولین

برایش آداب و باید در مرحلۀ بعدی، برای فراگیر شدن این باور  کرد.های جامعه بدل به باور نخبهجدید را 

 رسوم خاصی تعریف گردد.

                                                           
 ؛ نیز ر.ک. برهان قاطع، ذیل واژۀ فرهنگ.10123 . علی اکبر دهخدا، لغتنامه، ص 1

 .16ص شناسی، ترجمۀ محسن ثالثی، تهران: فرهنگ معاصر،. بروس کوئن، درآمدی بر جامعه0

   .10/10/30. از بیانات مقام معظم رهبری، 9
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 های اجتماعی نفوذ فرهنگ اسالمی در جامعه است. خانوادهاز شاخصدر بحث فرزندآوری، تحکیم خانواده 

رسد. به کمال خود می فرزندان دتول و پیدایش با و گیردمی شکل زناشویی پیوند با که س استمقد نهادی

 عاطفی و حیاتی نیازهای، کرده فراهم را اعضایش استعدادهای شکوفایی و رشدزمینۀ  خانواده کانونی است که

سر شایسته، به فرزندآوری دوام خانواده را، پس از انتخاب هم اسالمی زندگی سبک. سازدمیبرآورده  را هریک

 داند.می

خود را  کاذب هایانگاره ، از یک سو، و مقابله با فرهنگ مهاجم کهسازی()فرهنگ ترویج چنین نگاهیبرای 

و گاه بشردوستانه داده است، از سوی دیگر، به حضور جدی نخبگان و فرهیختگان و نیز فعالیت  علمی یلعاب

 است. های پژوهشی نیازنشگاه و مؤسسهز صدا و سیما، حوزۀ علمیه و داها، اعم اسازمانشدۀ ریزیبرنامه

ترجیح فرهنگ بر اقتصاد و نیاز به کار فرهنگی برای ترویج ازدواج و  اهلل( درمقام معظم رهبری )حفظه

 فرماید:فرزندآوری می

 شما کنیم؛می تنفّس ما که است هوایی معنای به فرهنگ، چون چرا؟. است ترمهم هم اقتصاد از فرهنگ

 شما؛ بدن در دارد آثاری باشد، تمیز هوا این اگر نخواهید؛ چه بخواهید، چه کنید،می تنفّس را هوا ناچار

 .دارد آثاری باشد، درست اگر است؛ هوا مثل کشور یک فرهنگ. دارد دیگری آثار باشد، کثیف هوا این اگر

 آن با روزمره زندگی در مردم که چیزهایی آن م،مرد عادات مردم، ایمان مردم، باورهای یعنی ... فرهنگ

 یک ازدواج و خانواده است؛ ... تشکیل آنها اعمال و حرکات در مردم بخشالهام و دارند دائمی کار و سر

 مردم گیریجهت و مردم بینش چیزها این در اگر است؛ فرهنگ یک فرزندان تعداد است؛ فرهنگ

 باشد، غلط گیریجهت ناکردهخدای اگر شد؛ خواهد جوری جامعه در زندگی باشد، درستی گیریجهت

 که کشورهایی امروز که شد خواهیم مبتال بالیی همان به ناکردهخدای شد؛ خواهد دیگری جوری زندگی

 یَلقَونَ فَسَوفَ الشَّهَواتِ وَاتَّبِعوُا» - انداختند راه به را شهوات و کردند ویران را خانواده بنیان و را خانواده

 آن به -[ 03مریم: ) !دید خواهند را خود گمراهی( مجازات) زودیبه و نمودند، پیروی شهوات از ]؛و« یّاًغَ

 1.شدند دچار سرنوشت

بسط نگرش اسالمی به در باب ازدواج و فرزندآوری اولین گام برای پیشرفت به سوی فرهنگی اسالمی 

تا بنمایاند که مدیریت زندگی به سبک غربی،  کوشانه و عالمانه آغاز شودانسان است. باید تالشی سخت
                                                           

 . 1/1/1939. از بیانات مقام معظم رهبری، 1

www.takbook.com



 اسالمی  گیزند سبک در فرزندآوری

58 

 

شخصی، آنگاه که رنگ خدایی نداشته  و تماشایی هایکامیابی نیست و ماندگار ،آب بر ایخانه بنای همچون

 بر زمین نیست.شایستۀ خلیفۀ خدا باشد، 

 توان پی گرفت.برای رسیدن به این هدف چند روش را می

 السالم(هم)علی الگوگیری از سیرۀ معصومان. 1

 نظر برخالف ،البته 1.ردگییم سرچشمه دیتقلۀ زیغر از که است یعیطب یامر آن از انسان یرپذینقش و الگو ریتأث

، ستین یشخص یآزاد با ریمغا شود یزریطرح حیصح ریتداب براساس که اییالگوساز 0ها،ستیالیستانسیاگز

 یریپذاثر یۀروح به توجه با و بشر ۀستیشا هاییآزاد تیرعا و یآدم تیّحر حفظ بر دیتأک با ،اسالم کهچنان

 . است مهر تأیید زده را نیراست هاینمونه از یریالگوپذ و عالم از جاهل یرویپ اصل انسان،

 و رفتار از اینمونه آن در که شودیم ادی 9یهمانندساز نام به یاجتماع یشناسروان در یالگوساز روشاز 

 ییکوین حالت و بپردازد یرویپ به او تا ردگییم قرار شخص دید معرض در یعمل صورت به مطلوب کردار

 قابل تیّشخص نظرش به که یفرد با را خود تا کوشدیم شخص. آورد دیپد خودش در را نمونه عمل با مطابق

 هیرو نیا. دهد قرار خود سرمشق را او هایجانیه و یرفتار هاییژگیو ها،نگرش و همانند کند دارد یقبول

 رفتهیپذ را او نفوذ و دهیپسند را فرد آن که است نیا یبرا بلکه ستین هیتنب از اجتناب ای پاداش کسب برای

 .است

 تحمیل احیاناً، و، ارائه پی در اقتصادی و سیاسی حتی و فرهنگی و تبلیغاتی هایدستگاه تمام امروزه،

شدۀ خود را تعیینپیشهای ازو برداشت ستنده جوان نسل خصوصاً و طبقات افراد، به خود گوناگون الگوهای

دهد. نقش الگوهای برتر، بیش از پیش، خودش را نشان می ،ایدر چنین هجمه .کنندفرهنگی القا میبا نفوذ 

اند. تنها پیوند با های راستین بشرند که پاکی اندیشه، نیت و رفتار خود را به اثبات رساندهالگوی برتر اسوه

 .کندست که آدمی را از سردرگمی رها میالگوهای برتر ا

                                                           
 .33(، ص0. ابراهیم امینی، اسالم و تعلیم و تربیت)1 

 .11. مهدی صانعی، پژوهشی در تعلیم و تربیت اسالمی، ص0

. 9 Identification. 
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 کند:گونه به الگوگیری توصیه میاینالسالم( امیرمؤمنان علی )علیه

لَبَدُوا  فَلَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدًى وَ لَنْ يُعِیدُوكُمْ فِي رَدًى فَإِنْ اُنْظُرُوا أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّكُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَ اتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ

 1.فَالْبُدُوا وَ إِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا وَ لَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا

 که کنید پیروی را رفتارشان نشوید و جدا ایشان طریق از والسالم( )علیهم تانپیامبر بیتاهل به کنید گاهن

 نشستند ایشان اگر ،پس. گردانندبرنمی گمراهی و هالکت به و برندنمی ونبیر راست راه از هرگز را شما

 و یاری را آنها) برخیزید هم شما برخاستند، اگر و( کنید پیروی آنان از) بنشینید نیز شما ،(ننمودند قیام)

 اوامر از) نمانید عقب ایشان از و شد خواهید سرگردان و گمراه که نیفتید پیش ایشان از و( نمایید همراهی

 .شویدمی هالک که( ننمایید غفلت شانای نواهی و

السالم(، به بیت )علیهمالسالم(، با الگوگیری از اهلبیت )علیهمضروری است که مؤمنان و پیروان مکتب اهل

ترویج فرزندآوری برای یک روش عنوان سنتی حسنه و ارزشی واال بنگرند. سنت ازدواج و نیز فرزندآوری به

در این باب معصومان  توان به سیرۀاست. از سه زاویه میالسالم( سیرۀ معصومین )علیهمعه بسط در جام

 نگریست.

 معصومان عملی سیرۀ به مراجعهپسران  ازدواج برای مناسب سن تعیین هایراه از یکی اول. سن ازدواج؛

کردند ود در سن پایین ازدواج میخ (السالملیهمع)معصومان  که است گواه تاریخی شواهد. است( السالملیهمع)

 کردند.تزویج میخویش را نیز به این سنت پسران و 

ازدواج علیها( اهللبا حضرت خدیجه )سالمسالگی  00سلم( در سن ووآلهعلیهاهللپیامبر گرامی اسالم )صلی -

ازدواج علیها( اهللسالمبا حضرت فاطمۀ زهرا )لگی اس 00اسالم( در سن امیرمؤمنان علی )علیهکرد. همچنین، 

 9 ماه آمده است. 0سال و  01السالم( به هنگام ازدواج حضرت )علیهسن آن ،در برخی منابع 0کرد.

                                                           
 .67، ص 7الحدید، ج أبینهج البالغۀ مع شرح ابن 1

 پیامبرى به سالگى چهل در( سلمووآلهعلیهاهللصلی)که حضرت محمد بود ساله ده. شد متولد الفیل عام92 سال رجب سیزده السالم( درعلیه) . حضرت على0

و پس از جنگ بدر  هجرت از بعد سال بنابر این نقل دو.  برد سر به طالب ابى شعب و مکه در(سلمووآلهعلیهاهللصلی) پیامبر همراه سال سیزده. شد مبعوث

 .بود ساله00 کرد. بنابراین، ازدواج (علیهااهللسالم) حضرت فاطمه ( با03الطالبین، ص)مقاتل

 .1110/1330  األولى، ط الجیل، دار بیروت، ،1339 ص ،1 ج ، األصحاب معرفۀ فى االستیعاب البر، عبد . ابن9
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 0کرد.السالم( ازدواج دختر امام حسن )علیه 1فاطمهبا سالگی  31سن حدود السالم( در امام سجاد )علیه -

 1ازدواج کرد. 9«تُکتَم»گی با بانویی مؤمنه به نام سال 02سن  السالم( حدود امام موسی کاظم )علیه -

را به عقد خود درآورد. « الفضلام»و با اجبار مأمون  سالگی 3 در بار نخستین برای (السالملیهع) جواد امام -

 با (السالملیهع) جواد امام ،بعد سال چند. نشد فرزندی صاحب او از هرگز بود، نازا «الفضلام» که آنجا از اما

هادی  امام و کرد ازدواج - بود یاسر عمار نوادگان از و مغرب اهالی از که - 0(سمانهبه نام ) سرشتپاک کنیزی

 سال در (السالملیهع)  هادی امام و ق.ه 130 سال در (السالملیهع)  جواد امامازآنجاکه  .آمد دنیا به (السالملیهع)

 .داشت سال 17 از کمتر ازدواج موقع در (السالملیهع)  جواد امامپس،  گشودند، جهان به دیده 010

ب ازدواج دهد که ایشان در سن و سالی مناسالسالم( نشان میبیت )علیهمنگاهی به تاریخ زندگی اهل

 اند.کرده

بیش از یک همسر داشتند،  السالم()علیهم از این پرسش که چرا معصومان پوشیبا چشمدوم. تعدد ازدواج؛ 

فرزندان های امامان اجاین اتفاق رخ داده است و ثمرۀ ازدو ،اشکالکند. بیی این امر را تأیید میواقعیت تاریخ

 از هزار هزارانعلیها( بود، تا آنجا که سورۀ کوثر تجلی عینی یابد و اهللی از نسل حضرت فاطمه )سالمبیشتر

 د.نپراکنده شو جهان سراسر در علیها(اهلل)سالم فاطمه فرزندان

 : هاىنام به ،داشتهمسر  چهار( السالملیهع)حسین ماما -

                                                           
( السالمعلیه) باقر امام مادر و(  السالمعلیه) سجاد امام همسر ایشان. است( السالمعلیه) مجتبی حسن امام ختراند از یکی او عبداهللامّ به ملقب . فاطمه1

 است علوی و فاطمی مادر و پدر طرف از(  السالمعلیه) محمدباقر امام بنابراین،. است

( 091ش، ص 1930، (السالمعلیه)، قم، مؤسسۀ امام صادق10پیشوایان، چمهدی پیشوایی، سیرۀ .)شد متولد ق.ه 93 سال در( السالمعلیه) سجاد . امام0

( السالمعلیه) سجاد پس، امام( ؟؟؟. )بود ساله چهار( 61 سال) کربال ماجرای در و شد متولد هجری 07 سال در( السالمعلیه) باقر امام که اندنوشته مورخان

 کرد. ازدواج سالگی 13 حدود در

رضا  امام والدت از پس (السالمعلیه)کاظم  امام. بود بافضیلت و خردمند عفیف، نمونه، بانویی ایشان. بود البنینام اشکنیه( تَمتُکْ نقلی به) . نجمه9

 (919ص الوری، اعالم ؛11ص ،1ج اخبارالرضا، عیون ؛927 و 3ص ،13جهمان،  محمدباقر مجلسى،داد. )ر.ک.  او به را( پاکیزه) طاهره لقب( السالمعلیه)

 ( پس،167و  119گشودند. )مهدی پیشوایی، همان، ص  جهان به دیده 113 سال در( السالمعلیه) رضا امام و ق.ه 103 سال در( السالمعلیه) کاظم . امام1

 .است کرده ازدواج سالگی 02 از قبل( السالمعلیه) کاظم امام

 و کرد ادا را ما حق و است آگاه و بیت واقفاهل ما حق به خاتون سمانه: فرمایندمی شانای وصف در( السالمعلیه)هادی امام و( السالمعلیه)جواد  . امام0

 (137ص  ،1ج  همان، یعقوب کلینی،بنمحمد. ک.)ر .است دور به ایشان افکار از شیطان
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 السالم(لیهع) اکبرعلی حضرت مادر ثقفی، مسعود بنۀعروبنۀمرابی دختر لیلی .1

 1 السالم(لیهع) سجاد امام مادر، (م619) ساسانی سوم یزدگرد دختر شهربانو. 0

 اصغر(رضیع )علی عبداهلل و سکینه حضرت مادر عدی،بنالقیسامرئ  دختر رباب .9

 0.حسینالبنت فاطمه مادر عبداهلل،بنطلحۀ دختر اسحاقام .1

و نیز به  روز و اینکه مدتی طوالنی در زندان سپری کرداختناق آنالسالم( به سبب امام موسی کاظم )علیه -

ی به صورت موقت داشت، که برخزنان متعددی ازدواج دائم نداشت اما سبب کنترل شدید در بیرون از زندان، 

الرضا  موسیبنمادر علی -تنها بانویی که از او در تاریخ نام برده شده نجمه  عنوان کنیز بودند.و برخی به

 است. -السالم( )علیه

این سیره که تکثیر نسل تا آنجا که  یتعداد فرزندان امامان خود پیامی است عملی برا ؛فرزنداندوم. تعدد 

 .ممکن است استحباب دارد

علیها( پنج تن ]حسن، حسین، اهللطمه )سالمالسالم( از حضرت فاتعداد فرزندان حضرت علی )علیه -

 9البنین( چهار تن ]عباس، جعفر، عبداهلل و عثمان[.[ و از فاطمۀ کالبیه )امزینب کبری و زینب صغریمحسن، 

اند. از دختر بوده 13پسر و  13اند که تن ثبت کرده 97السالم( را تا تعداد فرزندان امام موسی کاظم )علیه -

موسی، و فاطمه معصومه بنموسی، ابراهیمبنالسالم(، احمدالرضا )علیه موسیبنفرزندان برجستۀ ایشان علی

  1علیها( است.اهلل)سالم

توان به م( میالسالسلم( و امامان معصوم )علیهوآلهوعلیاهللدر یک نگاه اجمالی به زندگی پیامبر اکرم )صلی

 این باور رسید که سیرۀ ایشان در تأهل و تکثیر نسل بوده است.

