
معیتاسالموج

 محمد سبحانی نيا

 مطلوبیت کثرت نسل در اسالم

 قطـع  با يعنی. دارد ذاتی مطلوبيت نسل كثرت و فرزند طلب اسالم ديدگاه از
 ريشـه  و دارد مطلوبيـت  جامعه و فرد به مربوط سياسی و اجتماعی شرايط از نظر
 .دارد انسان حيات فرامادی و معنوی جنبه در

 هـدف  عنـوان  بـه  "االاهلل الاله" گوينده و موحّد فرد يک برای اسالم مکتب
 مـادر  و پـدر  معنوی مندی سعادت در امر اين كه ثيرییتدليل  به نيز و او آفرينش

  .است قائلارزش  ،دارد الهی دستور اين اصلی مخاطباندر جايگاه 

 ایجامعـه  ساختن در مسلمان نسل نقشبه عنوان  را آن طباطبايی عالمه
 مقصـد  تـرين مهـم  را آن تحقـق  و كـرده  معرفی سادف و شرک از عاری توحيدی
 4.تاس دانسته دين و شريعت
 از گلـی  و الهـی  هـای  نعمـت  از نعمتـی   شايسته، فرزند دينی، متون ديدگاه از

 مبن  ریحانبة  الصبال،،  البلد إن»: فرمود {صادق امام .است بهشت های گل

  .«است بهشت های ازگل گلی صالح، فرزند 2؛الجنه ریاحين

                                                      
 .چاپ بیروت/8 ص 4ج ؛زانیلما . 
 .۱ ص ،6 ج ،فيکا . 
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 مـادر  و پـدر  جانشين و يادگار 2،انسان مددكار و يار 4،زندگی زينت مايهفرزند 
 ايـن  وجـود . اسـت  1اخروی حيات در والدين نيکبختی و آمرزش سبب و 4دنيا در

 انسـان  در را فرزند داشتن و نسل توليد انگيزه تا است كافی ترغيب و تیكيد مقدار
 .كند تقويت
 ترغيب و سفارش مواليد، كثرت و لنس تکثير به نسبت دينی، متون و ادله در

 تاكْثِيبرِ  وَ الِاسْبتِيلاادِ  اسْتِحْبَابِ بَابُ»: عنوان با بابی یعيالش لئوسا در .است شده

 از ای پـاره  بـه  كـه ذكر شده است  كتب روايی در یاتيروا و شده گشوده « الْأاوْلاادِ

  .شود می اشاره آنها

 بكبم  أکباثر  البلبد،  واکثبر » :فرمود ,خدا رسول قول از {صادق امام

 امم ديگر بر شما [كثرت] واسطه به فردا تا كنيد زياد را خود فرزندان 0؛غداً األمم

 {صـادق  امـام  كـه  اسـت  آمـده  سنان بن عبداهلل صحيفه در نيز .«نمايم افتخار

 عمـويی  دختـر  مـن  خدا، پيامبر ای: گفت و آمد ,خدا رسول نزد مردی: فرمود

: فرمـود  ,پيامبر. است نازا او ولی ؛پسندم می را وا دين حسن و زيبايی كه دارم

: پرسـيد  او از برادرش با مالقات هنگام {يوسف حضرت زيرا نکن؛ ازدواج او با
 مـن  بـه  پـدرم : داد پاسـر  كنی؟ ازدواج زنان با من از پس توانستی چگونه برادر،
 گينسـن  تسـبيح  از را زمـين  كه باشی داشته فرزندانی توانی می اگر كه داد فرمان

 و آمـد  ,پيامبر نزد مردی روز همان فردای: فرمود {امام. كن ازدواج نمايند،

 مكاثر فانّي ولبداً، سبآء تزّوج»: فرمود ,پيامبر. كرد مطرح را پرسش همان

                                                      
 .46 :کهف . 

 .6: اسراء . 