                                                           
 (103ص ،0ج ،اخبارالرضا نمود. )عیون رحلت( السالمعلیه)سجاد  امام تولد هنگام شهربانو معتبر، روایات برخی . طبق1

 .933 ص ،0 ج الشیعه، اعیان امین، محسن . سید0

 السالم( از همسران دیگری هم در تاریخ ثبت است.. تعداد فرزندان امیرمؤمنان )علیه9

 .091-092ق، بیروت، داراالضواء، ص 1123، 0صباغ(، چاحمد مالکی )ابنبنمحمدبن. الفصول المهمه فی معرفۀ االئمه، علی1
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 و خداباوری خودآگاهیترویج . 2

 ی:خودآگاه. 2-1

اهمیت و نقش این عامل در تکامل معنوى انسان بسیار روشن است، زیرا تا انسان خود را نشناسد و نداند از 

تواند تواند هدف خود را بشناسد و تا هدف معلوم نباشد نمىىرود، نمکجا آمده و براى چه آمده و به کجا مى

 به این گام نخست چنین اشاره دارد: aیبه رشد و کمال برسد. امام عل و، در نتیجه،به سوى آن حرکت کند 

 1.الى غايَۀِ كُلِّ عِلْمٍ وَ مَعْرِفَۀٍ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدِ انْتَهى

 هر شناخت و دانشى دست یافته است. تِهر کس خود را شناخت، به نهای

توانی ناپذیر این خودآگاهی است، تا محیط پیرامونت را نشناسی نمیآگاهی جزء جدایینکتۀ اول اینکه جهان

به دست  یکنت به جهانى که در آن زندگى مىباید شناختى کلّى و صحیح نسببه آگاهی جامعی از خود برسی. 

هدف؟ اگر منظم و هدفدار اى است منظّم یا نامنظّم؟ هدفدار است یا بىمجموعه که آیا جهان یباید بدان. یآور

شود؟ چه استعدادها و امکاناتى در آن وجود علّت آفرینش آن چیست؟ و سرنوشت آن به کجا منتهى مى ،است

این  ن درتواند انسان را در رسیدن به هدف یارى دهد؟ جایگاه انسااى مىدارد؟ این امکانات تا چه اندازه

 مجموعه بزرگ کجاست و چه مأموریّتى در قبال آن دارد؟

تواند مواهب الهى در جهان آفرینش را در حدّ توان و مقدورات بردن به این نکات است که انسان مىبا پى

 طور صحیح استفاده کند.ه و از آنها ب اش به خدمت بگیردخویش و در مسیر حرکت به سوى اهداف تکاملى

از آن « اعتماد به نفس»با تعبیر  توانست، باور استعدادها که میکه ثمرۀ خودآگاهی خودباوری اایننکتۀ دوم 

 یاد کرد.

ثمرۀ شیرین آن خودآگاهی و این خودباوری در بحث فرزندآوری این است که جوان ایرانی دستش را بر سر 

دارد و اندکی از آنچه ویش گام برمیخیزد و به سمت ازدواج برای شکوفا شدن استعداد خنهد و برمیزانو می

زند: این فرایند زندگی است و برای رسیدن به دهد. بلکه به خود نهیب میدر پیش است دلهره به خویش نمی

                                                           
 .090حکم، ص. غررال1
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ند بایستی و گام به پیش رسالتی که از دور عظیم به نظر میتوانی در مقابل مشککمال ضروری است و تو می

 و بر اندوختۀ خود بیفزایی. خرده از آن بکاهیبرداری و خرده

سازی برای به وجود آوردن یکی همسان خود است تا نسلت بماند و از تو یادگار در واقع، زمینه ،تکثیر نسل

شود. این حس در فرزند دختر بیشتر است. آنگاه ای میل به جاودانه ماندن در این فرزندزایی ارضا میباشد. گونه

او  تواند چند تن همسانِاقع، مادرِ فرزندانی را به جامعه هدیه کرده است که میزاید، در وکه زنی دختری را می

 به دنیا آورد.

 و بالقوه هایتوانایی همۀ داریم باور ما ؛ماست خداباوری از ناشی ما خودباوری البته، فراموش نشود که همۀ

 تمام دراو  و است پروردگار عنایت و لطف از هستیم آن انجام به قادر که آنچه هر و است خدادادی ما بالفعل

 پیشرفتدر این معنا سبب  پس، اعتماد به نفس .کندمی مانیاریموفقیت  و کمال و رشد سوی به حرکت مسیر

 وَ تَحْزَنُوا ال وَ تَهِنُوا ال وَ»که در این آیه آمده است: ، چنانندارد منافات خدا به توکل با و گرددمی انسان ترقی و

 برتر و غالب باشید، مؤمن اگر که، نشوید محزون و سست و(؛ 193عمران: )آل« مُؤْمِنِینَ كُنْتُمْ إِنْ أَعْلَوْنَالْ أَنْتُمُ

 .بود خواهید

 خداباوری:. 2-2

( السالمعلیه)علی حضرت. طلبدمی حیات غذای جسم، مانند نیز، آدمی نفس. است خداشناسیپایۀ خداباوری 

است.  نهفته پروردگار شناخت در واقعی زندگی 1.است نفس حیات موجب یخداشناس و توحید که است معتقد

 با کمال بهترین رو،ازاین. ستا هاخوبی همۀ منشأ و هازیبایی و هاکمال همۀ سرچشمۀ خدا توحیدی، بینش در

 مشغولیدل از و پوچی و ناامیدی تنهایی، رنجِ و درد از را انسان خدا به ایمان. شودمی انسان نصیب خدا به انس

 اللَّهِ بِذِکْرِ أَالَ» که کندمی متدین فرد نصیب شگرف آرامشی بخشیده، رهاییآوردن نانی برای خوردن دستبه

  و آرامش آن است. زندگی معناداری سرچشمۀ خداباوری ،ترتیب این به 0«الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ

                                                           
 (97الکلم، ص درر و الحکم )غرر .النّفس حیاۀ ألتّوحید .1

 (03)رعد:  .گیردمی آرام هادل خدا یاد با که باشید . آگاه0

www.takbook.com



 اسالمی  گیزند سبک در فرزندآوری

64 

 

 که باشد معتقد و است آفریده عظیم طرحی اب را جهان طبیعی فوق موجودی که باشد باور این بر کسی اگر

 زندگی به تردقیق و واالتر منظری از است، آفرینش نظامگسترۀ  در یعنی ،بزرگ هدف یک از بخشی انسان

 ندارد.و دغدغۀ روزی  است نگریسته

 سازی برای فرزندآوریزمینه

واج کنند و فرزند آورند و بتوانند تا ازد هموار سازدبر عهدۀ حکومت اسالمی است که راه ازدواج جوانان را 

همیشگی آنها نباشد، به طوری که ازدواج ابداً تحصیل علوم را هم پی گیرند و مشکالت عدیدۀ اقتصادی دغدغۀ 

افزون باشد. مانع پیشرفت و ترقی نباشد و داشتن اوالد یک امر طبیعی و سازگار با صنعت و فن و حرفه و علم 

برای فرزندی که خواهد آمد زمینۀ زندگی مطلوب را فراهم آورد. در این سخن،  حکومت اسالمیبر این، باید 

 و آموزش مثل الزم هایزیرساخت باید فرزندآوری مورد در گیریتصمیم هرگونه از قبلتردیدی نیست که 

یا د، تا هم در تولد مشکلی پیش نیاید و نیرویی سالم به دنشو ایجاد موازی صورت به هم بهداشتپرورش، و 

 آید و هم در تربیت فرزند مانعی ایجاد نشود.

 بالندگی پویایی، . ارتقای1»آمده است:  ،اهلل(ابالغی مقام معظم رهبری )حفظه ،کلی جمعیت هایدر سیاست

 برای مناسب تسهیالت اختصاص. 9...  جانشینی سطح از بیش به باروری نرخ افزایش با جمعیّت جوانی و

 زنان و مردان ناباروری درمان و زایمان هایهزینه ایبیمه پوشش و شیردهی و بارداری ۀدور در ویژههب ،مادران

های ای بر مبنای فرهنگ و ارزشخدمات مشاوره ۀارائ. ... 1 ربطذی حمایتی مؤسسات و نهادها تقویت و

های پزشکی در ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت -اسالمی

 1«.جهت سالمت باروری و فرزندآوری

 این خدمات عبارت است از:برخی از  براین اساس، 

 ترینمهم از یکی آن برای زوج ساختن آماده و بارداری برای گیریتصمیم: بارداری ساز. خدمات زمينه1

 بارداریِ یک ،آمادگی بدون اریبارد هرگونه. گردد میننیازهای آن تأ و گیرد قرار مدنظر باید که است خدماتی

 خدمات این. باشد داشته دنبال به را ناخواسته و نشدهریزیبرنامه هایبارداری پیامد تواندمی است و برنامه بدون

                                                           
1 .92/0/1939. 
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 سالمت]از بررسی و اطمینان از  بالینی خدمات و ذهنی و روانی سازیآماده برای ایمشاوره خدمات از ترکیبی

 شدهریزیبرنامه بارداریِ برای زوج سازیآماده یندفرا است تا [آزمایشگاهی هایبررسی و بالینی معاینات ،زوج

 گیرد. صورت به درستی

 مشکالت دارای زوج میلیون سه حدود وجودهای نابارور نیز اندیشید. باید به خیل زوج ،از سویی دیگر

 و ناباروری خدمات هایهزینه بودن االب. باشد جامعه در موضوع این اهمیتدهندۀ نشان تواندمی 1ناباروری

 شهرهای در خدمات بودن متمرکز و ناباروری فزایندۀ سیر به توجه با ،خدمات این ۀارائ مراکز نبودن کافی

 .است آورده وجوده ب گروه این برای را فراوانی مشکالت ،بزرگ

طلبد تا را می دولت بیشتر چه هر پشتیبانیِخدمت  گیرندگان برایناباروری درمان  خدمات بودن برهزینه

از  ناباروری درمان خدمات یابیمه پوششنیز الزم است زمینۀ  وباروری را فراهم آورد  مراکز ایجاد تسهیالت

 مهیا گردد. تکمیلی هایبیمهپوشش زمینۀ  نیز و گذاربیمه هایسازمان سوی همۀ

 او خانوادۀ و زن هر زندگی دوران در احلمر ترینحساس از یکی بارداری :بارداری دوران ویژۀ . خدمات2

 قرارخطرها  برخی معرض در را او نماید،می ایجاد باردار زن برای که شرایطی سبب به بارداری. آیدمیشماربه

 برخوردار ویژه اهمیتی از ،دارد کار و سر زنده موجود دو جان با، از آنجا که باردار زن سالمت. داد خواهد

و استراحت زن باردار تا  است بارداری دوران هایمراقبت مینتأ است اهمیت حایز مقطع ینا در که آنچه. است

های ویژه برای ماههای پیش از زایمان، بهبدون دغدغه بتواند به کارهای خویش برسد. بدین سبب، مرخصی

 در نیز و بلیق مرحلۀ در باید بارداری دوران هایمراقبت اهمیت است بدیهیشود. پایانی، پیشنهاد می

های رفاه حال زنان باشد و قانون شده تبیین افراد و جامعه برای عمومی هایرسانه و دانشگاه دوران هایآموزش

 باردار به تصویب رسیده باشد.

برای هر زنی، آنگاه که زایمانی ایمن و سالم را از سر گذرانده باشد، دو  زایمانخاطرۀ  زایمان: . خدمات3

 غیرطبیعی زایمان به جامعۀ زنان آوردن رویآوری دوباره به باروری، جلوگیری از : رویپیامد مثبت دارد

یا به  کردنرایگان  حایز اهمیت در اجرایی کردن این هدف. نکتۀ طبیعی زایمان از نگرانی)سزارین( به سبب 

                                                           
 .92/3/1939گزارش رئیس ادارۀ باروری سالم وزارت بهداشت، سایت تابناک،  .1
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ین باره باید دولت است. در ا ،ها، چه عمومی و چه خصوصیحداقل رساندن هزینۀ زایمان طبیعی در بیمارستان

 های خصوصی نیز به این امر تن دهند.تمهیداتی را فراهم آورد تا بیمارستان

سالگی از سوی تمهیدات الزمی برای مراقبت از نوزاد تا رسیدن به سهباید  مراقبت از فرزند: . تربيت و1

 فراهم آید.دولت فراهم آید و، پس از آن، زمینۀ آموزش فرزند 

است.  فرزندان آیندۀ برای هاخانواده نگرانی به منجر اجتماعی هاینابسامانی از ایپاره وجود. تأمين آتيه: 5

سبب کاهش فرزندآوری در بسیاری از خانواده این بهانه است که با کاهش تولد، امید به تأمین نیازهای فرزند 

زمینه برای تحصیل در  بایددغه، یابد. برای رفع این دغیابد و آیندۀ فرزندشان تضمین بیشتری میافزایش می

  شود.های مناسب دانشگاهی و نیز به دست آوردن شغل مناسب فراهم رشته

 هاعبرت

 نرگسآهِ ننه. 1

 چند. نیست بیش پانصدمتری مانکوچه سر تا خانه از افتاده؟ جانم به که است بیماری چه این: گفت خودش با

. بود آمده کوچه سر تا ضربیک روزآن. شودمی سست پاهایم روم،می که هم را راه اندک همین است روزی

 جامی خواستمی گویی. زدمی وقت هر از تندتر قلبش. کند چاق نفسی تا ایستاد کوچه خانۀ آخرین دیوار کنار

 رفته خونِ که کردنمی مکث ایثانیه حتی قلبش. کند پمپاژ اصرار با و فشار با هارگ تمام به را خون از پر

 رفتهازدست روزهای خمارِ نرگسننه. رود یک روانی به شاید. بود شده رقیق خطرناکی حد به خونش. رددبازگ

 سفارشش دیدمی را جوان این وقت هر نرگسننه. کشدمی خود با را سگی قالدۀ که نگریست همسایه جوان به

ای بچه است سالی چند که شد یادآور خودش به و زد تکیه عصایش به. کردنمی افاقه اما ،بگیرد زن برود کردمی

. دهدمی عبورش جوی از آرام گرفته را شکوچک خواهر دست که شد شاد پسری میخ نگاهش. ندارد کنار خود

 سهوبیست شوهرش. بماند فرزندبی نرگسننه که بود داده هم دست به دست چیزهمه. راند بیرون را درونش آهِ

 ربطوضبط به دلش و گذراندمی را زندگی شوهرش کارمندی حقوق درغازچن با. مرد و کرد تصادف پیش سال

 رفته و کرده ازدواج که نرگس است سالی چند االن. نرگسننه بود شده همه پیش. بود خوش نرگس دخترش

 تا ، دوییک و دادمی گوش شوهرش اصرار به کاش ای. نمانده باقی خوشی دلِ نرگسننه برای خارج از کشور.
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 اشک ایقطره فکر، این با. کردمی خشکشان و تر و زاییدمی اشزندگی آلونک گوشۀ مبادا روز برایدیگر  فرزند

 .کرد خیس را روپیاده موزاییک کف و سُرید چشمش گوشۀ از

 تهمینه

 کن صدایم :گفتمی خودش ولی مینا گذاشتم را اسمش. پوشیدمی مانتو رنگیک روز هر و بود پوششیک

 بود خورده قسم. بدود راحت بتواند خواستمی دلش. دارپاشنه تا آمدمی خوشش بیشتر کتانی کفش از. تهمینه

 اسیر نبود حاضر ساده خوابگیِهم یک قیمت به و داشت دوست را اشآزادی. نکند ازدواج وقتهیچ که

ت. بعد، انگار از هفتۀ پیش که جریان خواستگاری برادرم را به او گفتم. تشری رف .شود شوهرداری روزهای