 .۱۱6 ص ،   ج ،الشیعه وسائل .۱

 ./۱۱ ص همان، .4

 . ص ،6ج  ،کافي .۱
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 4؛القبيحبه : قال السبآء؟ ما {عبداهلل ألبي فقلت: قال القيامه یبم األمم بكم
 فراوانـی  به قيامت روز در من زيرا كن؛ ازدواج آورد، می زياد فرزند كه سواء زن با

: كـردم  سؤال {امام از: گويد می راوی كنم، می تفاخر ها امت ديگر بر مسلمانان

 بـر  مختلـف  جوانب از ثيحد نيا. «منظر زشت زن: فرمود {امام چيست؟ سوآء
 :كند یم داللت اوالد یفراوان تيمطلوب

 ؛ولود با ازدواج به قيتشو( الف
 ؛كنندگان حيتسب لهيوس به نيزم ینيگسن بودن محبوب( ب

 .مسلمانان تيجمع انبوه به امتيق روز در ها امت بر تفاخر به ليتعل( ج

 نسبمه  یرزقه اهلل لع ّ اهالً یتّخذ أن المؤمن یمنع ما» :است آمده روايت در

 اختيـار  همسر مؤمن، فرد كه است آن مانع چيز چه 2؛اهلل الّا اله بال األرض تثقّ 

 اهلل اال الاله گفتن با را زمين كه ببخشد او به فرزندی راه اين از خداوند شايد كند؟
 ازدواج به فراوان، فرزندان داشتن رایب انسان احاديث از برخی در. «نمايد سنگين

: فرمـود  كـه  كنـد  مـی  نقـل  ,خدا رپيامب از {صادق امام است، شده تشويق
 افتخـار  هـا  امـت  سـاير  بـر  شـما  فزونی به قيامت روز در من زيرا ؛نماييد ازدواج»

 را فرزنـد  زيـادنمودن  مطلوبيـت  تـوان  مـی  گذشته، احاديث مجموع از 4.«كنم می
 . كرد استنباط

ـ  اتيروا با كه ميدار یگريد ثياحادممکن است گفته شود   ؛دارد یتنـاف  یقبل
 از دارنـد،  سـفارش  نسل كاهش به صراحت به كه شده وارد رواياتی مقابل در اما

 أحبد  العيبال  قلة»: فرمايـد  می كه {علی اميرالمؤمنين از معروف ثیحدي جمله

 ايـن  از كنايـه  حـديث  ايـن  .«اسـت  دست دو از يکی خوار جيره كمی 1؛اليسارین

                                                      
 .۱۱۱ص ،۱ج ،همان . 

 .4 ص، ۳ ج ،الشیعه وسائل . 

 .۱8۱ص ،۱ج  ،من الیحضره الفقیه .۱

 .۱۱  قصار کلمه البالغه، نهج االسالم، فیض .4
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  .است انسان زندگی آسايش اسباب از يکی كم عيال و فرزند كه است
 :ضروری است نکته چند به توجه پاسر در

 اتيروا نيا پس .گيرد را دربرمی رزندانف و همسر  و است مطلق اليع واژه .4
 .شوند یم ديمق كنند، یم فرزند اديازد تيمحبوب بر داللت كه یاتيروا اب

ـ ع و اهـل  نمـودن  كـم  به قيتشو شود، یم استفاده تيروا نيا از آنچه .2  الي
 اسـت  زا مشکل و سخت اليع یاديز كه است نکته نيا به يیراهنما بلکه ؛ستين
ـ ازد بـودن  حبمست با مضمون نيا و  تحمـل  و خـانواده  یبـرا  تـالش  و اوالد ادي

 و اسـت  محبوب انسان نزد آنچه دنيبخش طوری كه همان .ندارد یتناف مشکالت
 و مستحب انفاق حال نيا با ،است سخت و مشکل شت،يمع قيض با مال، ثاريا اي

 .باشد یم دهيپسند
 ايـن  اگـر  .نددار دخالت نسل قلت و تکثر بر محيط و مکان و زمان شرايط. 4
 اين اگر اما ؛بود خواهد مطلوب نسل زيادی رديدت بی باشند، آماده و مستعد شرايط
 زمـانی  يـک  در اگـر  مـثال  ؛اسـت  مطلوب نسل قلت برعکس نباشد، مهيا شرايط
 تنها نه زياد فرزند وقت آن باشد، آسان آن بهداشت مراعات و تعذيه و بچه تربيت
 رعايـت  و تغذيـه  و تربيـت  اگـر  امـا  ؛باشـد  می هم پسند مورد بلکه ندارد، ايرادی
 .شود بسنده آن كم تعداد به بايد صورت اين در باشند، دشوار و مشکل بهداشت