 آهی بعد،. امکرده گم را امزندگی کالف نخ سرِ مریم! ،دونی چیهمی: گفترفتارش پشیمان شده باشد، آرام 

 .دهممی دست از هم را آینده بخورم، زیاد را رفته عمر غصۀ بخواهم اگر. نیست مهم اما: داد ادامه و کشید

 شود پیدایش باران آن در کردمنمی را فکرش اصالً که کسی و مبود شده حبس خانه در. باریدمی باران روزآن

 گرفته،نم خاک بوی باران، بوی. گذاشت پذیرایی به پا سراسیمه و گذراند دو به را اتاق تا دروازه فاصلۀ. بود مینا

 را ایپیچیده دستمال. بود سرخ شوخش هایچشم. پیچد اتاق درلباسش  عطر بوی و خوردهباران موهای بوی

 دیدممی که بود بار اولین. کرد پاک چپش چشم گودی زیر از را اشکی قطرۀ و چرخاند ظریفش انگشتان الی

 آرام، و گرفت کتفم دو به را اشکشیده هایدست. زد لبخندی تلخی به. است رفته کنار هایشلب کنج از لبخند

 رها را کتفم بعد،. رفت پیشم از کوچولومانآر: گفت بدهد،  را دنیا خبر آورتریندلهره خواهدمی که کسی مثل

. شد تموم زود چقدر شونسفروامونده این. دنبالش بود آمده بابایش دیشب: داد ادامه هایشحرف به و کرد

 کابینیتله فراز از انگار که کردمی تعریف هیجانی چنان با را داستانش و دادمی تکان را راستش دست. شد حیف

 باور. کردم قبول اکراه با بودند سپرده من به را وروجک این که اولی روز: دهدمی گزارش را پایش زیر طبیعت

 و کار از خالصه،. پسر ددۀ بشم و بمالم تنم به رو اشپی بود محال نبود امخاله شیطون کوچولوی پسر اگر کن

 کردن ردیف برای خوبیه صتفر: گفتم خودم با. خونه مامان شدم و کردم کنسل رو قرارم تا چند. افتادم زندگی

 که کردمی کاری هاوقت گاهی و بود ورّاج برسم؛ کارم هیچ به دادنمی امون آرمان اما. خودم و خونه کارهای

 نشست،می بازتاق کنجیسه گرفتمی. شدممی آروم. شدمی آروم بعد،. بکشم جیغ اینکه جز نداشتم ایچاره
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 و طرفم کشیدمی را خودش زیرسربه. شدمی بلند بعد،. یخترمی اشک و پاهاش الی مینداخت رو سرش

 مثل: بود گرفته یاد باباش از رو تیکه این. کنینمی صحبت آدم مثل چرا. نخواستم چیزی که من خاله،: گفتمی

 .رفتم ریسه آرمان کودکانۀ لحن از روز اون اما. شدمی چندشم گفتمی رو این که باباش. کن صحبت آدم

. برگشت بارهیک به و رفت پنجره لب تاپا در هوا بود. . رفتنمی راه پایش روی. بود شده بیشتر امین هیجان

 کالف نخ سر! جانمریم: داد ادامه زدهذوق کند، فاش را درونش رازهای از رازی و بکشد هوار خواستمی انگار

 !هستی؟ تپیشنهاد سر هنوز. اندشیرین چقدر هابچه! وای. کردم پیدا رو امزندگی

 بندیجمع

 میلیونی پنجوهفتاد کشور ما کشور معتقدم همچنان بنده»اهلل( است: این پیام روشن مقام معظم رهبری )حفظه

 1.«است میلیونی پنجاهوصد کشور ما کشور نیست؛

ریزی دقیق و تالشی مضاعف است. حرکت به این مسیر باید عاقالنه و نیازمند برنامه رسیدن به این هدف

 امکانات این با وهوایی،آب تنوّع این با وسیع، سطح این با کشور این قطعاً»رعایت جوانب اعتدال باشد.  با

 باشد پرجمعیّتی کشور یک تواندمی دارد، وجود کشور این در که علمیبالقوّۀ  استعداد این با زیرزمینی، فراوان

 افتاد بچّه پنج ،چهار اگر که کنیممی فکر ما که چنانهم یعنی کند؛ اداره را جمعیّت این هم خودش شاءاهللان و

 وقتی بچّه پنج ،چهار این که بکنید هم را این فکر شد، خواهد چگونه زندگیشان وضع خانواده یک دوش روی

 را این یعنی بکنند؛ کشور پیشرفت به توانندمی کمکی چه کردند پیدا شغلی و کردند پیدا کاری و شدند بزرگ

 0.«کرد فکر باید هم

به  ،در سطحی کالن و از افقی باالتر ،رای فرزندان آیندۀ بود بلکه بایدبپیِ شغلی با چنین نگاهی نه تنها باید 

پس، بهتر است بگوییم  پیشرفت جامعه دارد.ای برای این مسئله اندیشید که این فرد در جمع شاغالن چه ثمره

آن کیفیت تربیت و درجۀ رفاه اجتماعی لحاظ شده  مراد از فرزندآوری افزایش معقول جمعیت است که در

                                                           
 .3/3/0193اهلل(، از بیانات مقام معظم رهبری )حفظه .1

 همان. .0
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های فرزندخواهی، فرزندآوری و فرزندپروری سازی زمنیهسازی و نیز آمادهاین نیاز به آموزش و فرهنگ باشد.

 دارد.

 پرسش

 سازی را تعریف کنید.فرهنگ و فرهنگ. 1

 سازی دارد؟ند فرهنگ. مراد از همانندسازی چیست؟ پیروی از الگوهای برتر چه تأثیری در رو0

 السالم( ازدواج دائم نداشت؟چرا امام موسی کاظم )علیهم. 9

 . رابطۀ خودباوری و خداباوری به چه صورت است؟1

 ساز برای باوری و چه خدماتی برای دوران بارداری داشته باشد؟  . دولت باید چه خدمات زمینه0

 کار تحقیقی

 نوشته، در کالس ارائه کنید.« ا فرزندپروریاز فرزندآوری ت» عنوانای با مقاله. 1

، را در کالس خوانده، بندهای 92/0/1939 اهلل(،ابالغی مقام معظم رهبری )حفظه« های کلی جمعیّتسیاست». 0

 آن را به شور بنشینید.
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 شناسی کاهش جمعیتآسیب :فصل سوم
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 رشد منفی جمعیت هایخطر .پنجمدرس 

اقتدار اقوام . استبوده ها گیری تمدنارکان جوامع انسانی و اساس شکلرین تجمعیت همواره از مهم

شود. بر بزرگی سرزمین و امکانات تحت اختیارشان، با تعداد نفوس آنها نیز ارزیابی می، افزون و ثبات کشورها

های های بزرگ و پایدار متعلق به ملتجوامع پرجمعیت عموماً موفق به حفظ استقالل خود هستند و تمدن

برخوردارند، جزو ارکان اصلی و  راهبردیبزرگ و توانمند است. جمعیت در کشورهایی که از منابع و موقعیت 

است و  اجتماعی و اقتصادی پیشرفت و توسعه اصلی محرّک جمعیّت افزایشآید. به حساب میراهبردی آنها 

 .شماریمهایی را در پی دارد، که برخی از آنها را برمیکاهش آن آسیب

 فرزندی. آسیب عاطفی تک1

کند. فرزند در خانواده از امورى است که نقش مؤثرى در تربیت و تکامل شخصیت فرد ایفا مىو عاطفه محبّت 

به و  بیابدخود  ۀزندگى آیند ۀباید در خانواده مورد مهر و محبّت قرار گیرد تا آمادگى الزم را جهت ادار

مسلمانان را به مهرورزى همواره  سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی امبر اسالمپیخود دچار نشود. هاى مختلف در عقده

به کودکان محبت کنید و آنها را  ؛«الصِّبْیانَ وَ ارْحَمُوهُمْ احِبُّوا» فرماید:دهد و مىنسبت به کودکان خود دستور مى

 1مورد مالطفت قرار دهید.

را  السالم()علیه و امام حسین السالم()علیه امام حسن روزى سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی حضرتآن ،همچنین

کدام را حابس گفت: من ده فرزند دارم و تا به حال هیچبنیکى از حاضران به نام اقرع ،هنگامبوسید. در آنمى

کسى که  ؛«حَمْمَنْ الیَرْحَمْ ال یُرْ» پس از شنیدن این مطلب فرمود:سلم( وآلهوعلیهاهلل)صلی ام. رسول خدانبوسیده

 0شود.به دیگران محبّت نکند، به او نیز محبت نمى

 ،سـالمت روح و روان کـودک اسـت   مـل  عاتـرین  ثابت کرده است که محبت مهمنیز شناسى مطالعات روان

هـاى اجتمـاعى فراوانـى را فـراهم     آشـفتگى  ۀزمین ،هاى روانى شدهناهنجاری سببآن  نبود یا کمبودکه همچنان

                                                           
 .021، ص10ج همان، عاملی، حسن حربنمحمد. 1

 همان.. 0
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 از کـه  کودکـانى » :دسوینوی می. از جملۀ روانشناسانی است که بر این سخن تأکید دارد 1تونونسکىآن .آوردمى

 زنـد، سرمى ایشان از کمترى پرخاشگرانه رفتار کنند،مى کمترى وابستگى احساس باشند، شده تأمین محبّت نظر

 0«.کندمى بروز آنان در یشترىب خلّاقیّت و نوآورى ابتکار، نیروى و دارند بیشترى کنجکاوى مسائل به نسبت

منشـأ بسـیارى از    اند کـه بزرگان و اندیشمندان نیز با ورق زدن صفحات زندگی دیگران به همین نتیجه رسیده

کمبود محبت دامنگیر افـراد   ۀاز ناحیکه  هاخسارتچه . ها کمبود محبت استها و شرارتها و عقدهناسازگاری

 :فرمایددر این مورد می )قدس سرّه( برای نمونه، امام خمینی! نشده است

 انـد، ندیـده  مـادر  محبـت  و هسـتند  اجنبى پیش چون اینها رفتند هاپرورشگاه در و اندشده جدا مادر دامن از که هایىبچه

 ایـن . شـود مـى  حاصـل  بشـر  در کـه  اسـت،  مفاسـدى  اکثـر  یـا  است، مفاسدى ۀهم منشأ هاعقده این. کنندمى پیدا عقده

 اکثـراً  اینها ها،خیانت این ها،دزدی این. هست خونخوارها این قلوب در که است هایىعقده از شودمى یداپ که هایىجنگ

 9 . ...هست انسان در که است هایىعقده از

 :در این مورد فرمود( اهللحفظه)مقام معظم رهبری 

زنانی کـه  . کند پیدا پرورش او محبت و رمه از استفاده با و مادر آغوش در که است این انسان فرزند تربیت روش بهترین

کنند، هم به ضرر فرزندانشان، هم به ضـرر خودشـان و   کنند اشتباه میمحروم می( محبت)فرزند خود را از چنین موهبتی 

 1.دهداند؛ اسالم این اجازه را نمیهم به ضرر جامعه اقدام کرده

توان به بهانۀ رسیدن ارد. از سویی، فرزند را نمیفرزند حالی ویژه داهمیت رشد عاطفی فرزند در خانودۀ تک

گام کرد و به کار خود رسید. از سویی دیگر، محبت افراطی به سال در مهد همبه بلوغ اجتماعی با فرزندان هم

شود که میش رورد یا چنان وابسته به پدر و مادآفرزند خانواده پسندیده نیست، چراکه یا مغرورش بارمیتک

 فرزند در جریان آسیب عاطفی جدی است.ی امید داشت. بدین ترتیب، تکو استقالل توان بهنمی

 شود.در ادامۀ سخن، به این آسیب عاطفی از زوایای گوناگون توجه می

                                                           
1 . Antononsky. 

 . 03شناسی در آموزشگاه، دکتر بدری مقدم، صکاربرد روان .0

 .031، ص3صحیفه امام، ج. 9

 .02/10/1970. از بیانات مقام معظم رهبری، 1
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 و آموزشی مسائل برایرا  بهتری شرایط های بیشتری برخوردار است و از داشته فرزند خانوادهمعموالً تک

و  فرزندتک با والدین عمیق صمیمیت فرزند،تک ترآسان کنترل خانواده، کمتر نۀهزی کند.تجربه می تربیتی

های نکته – برود بین از خانه آرامش آنان ناسازگاری با تا نیست دیگری فرزندچراکه  -  خانه و سکوت آرامش

 ،است والدین قۀعال و توجه مورد کامالًدانۀ خانه وقتی یکفرزندی برای زوج است. یکیدر ظاهر خوشایند تک

نیست که  کسیرد و ندا رقیبی هیچ او. و تا ندارد است مهم شخصیکه گیرد در او جان می احساسین ا

از دل این و  نگریژرفبا  اماشوند، فرزندی شمرده میاینها در ظاهر مزایای تک .کند تحریکرا  شحسادت

 آید.فرزندی بیرون میناشی از تکمزایا عیوب 

 به زحمتی هیچ بدون کودک تا شودمی سبباین نبود  اگرچه ؛برادر و خواهر نداشتناز خأل عاطفي  .1

را  وی ، اما کمبودی است کهنشود روبرو ناکامی هیچ باکودکانۀ خود  زندگی در و برسد خود هایخواسته تمام

ی برای تکیه کردن ، چرا که برادرباشد صبربی و هشکنند چه بساکند و روبرو می ناکامی با زندگی کشاکش در

 به او یا خواهری برای درددل کردن با وی و محبت دیدن از او، از همان جنس محبت مادرانه، ندارد.

با  دهند،می قول هم به ،کنندکند: به هم مهربانی میوقتی فرزندی با خواهر یا برادر خود زندگی را تجربه می

آورند و برای شکلک درمی هم برای کنند،می گریه خندند،می کنند،می برقرار ارتباط دوباره و کنندمی هم قهر

کنند و دوباره طرحش را به هم کشند، و بارها و بارها زندگی بیرون از خانواده را طراحی مینشان میوهم خطّ

آموزند و برای فرارفت از این دنیای ساختگی آموزند، شک نداریم که آنها مشترکات زندگی اجتماعی را میمی

 اند.شوند؛ آنها بارها و بارها مهرورزی را تجربه کردهه آن دنیای واقعی آماده میب

گاه تجربه نخواهد کرد که برادر یا خواهر داشتن چگونه است و فرزند تنهای خانه دردی نهفته دارد. او هیچ

 وضعیت این -که بر فرض  –اگر  گاه فرزندش لذت با دایی، خاله یا عمه و عمو بودن را نخواهد چشید.هیچ

کنیم می استفاده خانوادگی محیط در ما که هاییواژه از بسیاری آنگاه، سال ادامه یابد، ده کنونی فرزندیتک

 گذشت از پس. ندارند عینی ما مفهوم فرزندان برای «خواهر» و «برادر» دیگر. داشت نخواهند خارجی وجود

 د.نکنمصداقی جاخوش میدر ابهام  عمه و عمو دایی، خاله، مفاهیم نسل، یک
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 و گیریارتباطمنزوی بارآورد، فردی که در  را کودک تواندمی فرزندیتک؛ گرایيو درون انزوای روحي .2

 ی کودکانههاآشتی و قهر جریان در کودکاناست.  ضعیف اجتماعی ارتباطاتدر برقراری  و دیگران با تعامل

 به مایل کمتر معموالً تک فرزندانِ. شودمی واقع مفید اعیاجتم زندگی در کهآورند میدستیی بههاتجربه

فرزندی است که چندی بعد، آنگاه که فرزند وارد و این نقیصۀ خانوادۀ تک .هستند گسترده اجتماعی ارتباطات

 نمایاند.جامعه شد، خود را می

خانه پسامد  دانۀیکیکی پدر و مادر به شدید وابستگیشاید این نقیصه از رفتار عاطفی پدر و مادر برآید: 

 همساالن با او یابیدوست مانعاندازد و می خطر به را فرزند استقاللاضطراب پدر و مادر را به همراه دارد، 

شود که کودک فرصت بازی و گذارد. این روحیه سبب میمی کودک رشد بر ایمنفی ثیرتأ همه،، اینو شودمی

 ی بارآید.رقابت و دوستی نیابد و شکننده و منزو

 خود درون در مدیدی هایمدت تا را حالت این ،شوند خاطررنجیده ایلهمسئ از چنانچه معموالً تک کودکانِ

 نیز را احساساتشان و باشد آنان منافع دربرگیرندۀ که مندندعالقه روابطی برقراری به فقط آنها. دارندمینگهزنده

 .شوند گرادرون فردی و نکنند بیان دیگران برای را خود هایناراحتی است ممکن حتی و نکند دارجریحه

فرزند خانواده، تا آنجا تک نیازهایرتالش است تا دخانواده در همان حالی که  . پایين بودن آستانۀ تحمل؛3

روحی شکننده  ، ناخواسته کودک را باشوددچار  ناکامی ینکمتربه دردانۀ خانه  و شود برآوردهکه ممکن است، 

 فشارهای و ناامیدی دتواننمیکند، پنجه نرم میوآنگاه که با دشواری روزگار دستاند. پس، کردهبزرگ  و لطیف

 آنکه بی د،نشان ده اشد یا رفتاری ناسازگار با روحیهتشر رواو  به دیگری اگر، تا آنجا که تاب آورد را روحی

 خاص نیتی پشتوانۀ به و پنداردآمیز میتوهین رفتاری آن را ،باشد کار دربرای سرکوب وی  غرضی و قصد

 .دکنمی تفسیر

 .شودمی زیاد آیدپدر و مادر می دوش بر که هاییولیتمسئ ،شودمی زیاد فرزندان تعداد که زمانیدر مقابل، 

رسد وضعیت خوبی یابند. به نظر میمی خودشان کودکان با کردن سپری برای کمتری زمان آنها ،دلیل همین به

 بیشتر باید که آموزدمی کودک ،شرایط این در ما همین وضعیت در رشد عاطفی فرزند بسیار مفید است.نباشد. ا

  .رودمی باالتر تحمل کودک قوس است که آستانۀو؛ در این کشباشد متکی شخود به
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ید طلبد. والدین باراهکارهایی برای جبران میفرزند، هرچند برای همگان نیست، جریان آسیب عاطفی تک

وقت بگذارند، شاید اندکی بیشتر از آنچه دیگری  شفرزند خویش را بدانند و برایروش درست برخورد با تک

فرزند موردی ویژه است که باید تربیتش با دقت و ظرافت برای سه فرزندش درنظرگرفته است، چراکه تک

 انجام پذیرد.

است. تنها بر این  یا عاطفی سبب اختالل رفتاریهمواره  فرزندیتکفشارد که نگارنده بر این نکته پای نمی

ناپذیر است، جبرانبه حال خودش ها کردنش رسخن تأکید دارد که شمشیری دو لبه است، حالتی ویژه که 

 دهد.محیطی امن و پرمهر و به از اضطراب را نوید می ،حالتی از بیم و امید. در حالی که فرزندآوری به تعداد

 ادهپاشیدگی خانو. ازهم2

خطر بزرگی در راه است: خطر تضعیف  ،1«خانوادۀ گسترده»پس از تضعیف  غربی، با نفوذ تفکرفردگرایی

ای مستقل از خانوادۀ پدری و با حضور زن و شوهر و فرزندان ازدواج نکرده. ، خانواده«ایخانوادۀ هسته»

ران(، خانواده بدون فرزند یا زندگی مجردی مستقل از دیگ« )تکنوازی»های بعدی جوان امروز گاه انتخاب

 فرزند )حداکثر یک فرزند( است.خانوادۀ تک

 ما بدین ترتیب، فرهنگی است که جای خود را در جامعۀ ایرانی باز کرده است. بچه بدون زندگی زناشویی

 .هستیم «کانونی – بزرگسال» هایخانواده به «کانونی – کودک» هایخانواده از انتقال نوعی شاهد

دهد. فرزندی نیز خود را، بیش از پیش، نشان میای در افزایش افسارگسیختۀ تکخانوادۀ هستهتضعیف 

راحتی فرهنگ جامعه شد، موج دومی را ای کشاند و بهگویی موجی که خانوادۀ گسترده را تا کنج خانوادۀ هسته

ای از خانواده روال، اشکال تازهبا این ای را دارد. در پی دارد که قصد از هم پاشیدن یا تضعیف خانوادۀ هسته

رود. این در حالی است که توان حدس زد که خانوادۀ ایرانی به کجا میوارد فرهنگ ما خواهند شد و نمی

 گردند.اند و پیِ گریزگاهی میهای خانوادگی جدید سردرگم ماندهکشورهای صنعتی نیز در قبال گونه
                                                           

 در توانمى را آن بارز نمود که سنّتى، جوامع در. گیرندبرمى در را افراد از نسل دو از بیش نآ اعضاى که است اىخانواده «گسترده خانواده» از مقصود. 1

 ها،دایى ها،عمّه عموها، ها،آن فرزندان و شوهرى و زن هاىخانواده از اىگسترده مجموعه است ممکن گسترده خانواده دید، روستایى و کشاورزى جوامع

 تشکیل مادربزرگ و پدربزرگ و هاآن فرزندان و مادر و پدر از «گسترده خانواده» سطح، ترینپایین در اما دربرگیرد، را هارگمادربز و هاپدربزرگ و هاخاله

 .شودمى
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های مذهبی و سنتی و باورهای دینی آحاد ای نیست. انگارهتهالبته، این هشدار به معنای حذف خانوادۀ هس

ای آرمان لرزد. اما سخن بر سر این است که دیگرخانوادۀ هستهجامعه چنان محکم است که بااین بادها نمی

ای است که فرهنگ جامعه را های دیگری از خانواده نیز رقیبش خواهند بود. این فاجعههمگان نیست و گونه

شک، رسد بازآفرینی مفهوم خانواده به همان وضع سابق  دیگر ممکن نیست. اما بیکند. به نظر میتهدید می

شود؛ اگر اکنون به توان افراد بیشتری را موافق مفهوم سنتی خانواده تربیت کرد. این تربیت از خودم آغاز میمی

آورم، نباید انتظار داشته ندآوری را تاب نمیسنت پدری پایبند نباشم، تنها به این بهانه که پیامد ازدواج یا فرز

ها را از سر راه شیشهباشم که نسل بعد به آرمان من دل ببندند. شاید پای از اینهم فراتر نهند. اگر اکنون خرده

همسری  نخواهد او وقتی کند،می سوراخ را دخترم یا پسرم پای کف دیگر چندی نپایم، خوب اگر، برندارم

 نخواهد فرزندی بیاورد. برگزیند یا اصالً

دارد که قصدی نو کند و سوی سنت قصد دشمن برای حذف خانواده، هر ایرانی را بر آن می آگاهی ازاین 

 تر بفشارد.اش بازگردد و پای را بر حفظ سنت محکمپدری

وم، به رسد برای رسیدن به این آرمان باید همچنان بر طبل ازدواج کوبید و آنگاه، در درجۀ دبه نظر می

 ترویج فرزندآوری اندیشید:

 پسر و دختر که قدرهمین. خانواده تشکیل و پسر و دختر زناشویی پیوند از ستا عبارت ازدواج در صلا

 وجود به خانواده کانون یک بشوند، شوهر و زن هم با اینها و بشود جاری شرعی عقد و ببینند را همدیگر

. دارد دوست را سالم و مسلمانخانوادۀ  مقدس شارع .است شده تشکیل جدیدی خانوادۀ یک و آمده

 بشری نسل شود،می تأمین شوهر و زن نیازهای هست، آن در زیادی برکات شد، تشکیل خانواده وقتی

 1. ...کندمی پیدا ادامه

 :شودگام بعدی ترویج فرزندآوری است. برای رسیدن به این هدف دو راهکار فرهنگی پیشنهاد می

ایرانی را بشناسند و برای  -آل اسالمیبخشی به جامعۀ زنان، تا زن ایدهأکید بر رهنموننخست، همت و ت

 رسیدن به آن مطلوب بکوشند: 

                                                           
 ]جلسۀ عقد[. 09/3/1979از بیانات مقام معظم رهبری، .1
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 سیاسی رشد کند،می اخالقی رشد کند،می شخصیتی رشد کند،می علمی رشد اسالمی محیط در زن -

 زن. ماندمی باقی زن حال عین در گیرد،می قرار مقدم صفوف در اجتماعی مسائل تریناساسی در کند،می

 از را او که زن برای نیست افتخاری این. است افتخار نقطۀ یک است، امتیاز نقطۀ یک زن برای بودن،

 را شوهرداری را، فرزندداری را، داریخانه. کنیم دور زنانه اخالق از زنانه، خصوصیات از زنانه، محیط

 دنیای بزرگ مشکالت از یکی امروز. کرد متالشی را وادهخان غربی فرهنگ. بیاوریم حساب به او ننگ

 1.هاستخانواده شدن متالشی غرب،

 برجسته کنید، ترسیم اسالم دیدگاه از را زن نقش که است این امروز هاتانمسئولیت ترینمهم از یکی -

 باید حرکت نای است؛ اسالمی و انسانی جوامع به خدمت ترینبزرگ زن انسانی تربیت کنید؛ روشن کنید،

 0د.برو پیش باید بشود، فراگیر باید بشود، تشدید باید است، افتاده راه ،البته. بیفتد راه

 اززن و مرد داشته باشد.  موزش و پرورشِنگاهی دوگانه به آ نظام آموزشی کشور راهکار دوم آن است که

 و کامل یآیینکه  - اسالمه متفاوت تردید، این نگابی. است آن بودن جنسى دو اسالم تربیتى نظام هاىویژگی

به دو جنس متفاوت نگاهی متناسب و  - است تعمق و ظرافت از برخوردار و حکیمانه آن تعالیم و است مترقى

 متفاوت هامسئولیت و وظایف نظر از و همسان انسانى آفرینش نظر از را زنان و مرداناسالم  .است هدفمند

 .است کرده طراحى متفاوت نیز را ود این تربیت نتیجه، در ،و داندمى

 است اىگونه به آنان وجودى شرایط و برخوردارند ترىرقیق احساسات و عواطف از دخترانمحض نمونه، 

 به آنان نشاط و سالمت و زندگى ادامۀ براى نه و است میسّر برایشان نه سنگین مشاغل و کارها دارىعهده که

 که حالی در گردند، تربیت باشند آینده اندیشنیک مادران آنکه برای لطافت و ظرافت با باید آنها. مصلحت

 .هستند سنگین هاییآموزش پذیرش مهیای خویش زمخت درونی و جسمی ساختار به توجه با پسران

 ها فاصله خواهند داشت.های فمینیسم فرسنگگونه بزرگ شوند از ترکشفرزندانی که این

                                                           
 «[.بیداری اسالمیزنان و »کنندگان اجالس جهانی ]خطاب به شرکت 01/1/1930از بیانات مقام معظم رهبری، .1

 همان. .0
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 . تهدید نسل3

پذیر، پدر و شده، پدر و مادر مسئولیتریزیهای گوناگون: تنظیم خانواده، بارداری برنامهتحدید نسل به شعار

جمعیتی تا  رفت آمارمادری از روی اختیار، آنگاه که از کنترل خارج شود خود تهدیدی برای نسل است. پس

 شد: یده نمیبرای توقف کنترل جمعیت شناهلل( )حفظهرفت، اگر ندای مقام معظم رهبری کجا پیش می

 بود، درست زمان از ایبرهه یک در نسل تحدید سیاست. کنیم تجدیدنظر نسل تحدید سیاست در باید ما

 قسمت این علمىِ کارشناسان و عالم و متخصص افراد که طوریآن. کردند معین برایش هم اهدافی یک

داشت  وجود نسل تحدید از که مقاصدی همان به 71 سال در ما دادند، گزارش و کردند بررسی و تحقیق

 این باید امروز. ندادیم تغییر کردیم، خطا دادیم؛می تغییر را سیاست باید طرف، این به 71 سال از. رسیدیم

 از وبرود.  بین از کشور در جوانی زیبای نمای و جوان نسل غلۀ که نگذارد باید کشور. کنیم جبران را خطا

. کردند دقیق و علمی بررسی هاکارشناس که طوریآن برویم، شپی ترتیب همین به اگر ،رفت خواهد بین

 1است. شدهکارشناسی دقیقِ و علمی کارهای اینها نیست؛ خطابیات اینها

این سخنی است  دو برابر ظرفیت کنونی باشد.تواند میزبان جمعیتی تا ایران با همۀ وسعت و امکاناتش می

. دارد جمعیت گویندمى حاال میلیون 90 ایران مملکت و»بود:  سرّه( به آن توجه دادهکه امام خمینی )قدس

 میلیون دویست اگر یعنى. است کافى جمعیت میلیون دویست تا میلیون صدوپنجاه براى که است آنقدر وسعتش

 9تأکید دارد. سخن رهبر انقالب بر همان ،اینک 0 «.کنندمى زندگى رفاه به ایران در باشد، داشته جمعیت

 نیست االن کههم  ایآینده بشر. است شخوی قبلی نسل توالد نتیجۀ اشبا جمعیت میلیاردی کنونی بشر

 به احتیاجی هیچ که رسیدندمی بندیجمع این به پیش نسل ده مردمان اگر. است امروز نسل توالد حاصل

 این که رفتندگمی تصمیم پیش نسل ده اگر ،بدهند خودشان به را داریبچه زحمت چرا و نیست فرزندآوری

 به باید ،بنگریم لهمسئ این به بشردوستانه یدید با گرپس، ا. نداشت وجود اصالً امروز نسل کنند، قطع را ماجرا

 بدهیم. ارزش توالد

                                                           
 .0/0/1931از بیانات مقام معظم رهبری،  .1

 .0/0/1931از بیانات مقام معظم رهبری،  .0

 .3/3/1930اهلل(، بیانات مقام معظم رهبری )حفظه ر.ک. .9
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اند البته، نگاه ویژۀ ما به تهدیدی است که کاهش جمعیت بر نسل مسلمان ایرانی دارد. نسل آینده در ما پنهان

شود مسئولیت را به گردن نگرفت یا نسلی پرشور برای آینده یشان رقم بزنیم. میو ما مخیریم چگونه برا

به این مسئله بنگریم، باید  یمس، اگر با دیدی اسالپ ها در جهان باقی بود.گوی این نخواستننخواست و پاسخ

 به فرزندآوری نگاهی داشته باشیم.

ای قوی نیاز است، ان بر گردن ما نهاده است به انگیزهنهادن به این مسئولیتی که زمرسد برای گردنبه نظر می

مان، به همان اندازه که به توحید باور دارد و به خدا اعتماد دارد، نه ای که از درون بجوشد؛ جان توحیدیانگیزه

و هدف از اعتماد دارد  خدااندیشد. آنگاه، مسلمان خداباور که به لطف صرفاً اعتقاد، به هدف از زندگی می

که در درس شک، چنانسبکی را برای زندگی برخواهدگزید که پسند باری تعالی باشد. بیشناسد لقت را میخ

 هر مسلمانی است. های منطقی آن موظفیِزمینهها و پساول توضیح داده شد، فرزندآوری با رعایت زمینه

 

 

 . اختالل در فرصت ازدواج4

 ارقام و آمار بررسی .است رسیدهشده( )کنترل ارادی باروری یک به طبیعی باروری از حاضر حال در ایران

 دهۀ در ایران که دهدمی نشان جمعیت جاری هایآمارگیری و مسکن و نفوس عمومی هایسرشماری

 طبیعی رشد موالید، تعداد افزایش اثر در که ایگونهبه ،است بوده روبرو باروری شدید افزایش با 1960ـ1900

اما  .است رسیده 1900ـ1960 دهۀ در درصد 1/9 به 1900 ـ1910 دهۀ در درصد 7/0 از کشور جمعیت ساالنه

 (1شدت نزولی یافته است. )جدول در ادامه روندی به

و توحید تبیین 

 خداباوری

سبک ترویج 

 زندگی اسالمی

روی در  میانه

 فرزندآوری
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 1990 -30های تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سال. تحوالت درصد رشد ساالنه جمعیت ایران به1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 رگاه مرکز آمار ایران()د 1930-1990های های عمومی نفوس و مسکن در سالمأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری

ای از کثرت چشمگیر شده نشانهویژه در زمان کنترلاز سویی دیگر، جمعیت زن و مرد در همین برهه و به

 (0جنس زن یا مرد بر عکس آن به همراه ندارد. )جدول 

 1930-1990های سالطی  کشور بر حسب نقاط شهری و روستای های جمعیتیگزیده شاخص

 سال
نسبت  جمعیت

 زن )درصد( مرد )درصد( مرد و زن سیجن

     کل کشور

0112  ......................................................  40741981 00/48 41/17 481 

0112  ......................................................  14900911 97/44 14/10 489 

0122  ......................................................  44980911 17/44 44/10 481 

0112  ......................................................  17114848 44/44 09/10 484 

0171  ......................................................  44049414 41/44 10/10 481 

0172  ......................................................  18844100 04/48 47/17 484 

0122  ......................................................  98174901 00/48 41/17 481 

 )درگاه مرکز آمار ایران( 1930-1990های های عمومی نفوس و مسکن در سالمأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری

بخت گوش فرادهیم، تأملی در ها دربارۀ دختران دمبدین ترتیب و پیش از آنکه به آمار ضد و نقیض رسانه

تفاوت چشمگیری در تولد جنس زن و مرد رخ نداده ود سیر نزولی جمعیت، دهد که با وجدو جدول نشان می

یتایمناطق روس مناطق شهری دوره سرشماری  كل 

54- 5334     11/2  01/1  01/1  

44- 5354  91/1  00/0  70/1  

54- 5344  10/2  19/1  90/1  

54- 5354  92/1  12/1  91/0  

54- 5354  71/1  11/1-  10/0  
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ریختن تعادل جمعیت در فرایند ازدواج، بیش از پیش، رخ نمایاند اختالل هماست. آنچه سبب شده که مسئلۀ به

خطر در فرصت برابر ازدواج است. سنت دیرینۀ ازدواج در ایران به خواستگاری مرد از زن است. این فرصت به 

بخت کمتر شده است ] شده باشد یا نه دخلی به افتاده است، اما نه بدان سبب که آمار پسران یا تعداد دختران دم

بحث ما ندارد[ بلکه بدان سبب که تمایل پسران به ازدواج برای خواستگاری و دختران برای همسری کم شده 

اندیشند؛ آنها به فرزنددار شدن نگاهی از ش نمیآمیز با زوج خویاست، چراکه آنها تنها به همزیستی مسالمت

 دهند.سرِ ترس دارند. پس، به ازدواج تن نمی

نفوذ تفکری است که به هر  ربط این مسئله به کاهش جمعیت نه به سبب کاهش آمار جمعیت بلکه به سبب

گریز از فرزندآوری از رسد خطر اندیشۀ ای پیِ آن است تا از فرزنددار شدن شانه خالی کند. به نظر میبهانه

تنها سبب کاهش فرزندآوری است بلکه سبب اختالل در خطر کاهش فرزندآوری بیشتر است. این اندیشه نه

یابد که بسیار برای جامعه های دیگری برای ارضای غریزۀ جنسی میفرصت ازدواج است. آنگاه، جوان راه

 سنّ چرا»مقام معظم رهبری بازخوانی شود: مناسب است یک بار دیگر این فراز از سخن  دهشتناک است.

 جنسی نیاز اطفاء به ندارد احتیاج ساله، نوزده ساله، هجده ساله، هفده جوان مگر رفته؟ باال ما کشور در ازدواج

 1«.کنیم فکر این به باید ما غریزۀ جنسی؟ و

 . پیری جمعیت5

 خواهد آینده جوان هایلنس و کشورها برای که غیرمالی و مالی سنگین تبعات همۀ با جمعیت سالخوردگی

با کاهش جمعیت، نسل جوان که چرخۀ علمی و تولیدی کشور  .است جمعیت کاهش آفت هاده از یکی داشت،

اهلل( این رمز شود. رهبر معظم انقالب )حفظهجامعه به آفت پیری دچار میگرداند رو به کاهش رفته،  را می

 کند:موقت پیشین نهی میشناسد و از نسخۀ پیشرفت را خوب می

این مسئلۀ تحدید نسل از  -بنده خودم هم در این خطا سهیمم  -یکى از خطاهایى که خود ما کردیم 

خوب بود، لى که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد اوّ ،به این طرف باید متوقف می شد. البته 72اواسط دهۀ 

را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ شد. این باید متوقف می 72دهۀ الزم بود، لیکن از اواسط 
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حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خداى متعال و  ند، خود بندهامسئولین کشور در این اشتباه سهیم

کشور پیر  ... ،تاریخ باید بر ما ببخشد. نسل جوان را باید حفظ کرد. با این روند کنونى اگر ما پیش برویم

ها باید تولید مثل را زیاد کنند؛ نسل را افزایش دهند. این محدود کردن ها، جوانخواهد شد. خانواده

ها، به این شکلى که امروز هست، خطاست. این نسل جوانى که امروز ما داریم، اگر در ده فرزندان در خانه

کنیم، همۀ را حفظ این کشور بتوانیم آن  هاى آیندۀها و مرحلهو در دورهسال آینده، بیست سال آینده 

کنند؛ با آن آمادگى، با آن نشاط، با آن شوقى که در نسل جوان هست، و با مشکالت کشور را اینها حل می

 1ما مشکل اساسى براى پیشرفت نداریم. ،استعدادى که در ایرانى وجود دارد. پس

 آثار رایدا که است توسعهدرحال کشورهای برای شناسیجمعیّت موضوعات ترینمهم از جمعیّت پیری

  محقّقان توجه مورد گوناگون هایجنبه از پدیده این. باشدمی محیطیزیست و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،

 روبرو جمعیّت پیری بزرگ مشکل به آینده سال چند در ایران، مانند توسعه،حالدر کشورهای. است گرفته قرار

 «سالمندی عمومی»برد میکاروصف پیری جمعیت بهاهلل( در تعبیری که مقام معظم رهبری )حفظه. شد خواهند

 دهند:رو چنین هشدار میبه این مشکل پیشِ  رهبر معظم انقالب 0است.

 همان از بعد، سال چندین در جوان نسل شدن کم کشور، شدن پیر: امکرده عرض مردم به را این بارها من

 نیست؛ عالج قابل دیگر روز آن شد، ظاهر اثرش هم وقتی شد؛ خواهد ظاهر بعداً اثرش که است یچیزهای

 9.است عالج قابل امروز چرا، امروز اما

 . کاهش فرصت تولید6

 عنوانبه جمعیّت زیرا است، برخوردار بسزایی اهمیّت از اقتصادی کالن متغیّرهای بر جمعیّت پیری گذاریتأثیر

کاهش جمعیت با روندی  ابطه ترازمند است:این ر .باشدمی مطرح اقتصاد در تولید عامل عنوانبه و کار نیروی

از سویی و،  کندمی صعودی پیری جمعیت را به دنبال دارد و آن نیز، به نوبۀ خود، چرخۀ تولید را دچار اختالل

 و افزایش است کارآمد و ، بانشاطجوان نیروی به وابسته اقتصادی رونق و توسعه که است روشندیگر، 
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البته، مراد جمعیتی است که کیفیت آن، از علم و باشد.  می اقتصادی توسعۀ روند شتاب برای عاملی جمعیت

 سالمت جسمی و اخالقی، حفظ شده باشد.

 بدون کشورِ»فرماید: اهلل( در وصف رابطۀ افزایش جمعیت جوان و پیشرفت میرهبر معظم انقالب )حفظه

  1 «ق.شو و شور و هیجان و پیشرفت و ابتکار بدون کشورِ یعنی جوان جمعیت

اثبات این رابطه نیاز چندانی به دقت علمی ندارد. کافی است نظری به وضعیت کنونی کشور بیندازیم. 

های باز برای اینک، تعداد دهان جای داریم. 0«فرصت پنجرۀ جمعیتی»دهد که ما اکنون در ها نشان میبررسی

نها باید، بخردانه، از این نیروی کار استفادۀ هایی است که توان کار دارند. تمراتب کمتر از تعداد دستغذا به

ماند و اگر تدبیر نشود، تنها بودن بهینه کرد و اقتصادی مقاومتی را بنا نهاد. اگر نجنبیم، این پنجره تا ابد باز نمی

 به دنبال ندارد.ای پنجره، خودکار، فایده

داشت تا تولید نی را همچنان نگهشود این فرصت را کش داد، تجدیدش کرد و امید زندگی و نشاط جوامی

 ملی همچنان بارونق و متکی به خود ادامه یابد.

 جدّکند و بهاهلل( وضعیت کنونی جمعیت پویای کشور را عالی توصیف میمقام معظم رهبری )حفظه

 هایی برای تداوم این وضعیت دارد:توصیه

یعنی االن بیش از  .ان در بهترین وضعیتیمدن نیروی جوما االن از لحاظ نیروی انسانی و از جهت دارا بو

العاده این وضعیت عالی است، فوق. ونه سال سن دارنده سال تا بیستدرصد جمعیت ما بین پانزد 91

 ایمورد توجه قرار نگیرد، این امتیاز را در آینده من مکرر توصیه کردم در مورد نسل اگر آنچه ،است. البته

آنها هم در دست تهیه  ؛هد شدشاءاهلل ابالغ خواهای نسل هم انسیاست. ادچندان دور از دست خواهیم دنه

 -برابرِ اول انقالب دانشجو داریم  00درصد جوان داریم؛  91بیش از  جوری است وضع ما:فعالً این ت.اس

برابر شده؛ یعنی ما از  00جمعیت کشور از اول انقالب تا حاال دو برابر شده، جمعیت دانشجو 

عظیمی است؛ هم  ۀچیز مهمی است، خیلی حادث وصدهزار؛ اینایم به چهارمیلیونهزار رسیدهصدوبیست

ها داریم؛ دانشگاه ۀآموختدانشده میلیون . ای که فعالً داریم مهم استاییاین رشد مهم است، هم این دار
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قالب وجود هزار عضو هیئت علمی داریم که بیش از ده برابر آن چیزی است که در اول انوپنجشصت

ها مشغول هزار متخصص و فعال در این شرکتبنیان داریم که االن هفدهداشت؛ پنج هزار شرکت دانش

علمی  ۀهایی که رتبپایگاهها چقدر مهم است؛ نتیجه این شده که طبق گزارش ببینید این ظرفیت .کارند

شانزدهم، در یک پایگاه  ۀیگاه رتبدر یک پا -دنیا هستیم پانزدهم  ۀکنند، ما در رتبکشورها را مشخص می

این چیز  ت.اس 0219که اینها البته مال سال میالدی گذشته ]یعنی سال[  -پانزدهم، در این حدود ۀ تبر

های علمی ر بعضی از رشتهمان از این باالتر است؛ دهای علمی، رتبهمهمی است. ما در بعضی از رشته

پنج کشور اول دنیا قرار داریم. این آن ،جزو چهاراها هشت کشور ]اول[ دنیا و در بعضی ج،جزو هفت

 .زیرساخت اساسی است: نیروی انسانی

 . تضعیف اقتدار ملی7

 مستقیماً که است امنیتی تهدیدهای دارد، دنبال به نظام یک برای جمعیت کاهش موضوع که یتهدیدها جمله از

 گرفتهنشئت اقتدار و جمعیت موضوعبا اشاره به اهلل( )حفظه انقالب معظم رهبر. گیردمی نشانه را نظام آن اقتدار

 از کشور بودن بزرگ و جوان نسل افزایش و ملى اقتدار در دارد زیادى تأثیر جمعیت مسئلۀ» فرماید:می آن از

 1«.اقتدار ایجاد در دارد تأثیر خیلى جمعیت، لحاظ

 کشورها قدرت مهم هایمؤلفه از یکی [کیفی و کمی لحاظ ه]ب را جمعیت سیاسی، کارشناسان از بسیاری

 هیچ باشد، کوچک جمعیت نظر از اما باشد، داشته فراوانی منابع و ثروت کشوری اگر که معنا بدین دانند؛می

 کشورها این از کاملی نمونه فارس،خلیج کوچک ثروتمند کشورهای. ندارد جهانی قدرت تقسیم در جایگاهی

 کشورهای به سیاسی و امنیتی مقوالت در دارند، اندکی بومی جمعیت چون فراوان، ثروت وجود با که هستند

 به. است ایران جمله از و کشورها همه ملی اقتدار  در مهم موضوعی جمعیت، موضوع پس اندوابسته قدرتمند

 افزایش با جمعیت جوانی و بالندگی پویایی، ارتقای از ابالغی، هایسیاست بند اولین در اهمیت، همین دلیل

 0.است آمده میان به سخن باروری زانمی
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 که کنممی پیدا را عنصر سه کنم،می نگاه وقتی من. شودنمی قوی ملّتی هیچ تسلیحات با قطف»توصیح آنکه 

 علم سوّمی و فرهنگ، یکی اقتصاد، یکی: شودمی قوی ملّت یک گرفتند، قرار توجّه مورد اگر عنصر سه این... ؛ 

با این گستره در هر سه عنصرش نیاز به همت آحاد جامعه دارد. هرچه جمعیت بیشتر شک، اقتدار بی 1«.دانش و

 و پویاتر باشند، بالندگی نظام بیشتر است.

 هاعبرت

 کسیبی  ده روز

و داشت به خانه  نانواییبود رفته پامنار عصازنان کوچۀ ساله از  سهوهفتاد خانمِسرما، قدسی آنتوی 

 گذاشت. کوچه به پای پیچید. کوچه بهکه زنده بماند و پا به این سن بگذارد. مصلحت خدا بود گشت. برمی

جان جمع شدند و ها دور خانموارد حیاط دراندشت خانه شد. بچه بود. شادی غرق هابچه هیاهوی درکوچه 

جا ساکت شد. آن هیاهوی شیرین همهیکهو « ها بس کنید.بچه»گردش چرخیدند. سرش گیج رفت. صدا زد: 

 کوچک گلدانخانم ند. قدسیاها قایم کردهشان را پشت بوتهها خودبچهبا خودش فکر کرد: حتمی تمام شد. 

 ایقطره آرام و کرد حوض آب در را لرزانش دستان. ، چندتابود داده گل اششمعدانی. را نگریست حوض کنار

در وارد اتاق شد. سفره را ری نبود. از عروسش هم خبجوابی نیامد. همایون را صدا زد. بعد، . دچکان گل روی

آن بیشتر به چشم  ترب برگِ و شاهی کهسبزی  سبد چند ،محمدی گل و پونه با دوغآب پارچهشتی پهن کرد: 

 آبگوشتبود،  کرده ورشآن و وراین وبود  ریخته آبلیمو کاسۀنیم در که ایشده حلقهحلقه پیازهای آمد،می

چهارگوشۀ سفره. صدایی از  شده پالوپخش قاشق هشتهفت و استیل هایکاسها تازه، ب سنگکعطر  با افتادهجا

سرش را بازهم همایون را صدا زد.  خانم یک لحظه شک کرد نکند کسی در خانه نیست.آمد. قدسیکسی درنمی

الحرمین گیر کرد. یادش آمد که همایون و همسرش با سه نگاهش به تابلوی بیندر اتاق دوره گرداند. 

هوای مادرش را داشت. سفارشش را به  ، تنها فرزند مادر،اند. همایونروجکش برای اربعین به کربال رفتهو

 اش گرفت و بعد بغضش ترکید.انداخت. خنده خانم نگاهی به سفرهها کرده بود. قدسیهمسایه
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 یک لقمه از یارانه

 را هایمچشم و دادم تکیه سفری ساک به را رمس پاشنۀ! زد چرتی نتوان که بود آن از ترخلوت آهنراه ایستگاه

 از که زنی بلندپاشنه هایکفش صدای شنید: را گوناگونی بم و زیر صداهای ایستگاه سکوت در شدمی. بستم

 که فروشیبلیط گیشۀ مسئول جدی و مردانه صدای ،کردمی حرکت راهرو سمت پاچه بهدست هاصندلی کنار

. کنید وارد را رمز: فتگمی که زنی صدای ، وبیاد مشهد قطار که االنه! عادیه رهاتأخی این! من مادرِ: گفتمی

 شده واریز دیشب یارانه. کردمی وارد را کارتش رمز و بود ایستاده بانکعابر پشت مردی. کردم باز را چشمم

 .بود دستش هم آب فیش ،البتهحتمی چنین بود. . کند برداشتش تا بود مناسبی فرصت صبح خلوتیِ و بود

 را حسابش. رسدمی عائدی نفر هر به اند؛کرده ردیف بچه تاییپنج،چهار که آنها حال به خوشبا خودم گفتم: 

 در نان دیگر که بازی،خاک حال در یا دنباش نوزاد هابچه از تا دو،یکی اگر .خودش برای شودمی عددی بکن

 را کرمانشاه حیوانی روغن طعم و بوی دهان، به ازیبیند خواستی و شودمی گلوله و چرخدمی یارانه روغن

 که دارمدخترخاله  یک تنها. ندارم زن اصالً. ندارم ایبچه که من حال به بدا و. اندازدمی جانت به راحتیبه

 من به که هم را او یارانۀ! نه یا شوممی پرپر برایش دارم وقتی بزند، بالی برایم است حاضر خودش دانمنمی

 فوتش بعدِ و پدربزرگم اسم کنار زدم و امناپدری از کردم مستقل دردسر هزار به را خودم یارانۀ. ددهننمی

 !دهند؟می. دهندنمی یارانه که مرده به. خودم استاد شدم خودم و گرفتم دستم را کارتش

. دو در ضرب دشومی یارانه. جیب خودم دم افتدمی سکندری هم اشیارانه کنم، ازدواج دخترخاله با بگذار

 ای. شوهر گاه و برسد صاحبش دست تا است روزی این گذر کانال پدر گاه خداست، دست کسی هر روزیِ

 ها است.از متصدی یارانه ترمهربانبسیار خدا  و خداست روزی از اندکی یارانه که شدمی باورم کاش

مادرم خبر دهم  به خواستممی و بودم گرفته را خودم تصمیم. افتادم راه به تلفن کیوسک سمت به و شدم بلند

 .بزند اشروزی به دست نخواهد اگر کنم، نصف دخترخاله با را امروزی حاضرمکه 

ای بزنم. به راه افتادم تا لقمه آهنراه ایستگاه روبروی سرایدیزی بعد از تماس، سر ذوق آمدم. به سمت

 ام نیست، فقط یارانه است.زیدانستم تا لقمه را قورتش ندهم و گوشت تنم نشود رومی
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 بندیجمع

ریزی کالن جامعه به سمت تکثیر نسل باشد. ایشان که باید برنامه است این باور راسخسکاندار نظام اسالمی بر 

 صدوپنجاه تواندمی داریم، که امکاناتی با ما کشور که معتقدممن »به ضرس قاطع سخن رانده و فرموده است: 

 متوقف برای خواهدمی که تدبیری و اقدام هر. جمعیتم کثرت به معتقد من. باشد شتهدا جمعیت نفر میلیون

 1«.بگیرد انجام میلیون صدوپنجاه از بعد بگیرد، انجام جمعیت رشد کردن

شناسی کاهش جمعیت به ما مدد های گوناگون سخن است. آسیبشک، چنین تدبیری با سنجش جنبهبی

گامی با مرشد خویش را داشته روند کاهش جمعیت آگاه شویم و زمینۀ هم رساند تا از خطرات نهفته درمی

 باشیم.

اهلل( بر اقتدار کشور است، اقتداری برآمده از پویایی جمعیت گاه اصلی سخن مقام معظم رهبری )حفظهتکیه

لکت را سه زده بر اصول سبک زندگی اسالمی. اقتدار یک ممجوان، ایستاده بر سکّوی اقتصاد مقاومتی و تکیه

برد. در این عرصه نظام نیازمند نیروهای جوان و  پویا و سالم عنصر علم و دانش، اقتصاد و فرهنگ به پیش می

تر درخشانآمیخته باشد. فرزندآوری با تربیت فرزندان مجاهد باید است که روحشان با فرهنگ اسالم ناب درهم

    ز هم بماند.از پیش ادامه یابد تا اقتدار ملی ایران اسالمی با

 پرسش

 یف کنید.فرزندی را خالصه تعرکهای عاطفی تدو مورد از آسیب. 1

 مراد از آسیب اختالل در فرصت ازدواج به سبب کاهش جمعیت چیست؟ .0

 گذارد؟. پیری جمعیت چگونه بر چرخۀ تولید اثر می9

 . سه عنصر اصلی اقتدار را از سخنان مقام معظم رهبری بازخوانی کنید.1
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 تحقیقی کار

المللی داشته های بین. نگاهی به روند جمعیتی ایران از نگاه آمارهای جهانی و نمودارهای موجود در سایت1

و بر این نکته تمرکز کنید که پس از امر والیت بر فرزندآوری ( population Iranianباشید )جستجو با کلیدواژۀ 

 ت.در روند رشد جمعیتی ایران چه اتفاقی افتاده اس

اهلل( برشمارید و رابطۀ تدبیر های اقتصاد مقاومتی را از سخنان مقام معظم رهبری )حفظهترین مؤلفهمهم. 0

 اقتصاد مقاومتی با دستور فرزندآوری را به شور بنشینید.
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 هاها و پاسخشبهه. ششمدرس 

 مقدمه

 مسئوالن سوی از جدی زمیع بهبه دور از سایۀ تردید، حرکت به سوی اجرایی کردن تدبیر فرزندآوری 

 مردم سوی از فرهنگی رسانیروزبه نیز و نخبگان، سوی از ریزیبرنامه و تأملبه  و کشور، اجرایی و فرهنگی

 -گیرند و توانایی فکری باالتری دارند که در رأس هرم منزلت اجتماعی جای می -است. گروه میانی  نیازمند

یکی از گیرند. ن و جوانان پرسشگر در صدر آحاد این گروه جای میویژه نخبگان جوانباید فراموش شود. به

 نخبگانِهای ذهنی اهلل( در حل بحران کاهش جمعیت باز کردن گرههای ویژۀ مقام معظم رهبری )حفظهصیهوت

برای ترویج این فرهنگ باید کار فکری و علمی دراین زمینه صورت این عرصه است؛ ایشان بر این باورند که 

 د:پذیر

 خواهیممی ببریم؛ پیش اینها مانند و «بشود تمام بفرستید صلوات» با و شعار با را قضیه این خواهیمنمی ما

 روشن قضیه حقیقتبشود،  باز دارد وجود که ایذهنی هایگره بشود؛ حل علمی و عمیق شکل به مسئله

مسئلۀ  با مرتبط دانشِ صاحبان و ما متفکرین یعنی .بکنیم را کار این توانیممی ما من اعتقاد به و بشود

 ... .کنند ارائه را قبولی قابل و صحیح منطق زمینه این در توانندمی – هابخش از بخشی هر در - جمعیت

 بودن کم به میل این. بشود فرزندیکم به میل دچار ما جامعۀ شودمی موجب که است چیزهایی چه ببینید

 افرادی دهندمی ترجیح چرا. داردمی دوست را فرزند طبیعی طور هب انسان الّا و است. عارضه یک فرزند

 مرد شکلی، به زن چرا باشند؟ داشته فرزند دو فقط دهندمی ترجیح چرا باشند؟ داشته فرزند یک فقط که

 1داری؟ فرزند از کنندمی پرهیز شکلی به

شد تدبیری اندیشیده شد تا از میان اندیای از آنچه نسل امروز در مسئلۀ جمعیت میرو و برای نمونهازاین

های برجسته انتخاب گذارند شبههنظراتی که کاربران اینترنتی ذیل مقاالت یا اخبار مربوط به افزایش جمعیت می

های ذهنی اندیشمندان جامعه بیش از اینها است و پاسخ به شود و در حد توان پاسخ داده شود. بدیهی است گره
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شناسی و شناسی، جامعهطلبد. باید گروهی از کارشناسان دینی، روانبحّری ویژه میها تهر یک از این شبهه

 شناسی و نیز نخبگان علمی و  اقتصادی گرد هم آیند و این مراد رهبر انقالب را برآورده سازند.جمعیت

 زاستجمعیت قدرت

 کمبود رفته یادتان .است درتقکنندۀ تولید ثروت ودانش  ؛کندمی ایجاد قدرت که نیست جمعیت ینا .1شبهۀ 

 ؟را جمعیت انفجار همان از ناشی فعلی بیکاران لشکر یا 62 در دهۀ جمعیت انفجار از ناشی مدرسه

هایی اقتدار ثمرۀ مؤلفه دانست؛یقیناً یکجانبه توان رابطۀ جمعیت با قدرت را ، حق با شماست که نمیالبتهپاسخ. 

تر است. و فراخور دشوارو صد البته اداره و هدایت جمعیتِ بیشتر بهها جمعیت است. است؛ یکی از این مؤلفه

 یا است توسعه محرک جمعیت رشداینکه سویه دانست؛ توان رابطۀ رشد جمعیت را با رشد توسعه یکنیز نمی

 سخن است.حدی در رشد توسعه اثر دارد خود محل توسعه و تا چه مانع

 رشد نرخ اگر چراکه کند، ایفا یکسانی نقش تواندنمی جاهمه در و همیشه جمعیت رشد تردیدی نیست که

 به رو یا و ایستدبازمی اقتصادی رشد از یا جامعه آن، باشد یکسان حتی و بیشتر ملی تولید رشد نرخ از جمعیت

 با درنتیجه و اقتصادی رشد با همواره جمعیت رشد که داشت اظهار قاطعانه تواننمی ،روازاین. گذاردمی فقر

 عامل تواندمی و کندمی ایفا توسعه فراگرد در متضاد نقشی جمعیت رشدگاه،  .است همراه جامعه توسعۀ

 تواندمی سرانه سرمایۀ و اندازپس بر جمعیت رشد تأثیرپذیرفتنی است که و نیز  باشد. توسعه و رشد بازدارندۀ

 شود. رفاه کاهشای سبب در برهه

 و تخصص یادگیری، با کار نیروی و جمعیت افزایشرا انکار کرد که  توان این واقعیتنمیهمه، بااین

 را بیشتر تولید حجمتر های تولیدی فزونتر و بنگاهوسیع بازارهای ایجادبا  ودر هزینۀ کار  یجویصرفه

راحتی و بدون تأمل از کنار این حقیقت گذشت که نیروی انسانی ثروت یک شود بهنمی .سازدمی پذیرامکان

کارگیری نیروهای از انکار ضرورت فرزندآوری تا انتقاد از نحوۀ تقسیم ثروت و نحوۀ به آید.میشمارامعه بهج

 ها راه است.پویای جامعه فرسنگ
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نظام آموزشی  کوشید. باید جمعیتی جوان کشور سرمایۀیی پویاو حفظ سفارشی بجا است که باید برای 

از صدا و سیما، وزارت  –نهادهای فرهنگی، علمی و اجرایی  ای با همکاری همۀشدهمنسجم و کارشناسی

  -ت بهداشت و درمان و وزارت مسکن های فرهنگی تا وزارآموزش و پرورش، حوزۀ علمیه، دانشگاه و کانون

شوند لمی و تولیدی فرزندان جامعه باشد تا برای شغل، آموزش و رفاه نسلی که امروز متولد میپیگیر رشد ع

 اما این توصیه دخلی به اصل سخن ندارد. دیروز را نداشته باشیم. هایکاریکم

توان از نظر گذراند و خود بدان پاسخ داد: آیا هیچ را می هاپرسشاین شدی، همگام سخنان حال که با این 

آیا به نفع کشور بود یا  1962تدبیر جمعیتی کشور در سال  ؟هستبا فقر یا بیکاری  زیاد جمعیت الزامی بین

یر؟ نرخ بیکاری کنونی جوانان ثمرۀ رشد جمعیت است یا پیامد عواملی که از بیرون )مثل جنگ تحمیلی( و خ

 1است؟  درون )مثل ضعف مدیریتی برخی نهادها( بر کشور وارد شده

 روزی دست خداست

 تحویل را تریسالم یقیناً و زیادتر فرزندان قطعاً ،باشند برخوردار مناسبی مالی قدرت از خانوارها اگر .2شبهۀ 

 رسد.اینکه با این شرایط، خود ازدواج هم برای برخی محال به نظر می داد. بگذریم از خواهند جامعه

 داشته( روزی ترس) امالق خشیت نباید شماد: فرمایمی قرآن. استسخن  این مخالف ما قرآنی فرهنگ پاسخ.

 0.رساندمی را بچه روزی خدا. نباشید رسدمی کجا از شما بچۀ روزی اینکه نگران ؛باشید

ی است که برای دهان ،شودمی متولد فرزندی وقتیکنند: فکر می شتباه، ابرخی، به جمعیت رشد با ارتباط در

 این که صاحب ندبه این نکته نیک بیندیش اگر .است سخت ؛شودنمی :گویندمی ،پس خوردن باز شده است.

چند شکم را سیر کند. گاه اتفاق افتاده که  تواندمی به کار آید، مغز ینا : اگرکننداقرار می است، مغز یک دهان

                                                           
گذار جمعیتی، پنجرۀ فرصت، پاداش »ر.ک. حاتم حسینی، ، 1962تی در ایران و تفاوت وضعیت کنونی با سال یبرای روشن شدن تفاوت گذارهای جمع .1

 آذر 92 و 03 مدرّس، تربیّت دانشگاه تهران، کشور، جمعیتی روندهای تحلیل همایش در شدهارائه ، مقالۀ«جمعیتی؛ به سوی یک ساحت جمعیتی جدید

1932. 
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اند روزی دست خداست و این فرزندان ای آن خانواده را از نداری به دارایی رسانده است.فرزند سوم خانواده

 کشانند.که روزی را به سوی خانواده می

 ای گونه به آرایشش باید هرم این. باشد شده بحسا باید کامالً کشوری هر در جمعیت رمهِاز سویی دیگر، 

 را هرم بدنۀ تواندمی که فعالی و کارا بخش آن نوعاً و باشد داشته را هرم باالی تحمل هرم قاعدۀ که باشد

 مهم هایزمینه تمام در توانندمی که هستند هاجوان این است؛ جواننسل  جای گیرد هرم قاعدۀ در و کند تحمل

 ، و حتی در باال بردن سطح ورزشکشور امنیت حفظ و سازندگی تولید، کارآفرینی، قبیل زا کشور اجتماعی

 کشور فعال باشند.

 به چند آیه و روایت توجه فرمایید:برای تقریر و تثبیت این سخن که روزی دست خداست 

 به را او رزق خدا آنکه مگر نیست زمین در اىجنبده هیچ؛ «رِزْقُها اللَّهِ عَلَى إِلَّا الْأَرْضِ فِي دَابَّۀٍ مِنْ ما وَ» -

 (6گرفته است. )هود:  عهده

 و شما ما که مکشید فقر بیم از را خویش فرزندان و ؛«إِيَّاهُمْ وَ نَرْزُقُكُمْ نَحْنُ إِمْالقٍ مِنْ أَوْالدَكُمْ تَقْتُلُوا ال وَ» -

 (101: انعام) .دهیممى روزى را ایشان

السالم( عرض کرد: آیا این روایت که بر زبان مردم جاری است ادق )علیهعمار خدمت امام صبناسحق -

حضرت وی را به ازدواج از فقر گله کرد و آنسلم( وآلهوعلیهاهلل)صلیحق است: مردی خدمت پیامبر اکرم 

شد. امام بار دیگر آمد و گله کرد همان دستور داده شد و بار سوم نیز گله کرد همان دستور داده  دستور داد.

 در انسان روزی و زقر ؛«الْعِیَالِ وَ النِّسَاءِ مَعَ الرِّزْقُ»سپس، افزود: «. حَقٌّ هُوَ نَعَمْ »فرمود: السالم( صادق )علیه

 1.است فرزند و زن وجود گرو

: فرمود. بودم ناراحت و غمناک که حالی در شدم، وارد( السّالمعلیه) صادق امام بر گویدمی کونیسَ -

 فِی تَعِیشُ رِزْقُهَا، اللَّهِ عَلَى وَ ثِقْلُهَا، الْأَرْضِ عَلَى» . فرمود:امشده دختردار :کردم عرض. «ناراحتی؟ چه از سکونی»

 با شازندگی زمان دهد،می خدا را رزقش کشد، می زمین را بارش! سکونی؛ «رِزْقِکَ غَیْرِ مِنْ تَأْکُلُ وَ أَجَلِکَ، غَیْرِ
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 خدا بهشود؟[. سکونی گوید: با این سخنان، ]پس، تو را چه می خورد نخواهد را تو رزق و ،کندمی فرق تو

 1د.ش برطرف من از رنج و غصه ،قسم

 فرماید:باره میالسّالم( در اینامام رضا )علیه  -

 وَ» تَعَالَى اللَّهُ قَالَ فَاقَتُهُ وَ هُفَقْرُ یَمْنَعْکَ لَا وَ فَزَوِّجْهُ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ رَضِیتَ رَجُلٌ إِلَیْکَ خَطَبَ إِنْ

 وَ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ یُغْنِهِمُ فُقَراءَ یَکُونُوا إِنْ» قَالَ وَ [192]نساء: « سَعَتِهِ مِنْ کُلًّا اللَّهُ یُغْنِ یَتَفَرَّقا إِنْ

 0[.90]نور: « عَلِیمٌ واسِعٌ اللَّهُ

دیت و اخالق او راضی هستی، پس، به او  هرگاه مردی به خواستگاری نزد تو آمد که از

دستی او تو را ]از زن دادن به او[ بازندارد، زیرا خداوند متعال فرمود: زن بده و فقر و تهی

اگر ]راهی برای اصالح در میان خود نیابند، و[ از هم جدا شوند، خداوند هر کدام از آنها »

اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از »د: کند. و نیز فرمونیاز میرا با فضل و کَرَم خود بی

 «. سازدنیاز میفضل خود آنان را بی

 رسد:ذکر چند نکته الزامی به نظر می

 9برند.کنند روزی خود می. مراد از رزق تنها رزق حالل نیست. آنها که حالل خدا را حرام می1

 .. مراد از رزق تنها مال نیست0

کردی، این دعا را بخوان: آمیزش رو، در روایت است: آنگاه که قصد نفرزند صالح نیز روزی خداست. بدی

 فرزندی خدایا،؛ «خَیْرٍ إِلَى عَاقِبَتَهُ اجْعَلْ وَ نُقْصَانٌ لَا وَ زِیَادَۀٌ خَلْقِهِ فِی لَیْسَ زَکِیّاً تَقِیّاً اجْعَلْهُ وَ وَلَداً ارْزُقْنِی اللَّهُمَ»

 به عاقبتو  کن نقص و عیب بدون و سالم و صحیح را خلقتش وقرار بده  تقوابا و پاکیزه را او و کن امروزی

 1ش نما.خیر

                                                           
 .13، ص 6ج  همان، کلینی، یعقوببنمحمد .1

 .097ق، ص1126السالم(، الرضا، مشهد، کنگرۀ امام رضا )علیهفقهالسالم(، موسی الرضا )علیهبنعلی .0

 .037-036، ص1تفسیرالقرآن الکریم )للصدرا(، جر.ک.  .9

 .117، ص 02ج  همان، عاملی، حر حسنبنمحمد .1
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سلم( رؤیای شیر وآلهوعلیهاهللعلم هم روزی آدمی است. شاید به همین روست که پیامبر اکرم )صلی

 1فرمود.نوشیدنی را به علم تعبیر می

  0شمارد.گونه سودبری را رزق برمیهمهو د دانسرّه( معنای رزق را عام می)قدس عالمه طباطبایی

آید، به میان می -مانند گوشت و میوه و شیر  -ها ها و آشامیدنی. وقتی سخن از روزی آدمی از خوردنی9

اش هضم شده است. پس، یقین روزی کسی است همان است که از گلویش پایین رفته، بلکه در معدهآنچه به

به همین  آید.نمیبحساها بهها و آشامیدنید از خوردنیرسد روزی فرورثه میشود یا به انداز میآنچه پس

آنچه که بدان سبب شخص تقویت شود و رشد یابد و »کند: سبب است که مالصدرا روزی را چنین تعریف می

 9«جوهرش زیاد گردد.

 نویسد:سرّه( در تفسیر رزق میعالمه طباطبایی )قدسو 

 که است رزق مقدار آن رزقى هر از قهراً. بگیرد قرار مرزوق انتفاع مورد که است چیزى معناى به ... رزق

 خورد،نمى را آن از اندکى از غیر به که کرده، جمع بسیارى مال کسى اگر پس،شود.  واقع انتفاع مورد

 بخواهد که جهت این از مگر نیست او رزق آن بقیۀ خورد،مى که است مقدارى همان رزقش حقیقت، در

 1.نیست رزق خوردن جهت از و است رزق جهت این از که بدهد، کسى هب

شود که کمی رزق و زیادی آن نه ربطی به تمکن مالی دارد و نه در از جمع نکتۀ دوم و سوم فهم می. 1

یابد روزی بیشتری برای میشود. چه بسا کسی که تمکن مالی اندکی دارد اما فرصت حیطۀ مالی محدود می

خوب بخورد و نیکو صدقه بدهد و بسنده علم بیاموزد و به تعداد فرزند آورد. در مقابل، چه بسا  خود بردارد:

که کسی در عین تمکن مالی فرصت میزبانی )خوردن و خوراندن( را نداشته باشد، فرصتی برای کار خیر با نیت 

  فرزندی بسنده کند. آنگاه، مالی کالن به ارث بگذارد.صادقانه نیابد و به تک

                                                           
 .003، ص 03ج همان،  محمدباقر مجلسى، .1

 .197، ص 9ج  همان، ،[عالمه] طباطبایى سیدمحمدحسین .0

 .033، ص1تفسیرالقرآن الکریم )للصدرا(، ج .9

 .111، ص 9ج  همان، ،[عالمه] طباطبایى سیدمحمدحسین .1
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نویسد: می 1«يُنْفِقُونَ رَزَقْناهُمْ مِمَّا وَ». رزق و روزی هر فردی از جانب خداست. صدرالمتألهین در تفسیر آیۀ 0

 ،اللّهِ تقديرَبِ رٌدَّقَمَ وَهُفَ. وانِیَالحَ وَ سانِاإلنْ بقاءِ روريّاتِضَ نْمِ ألنّهُ ،هِرِیْغَ لِبَقِ نْمِ ال اللّهِ لِبَقِ نْمِ هُلَّكُ قَزْالرِّ إنَّ مْلَاعْ وَ»

امور ؛ بدان که روزی همه از جانب خداست نه از جانب غیرش، چراکه ]رساندن[ روزی از «بضمانٍ مضمونٌ

ان است. پس، روزی مقدر شده است، به تقدیری که خدا رقم زده و خود ضروری برای بقای انسان و حیو

  0 آورد.سخن میضمانتش کرده است. سپس، مالصدرا استداللی عقلی بر این 

 دالیل نقلی بسیاری نیز بر این سخن آمده که در باال به چند موردش اشاره شده است.

 بخواهد که هر براى را رزق« ]یَقْدِرُ وَ یَشاءُ لِمَنْ الرِّزْقَ یَبْسُطُ»کمی و زیادی رزق نیز به دست خداست که 

 [.(92. )اسراء: گیردمى تنگ بخواهد که هر براى و دهدمى توسعه

و نیز موانعی که سبب کم  عواملی که سبب برکت و اضافه شدن روزی استبرخی . در این مقام، ذکر 6

شود و صد البته مراد از مناسب است. اینها رموزی است که از قرآن برداشت می شدن روزی و تنگدستی است

 ست:برکتی کمبود مالی نیست، بلکه مراد از آن اضطراب و حیرت و سرگردانی ابی

 :تقوای الهياول. 

 (7-2)طالق:  يَحْتَسِب. ال حَیْثُ مِنْ يَرْزُقْهُ وَ مَخْرَجاً لَهُ يَجْعَلْ اللَّهَ يَتَّقِ مَنْ -

 هم او خود كه مسیرى از و دهدمى قرار هاگرفتاری از نجاتى راه برايش خدا بترسد خدا از كه كسى و

 .دهدمى رزقش ندهد را احتمالش

 به خدا:آوردن روی . دوم

 (121... . )طه:  ضَنْكاً مَعِیشَۀً لَهُ فَإِنَّ ذِكْرِی عَنْ أَعْرَضَ مَنْ وَ -

 بود. خواهد سخت روزگارى را وى بگرداند روى من کتاب از کس هر و

 :سوم. پایداری بر نماز خود و خانواده

 (172نَرْزُقُك. )طه:  نَحْنُ رِزْقاً نَسْئَلُكَ ال عَلَیْها اصْطَبِرْ وَ بِالصَّالۀِ أَهْلَكَ أْمُرْ وَ

                                                           
 .031، ص1، جتفسیرالقرآن الکریم )للصدرا( .1

 .033، ص1تفسیرالقرآن الکریم )للصدرا(، ج .0
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 به را کسى دادن روزى ما ده خرج به شکیبایى نماز کار به و کن وادار خواندن نماز به را خویش کسان

 .مایى خورروزى نیز خود تو که گذاریمنمى توعهدۀ 

 :چهارم. شکرگزاری

 (3لَأَزِيدَنَّكُمْ. )ابراهیم:  شَكَرْتُمْ لَئِنْ

 دهم. افزونتان حتما کنید، سپاسگزارى اگر

 ،1تو بدان سبب که خداوند اسباب کسب روزی را در حِرَف و صتایع قرار داده اسافزون بر آنچه ذکر شد، 

 ای که با هدفی مقدس رو به پیشرفت است مضاعف گردد.پسندیده است تالش اقتصادی آحاد جامعه

اش را تأمین خود مخارج خانواده بخش اسالم انسانی که صاحب حرفه است و از دست رنجدر مکتب حیات

کردن  آن کسی که توان کار ،عکسو بر 0«وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْمُتَحَرِّفَ الْأَمِینَ»کند، جایگاه واالیی دارد: می

 .9«ى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِمَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَ: »شودکند ملعون خوانده میدارد و مخارج خود را بر دیگری تحمیل می

در آیات قرآنی، هر چند که با نوعی تقدیم امور اعتقادی و عبادی و معنوی بر امور مادی و اقتصادی مواجه 

در آیات  ،روهستیم، ولی باید دانست که این تقدیم مانند تقدیم بال راست بر بال چپ برای پرنده است. ازاین

 ، مانند این آیه:عیت میان امور اعتقادی و اقتصادی مواجه هستیمقرآنی همواره با نوعی همراهی و م

 (7: )بقره .الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ يُقِیمُونَ الصَّالۀَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ

 ایمى دادهدارند و از آنچه به آنان روزکسانى هستند که به غیب ایمان دارند و نماز را به پاى مى [متّقین] 

 .کنندانفاق مى

ي عِیالِهِ لكادُّ عَلَاَ»دانست: کار برای رفاه خانواده را در حد رزمندگی و جهاد می السالم()علیه امام صادق

کند مانند اندازد و کار میاش به زحمت میکسی که خود را برای روزی خانواده؛ «كَالْمُجاهِدِ في سَبیلِ اهللِ

                                                           
 و رزق اسباب خداوند و ؛«التَّدْبِیرِ فِي أَصَحُّ وَ الْبَقَاءِ فِي أَدْوَمُ ذَلِكَ وَ الصِّنَاعَاتِ أَنْوَاعِ وَ الْأَعْمَالِ ضُرُوبِ فِي أَرْزَاقِهِمْ أَسْبَابَ جَعَلَ وَ»السالم(: . امام صادق )علیه1

 ابومنصور. )است تردرست او تدبیر برای و سازگارتر، انسان بقای و دوام برای شیوه این و است داده قرار هاصنعت و هاشغل انواع در را هاانسان زیرو

 (911 ص ،0 ج، ق1129 مشهد، مرتضی، نشر االحتجاج، طبرسی،علی بناحمد

 .36، ص 122ج همان،  محمدباقر مجلسى،. 0

 .70، ص 0ج  همان، کلینی، بیعقوبنمحمد. 9
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کند که هنگام جهاد هم دست از طلب ایشان به هشام توصیه می 1.جنگدراه خدا می است که درای رزمنده

اگر درگیری در خط مقدم ؛ «يا هِشامُ! اِنْ رَأَيت الصِّفَّینِ قَدِ الْتَقَیا فاَل تَدَعْ طَلَبَ الرِّزقِ في ذلكَ الْیوْمِ»روزی برندار: 

 0!روز ترک نکن جبهه شروع شد، باز هم کار کردن و طلب روزی را در آن

ای که به امر تجارت در دین شده، جای شگفتی است که برخی به این در همه توصیهنکتۀ پایانی آنکه با آن

 کنند.روزی الهی توجه ندارند و از بیکاری گالیه می

ب تجارت رود از مردم ؛ کسی که به طل«مَنْ طَلَبَ التِّجَارَۀَ اسْتَغْنَى عَنِ النَّاسِ»فرمود: السالم( )علیه امام صادق

إِنْ كَانَ مُعِیلًا إِنَّ تِسْعَۀَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ  َ و»گوید پرسیدم: اگرچه معیل باشد.حضرت فرمود: نیاز گردد. راوی میبی

 9دهم روزی در تجارت است.؛ اگرچه معیل باشد. همانا نه«فِي التِّجَارَۀِ

زیادی عقل و افزایش قدرت اندیشه و تفکر و تدبیر و تجارت را موجب  السالم()علیه حضرتهمچنین، آن

 1؛ داد و ستد موجب افزایش نیروی عقالنی است.«لِالتِّجَارَۀُ تَزِيدُ فِي الْعَقْ»دانست. بدین جهت فرمود: تجربه می

 السالم()علیه حضرتشرفیاب شدم. آن السالم()علیه سالم گفته است: روزی به حضور امام صادقبناسباط

فرمود:  السالم() علیهکند. امامگفتم: حالش خوب است اما دیگر تجارت نمی« کند؟مسلم چه میعمربن» سید:پر

 رسول خدا»این جمله را سه بار تکرار کرد و، آنگاه، ادامه داد: « ترک تجارت کار شیطانی است.»

های و با بخشی از درآمد آن معامله قرض کردآمد معامله میبا کاروانی که از شام میسلّم( وآلهوعلیهاهلل)صلی

نمود. خداوند در مورد تاجران خداجو و کرد و بخشی دیگر را در میان نیازمندان فامیل تقسیم میخود را ادا می

نان را از یاد خدا ؛ مردانی که داد و ستد و معامله، آ"هِرِجالٌ ال تُلْهِیهِمْ تِجارَۀٌ وَ ال بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّ"فرماید: باتقوا می

 0«کند.غافل نمی

                                                           
 .33، ص0ج  همان، کلینی، یعقوببنمحمد. 1

 .73، ص0ج  همان، کلینی، یعقوببنمحمد. 0

 .9، ص 7ج  همان، ،[شیخ] الطوسیحسن بنمحمد. 9
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مرا دید، در حالی که دیر  السالم()علیه گوید: امام صادقخنیس نقل شده که میبنمعلیاز همچنین، روایتی 

 1«به سراغ عزت خود روانه شو!»به من فرمود:   السالم()علیه حضرتآنسراغ کار در بازار رفتم. 

تواند به هر صورت ممکن بار خود را بربندد و تا حد امکان از روزی چرا کسی که میبا وجود این تأکیدها، 

ست که بسیار تاجران موفق بندد؟ این در حالی اخود راه خویش را میو عزتمند زندگی کند مند شود خدا بهره

 اند.آغاز کردهای توشهاز اندک

 تربیت تدریجی است

همه وقتی که برای کار کردن ؟ با اینبرآیمتربیت فرزندم  از پسام خوب نباشد، چگونه گر وضع مالیا. 3شبهۀ 

 ماند؟!م، دیگر چه فرصتی برای تربیت بیش از یک فرزند مییگذارو نان درآوردن می

 نیکان خیل به هاانسان پیوند  ارجمندی حال، این با ،است تدریجی کاری تعلیم و تربیت اصالح، امر پاسخ.

 دیربازده و گیروقت کارِ آن به را جمعی جدی حزم و عزم و همت باشد شایسته کهارزد می درجه بدان تا

های زندگی فضایی برای تربیت است. نیازی به امکانات و آموزشگاهی فراموش نشود همۀ هنگامه .دارد مشغول

دک کنند پسندیده است و ظلم به کوویژه نیست تا به فرزندت بفهمانی که محبت به دیگرانی که با او زندگی می

کافی است به همان اندازه یش فرزند آماده کنی؛ همسایه بد است. تنها کافی است زمینۀ آرام خانواده را برای رو

که پیش فرزندت هستی مربی خوبی برایش باشی و هرگاه پیشش نیستی مربی مطمئنی جانشین تو باشد. کافی 

دب وی به نیکویی بکوشی که این است کرامت نفس فرزندت در به چنگ تدبیرهای ناشیانه ندهی و در ا

 سلم( است:وآلهوعلیهاهللنصیحت رسول اکر م )صلی
 0.ادابَهُمْ احْسِنُوا وَ اوْالدَکُمْ اکْرِمُوا

 .سازید زیبا را آدابشان و کنید احترام خود فرزندان به

 توجه کن:برای لمس این سخن که در هر لحظه از زندگی گنجی از معرفت نهفته است به این داستان 

 تا شومب دتشاگر خواهمیم ،استاد»: دیگویم او به و رودیم استادی نزد به یجوان مرد

 نظر به» :کرد و گفت جوان مرد به ژرفی نگاه استاد «.بیابم را درست زندگی ریمس بتوانم

 و شد یزندگ دانیم وارد جوان مردپس،  «.است الزم بسیار طالی پرورشت برای رسدیم

                                                           
 .130، ص 9ج  من الیحضره الفقیه، ،[صدوق شیخ] بابویهنعلی اببنمحمد. 1
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 آنگاه،. فراهم آورد استاد برای یکاف طالی تا نمود تالش را یطوالن و تسخ هایسال

 مرد به ینگاه دانا استاد .گذارد او پای شیپ و برد میحک مرد آن نزد را شیدستاوردها

مرا به این طال نیازی »: یافت و گفت بود دهید که باری نیآخر از رتریپ را او و کرد جوان

 کرده اجرا را استاد میتعال صرفاً او که دنمو تیشکا به شروع ناراحتی با جوان مرد «.نیست

 که ییهاتالش یط در اگر» :گفت و نداد او به را هااعتراض ۀادام ۀاجاز رمردیپ یول است

 زییچ توانمینم زین من ی،باش اموختهین زییچ ایداده انجام طالها نیا آوردندستهب برای

 !«ایبه گنج مرادت باریافته ای کهو اگر آموخته اموزمیب تو به

شود. تنها کافی است یله و رها و پخته می داختهیرد و در آتش آن گگفرزند کنار کورۀ زندگی شکل می

نباشد و چارچوب خانواده همواره استوار و پرمحبت بماند. خستگی و روزمرگی نباید وظیفۀ تربیت فرزند را به 

اش را به خانه برده برای فرزندش ذخیره نکرده و تن خسته و زلّه فراموشی بسپارد؛ کسی که گزیدۀ محبتش را

 است تمام آنچه را داشته در بازار آن روز باخته است.

 هاعبرت

 سرّه(ای از عالمه طباطبایی )قدسمکاشفه

 تحصیلم هزینۀ والدم مرحوم ناحیۀ از مرتب ،بودم علم تحصیل مشغول اشرف نجف حوزۀ در که هایىسال در

 تمام ماخرجی و نیامد عراق به ایرانى مسافر ماهى چند آنکه تا بودم مشغول البالفارغ من و رسیدمى فنج به

 و پولىبى ناگهان که کردممى فکر علمى مسئله یک در دقیقاً و بودم مطالعه مشغول روزى وضع همین در شد،

 طول بیشتر دقیقه چند شایدکرد.  مشغول خوده ب و گرفت دستم از را مطلب رشتۀ عراق و ایران روابط وضع

 برخاستم .بود میز روى دستم وبودم  نهاده دستم روى سر که حالى در کوبند،مى را منزل درب شنیدم که نکشید

 روحانى لباس به شباهت که لباسى و حنایى محاسنى داراى و االببلند دیدم مردى. کردم باز را خانه درب و

 .داشت جذاب اىقیافه بود چه هر اما اش،عمامه فرم نه و قبایش فرم نه ،نداشت حاضر عصر

 این در :فرمایدمى متعال پروردگار هستم. «ولىحسینشاه» من: گفت و کرد سالم کردم باز را در که محضىبه

 ،آنگاه !اىافتاده روزیت فکره ب و کرده رها را اتمطالعه و درس که امگذاشته اتگرسنه کى سال هیجده مدت

 .رفت و کرد افظىخداح
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 کردم تعجب دیدم آنچه از و برداشتم دستم روى از سر تازه میز پشت به برگشتن و خانه در بستن از بعد من

 :آمد پیش برایم سؤال چند و

 دارم یقین ولى دیدم جاهمین دیدم آنچه یا رفتم خانه در به و برخاستم میز پشت از من راستى آیا اینکه اول

 .نبودم خواب که

 شیخ» باشد گفته که آیدمىبر اشقیافه از ولى کرد، معرفى «ولىحسینشاه» نام به را خود آقا این اینکه دوم

 شاه قیافۀ اشقیافه ،طرفى از شیخ.: باشد گفته که بقبوالنم خوده ب نتوانستم کردم فکر چه هر لکن ،«ولىحسین

 در .بروم ایران به تابستان که نوشت تبریز از موالد مرحوم آنکه تا ماند جواب بدون همچنان پرسش این نبود.

 برخوردم قبرى به ؛گذشتممى تبریز کهنه قبرستان از روزى. زدممى قدم الطلوعینبین نجف، عادت حسب، تبریز

ه ب دانشمند است مردى قبر دیدم ،خواندم را قبر سنگ وقتىاست.  بزرگان از یکى قبر بود پیدا ظاهر نظر از که

 .است رفته دنیا از خانه در به آمدن از پیش سال سیصد حدود و ولىحسینشاه نام

 است وقتى است؟ بوده وقت چه ابتدائش تاریخ این که بود سال هیجده تاریخ آمد پیش برایم که سومى سؤال

 به من که است وقتى یا و مشغولم، است سال پنجوبیست من که ام؟کرده دینى علوم تحصیل به شروع من که

 و است؟ وقت چه از هیجده تاریخ مادۀ ،پس .نیست سال ده از بیش آنهم که ام؟شده مشرف اشرف نجف حوزۀ

 1.امشده مفتخر و ملبس روحانیت لباس به که است سال هیجده دیدم کردم فکر خوب چون

 اندکی با سید

. کردن پر را پدر الیخ جای و بودن مادر سال یکوبیست قدر به نیست، ایفاصله السّالموادی تا گلزار از

 چشم اطراف به گردید، روانه سید مزار سمت به و شد السّالموادی وارد کههمین بالفاصله، خدیجه،بیبی

 فکر اتآمدن خواستگاری به داشتم! آقا سالم: شد صحبتهم شهیدش سید با همه چشم از مخفی و دوخت

 سرت به ازدواج هوای جدی، یا شوخی آمد، دستت که مجردی شهریۀ تومانی شش بودی، مشهد طلبۀ. کردممی

 :گذاشتیمی اتایمباحثههم سر به سر شوخت حال و پاک قلب همان با: گفتمی پدرم. افتاد

                                                           
 . 013-013، ص 1به نقل از سیدمحمدباقر موسوی همدانی: ترجمۀ تفسیر المیزان، ج. 1
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 .گیرندمی بیشتری شهریۀ هم و دارند زن هم که آنهایی حال به خوش  -

 او و!« نشد توفیق آقا،حاج نه: »تیگف لبخند با تو و «ای؟نکرده ازدواج هنوز! جوان: »زد صدایت پدرم دوستِ

 :داد ادامه

 دمِ دختری. است معروف شیرازی میرزای مرحوم خاندان از شناسی؟می که را شیرازی طباطبایی آقاحاج  -

 .دارد بخت

 .خیر به یادش. شد آغاز ساده گپ همین از تو و من داستان و کشید شوخی به حرفتان آنگاه،

السالم را به سر و روی داشت و خاک کف وادی، دور وردیوز ،اب و موّاجپرشتتندی،  بادناگاه، به

ند آورد. انگار بغض را بش دنیکشراه نفس یبغضباره به یک .را بست شیهاچشمریخت. او خدیجه بیبی

 خودش را به .کرداحساس  اشنهیس ۀدر قفس قیعم یسوز اش دوباره سر باز کرده بود.ده ساله چند ۀفروخورد

هایش نام روی سنگ قبر کشید و این بار با اشکش را صورتبار  نیمچند یبرا .ستیگر اریاختیبمزار رساند و 

پرسوز و  ،یدنیآرام و ناشنو  دیقبر آقا کش یش را رواخوردهپیر و تَرَک دستِسیدمحمدرضا را شست. آنگاه، 

ترسم تنگی کن برای من. میآقا! کمی دل هایت تنگ شده.سیدجان! دلم برای بوی دست» :، زمزمه کردجانکاه

 ...«کند. دست خودم نیست. گونه وارونه میآقا! همیشه خردادماه حال و هوایم را این

 یدلش برابدجوری  .ریختو اشک می زدیحرف م -با سید  – با خودش خدیجه در آن غروب دلگیربیبی

جای پای پدرشهیدش گذاشته بود. مثل پدرش ن هم پا یپسرش سیدحس پسرش هم. یآقا تنگ شده بود، برا

 !پسران من»اهلل سعیدی وصیت کرده بود: خود آیتطلبه بود، مثل او شهید شد. اصالً همۀ پسرانش طلبه بودند. 

گونه بود که این «.دیهمسر شو غیاهل علم و تبل به شوهرِ !. دختران مندیخدا شو یبرا غیاهل علم و تبل یهمگ

پسرش را به حوزه فرستاد و  پنجآقا را بدون آقا بزرگ کرد و هر کدام را به جایی رساند؛  زندِه فرخدیجه نُبیبی

 دخترش را به طلبه شوهر داد. چهار

 بندیجمع

زبانی فرزند و در آغوش ؛ یک لبخند کودک، یک شیریناستالهی فرزند موهبتی نگاه ویژۀ ما این است که 

شود. آنان فرزنددار شدن را سبک زندگی غربی به سخره گرفته می کشیدنش لذتی دارد چشیدنی. این لذت در

www.takbook.com



 اسالمی  گیزند سبک در فرزندآوری

102 

 

کنند. روایت این پندارند و این پندار خود را با حربۀ رسانه ترویج میهای خوش زندگی میای بر فرصتضربه

 داستان سوزناک از قلم شهید مطهری خواندنی است:

 نیز لذت و خوشى لحاظ از و شودمى تحقیر ممقا لحاظ از «مادرى» که ما میان در است بیمارى چه این -

 از اىپاره و خودشان به خودشان مرتباً ما زنان ،امروز شود؟مى خوانده بدبختى عین و شودمى تحقیر

 زندان خانه شده، گرفته تو از خانه زندانِ در لذت و خوشى که کنندمى تلقین آنها به شکارچى مردان

 نقاشى و هنرى کارگاه و کتابخانه لو و است زندان اینها لغت در آمدى، بیرون کمتر آنجا از که هرجا. است

 ... .باشد

 ،مادرى لذت جمله آن از ،معنوى شائبۀبى و خالص لذات از را افکار مادى شهوات به توجه]در غرب[ 

 و نشستن میز پشت ظهر تا صبح از خوشبختى است، بدبختى اینها نظر در دارىبچه. است کرده منصرف

 عملًا. است بودن بیدار قمار میز پاى شب آخر و رفتن سینما به شب و زدن قدم خیابان حاشیۀ در رعص

 .شوندمى پیر هم زودتر طبقه این که شده دیده

 1.شده پیدا ما زنان در شدن مادر و فرزنددارى از که است تنفرى حس کورتاژ شیوع علت

فرزندان تالشی برای ساماندهی توسعه و پیشرفت اما در سبک زندگی اسالمی فرزندآوری و تربیت نیک 

 جامعه است.

 پرسش

 رابطۀ قدرت و توسعه با جمعیت را در نگاهی کالن بررسی کنید.. 1

سرّه( تعریف کنید و سه عامل برای افزایش روزی را با آیۀ متناسب . رزق را از زبان عالمه طباطبایی )قدس0

 بنویسید

 رساند خداوند روزی را در تجارت قرار داده است.رید که می. با توجه به متن، روایتی بیاو9

 توان با موفقیت از پسِ تربیت چند فرزند برآمد؟. به نظر شما، چگونه می1

 کار تحقیقی

 به این پرسش به دید یک شبهه بنگرید و پاسخی درخور بدهید:. 1

                                                           
 .06،  ص 0های شهید مطهری، ج یادداشت. 1
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 برای امخوانده درس هاسال. نمدامی خودم انسانی حق را کردن کار. هستم تهران در شاغل مادر یک من

 تهران جانش نجات برای پزشکتوصیۀ  به بنا که دارم ساله پنج کودک یک حال،. اجتماع در ثرمؤ حضور

 برسم اداره به وقت سر اینکه برای. کنممی زندگی کرج اطراف هایشهرک از یکی در و امکرده ترک را

 کودکان صبح 7 ساعت از پیش کودکی مهد هیچ که لیحا در ،بزنم بیرون خانه از صبح 0:10 ساعت باید

 6:92ساعت برگردم خانه به تا ،سو آن از. برسم اداره به خیرتأ با ناگزیرم ،درنتیجه. گیردنمی تحویل را

 خود و بگذرد کاراضافه خیر از است ناگزیر همسرم ،پس. شودمی تعطیل عصر 6 کودک مهد و است عصر

 داستان این باشم، سوم و دومبچۀ  فکر به باشد بنا اگر کنممی فکر خودم با. برساند بچه کودک مهد به را

 نداشته را مسافت مشکل همسرم و من تا شد خواهد پاکیزه تهران هوای آیا داشت؟ خواهد ادامه کی تا

 مراقبت و نگهداری صرف ما ناچیز درآمد از فراوانی مبلغ تا شد خواهد رایگان هاکودک مهد آیا باشیم؟

تا مجبور نباشم برای فرزندداری  یافت خواهد بهبود اقتصادی وضعیت آیاو  نشود؟ هاکودک مهد در هابچه

 نظر کنم؟از فرصت حضور در اجتماع صرف

زنان برای کارمند بودن  قۀعال: »در یک کار تحقیقی میدانی شرکت کنید؛ در قالب پرسشنامه این مسئله را. 0

را شود جامعه حضور زن در اجتماع چه عواملی سبب می نتخاب همسر کارمند؟بیشتر است یا ذوق مردان در ا

تان از قشرهای مختلف جامعه و به طور مساوی از جنس زن و جامعۀ آماری« به اشتغال زن تفسیر کند؟صرفاً 

 مرد باشد. پاسخ را در کالس ارائه کنید.
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