 نظـر  در مکـان  و زمـان  شرايط كه است اين روايت بين جمع  الزمه بنابراين
 .ه شودگرفت

 اوالد، از ميكر قرآنپرسش ديگری كه ممکن است مطرح شود اين است كه 
 یكـار  را فرزنـد  شيافـزا  تـوان  یمـ  چگونـه . ه اسـت نمود دشمن و فتنه به ريتعب

 آورد؟ شمار به دهيپسند و محبوب

 عطـا  بندگانش به خود لطف از خداوند كه است يیها نعمت از فرزند بودن دارا

 خـدا  تـا  4؛نيبن و بامبال مددکمی و»: ديفرما یم قرآن در نکهيا مثل. است كرده

 در آنهـا  واسطه به مادر و پدرولی  .«كند كمک فراوان فرزندان و اموال با را شما

                                                      
 .   :نوح . 
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 یتنـاف  هم با كه دارد داللت مطلب دو بر قرآن اتيآ پس ؛هستند امتحان معرر
 :ندارند

 .نهاد منت بربندگانش اوالد، عطاكردن با خداوند( الف

 حرافان سبب و است نهفته فرزندان در كه یا كوركننده جاذبه از را مردم( ب
  .داشت برحذر شود، یم درست راه از نيوالد

 نقش فرزند در خانواده 

آفرينی كند كه در  تواند نفش های مختلف می وجود فرزند در خانواده، در زمينه
 :كنيم اينجا به برخی از آنها اشاره می

 تقویت عزت نفس.1

 فرزنـد  یدارا یهـا  خـانواده  در نفس عزت احساس ،ینيد یها آموزه براساس

 قببم  مبن  مبا »: ديفرما یم ,خدا رسول. است فرزند بدون یها خانواده از شيب

 پسـرى  اى خـانواده  هـيچ  رد 4؛یكن لم عز فيهم حدث إال ذکر مبلبد فيهم ولد

 صراحت به ريتعب نيا .«نداشتند آن از پيش كه يافتند عز تى آنکه مگر نشده، زاده
 . دهد یم اننش را نيوالد نفس عزت تيتقو و جاديا در فرزند نقش

 بودن مفید حساسا .2

 نيهمـ  بـه . اسـت  ارتبـاط  در بودن مثمر و یستگيشا احساس با فرزندداشتن
ـ تعب نيوالـد  وجود ثمره به فرزند داشتن ات،يروا در كه است ليدل . اسـت  شـده  ري

 مُضاباف   وَ مِنْب َ  أانَبهُ  تاعْلابمَ  فابأانْ  وَلابدِ َ  حَّقُ أامَا» :ديفرما یم {سجاد امام

  .توست وجود ثمره و تو از او كه یبدان ديبا 2.«إِلايْ َ

 فرزنـد  4؛الْجَنَةِ رَیَاحِينِ مِنْ رَیْحَاناةٌ الصَالِ،َ الْبَلادَ إِنَ»: ديفرما یم ,امبريپ

                                                      
 .۱۳  ص ، ۳ ج ،واربحاراألنمجلسي،  . 

 .  6 ص ، ج ،الفقیه الیحضره من . 
 .4ص ،6 ج ،کافيکلیني،  .۱
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 و گلسـتان  بـه  خانواده ن،ينماد ريتعب نيا در .«است بهشت یها گل از یگل صالح
 کوين ثمرات داشتن كه است یهيبد. اند شده هيتشب آن یبايز یها گل به فرزندان
 و بـودن   مثمـر  احساس و بوده آنها مشترک اتيح تداوم و نيوالد یدلگرم عامل
 .آورد یم وجود به آنها در را نفس به اعتماد

 نیوالد یروان سالمت و نشاط .3

 یبـرا  نيآفـر  یشاد عوامل نيتر بزرگ از یکي كه است داده نشان ها پژوهش
. اسـت  بـوده  تولـد  از پـس  شيخـو  سـالم  فرزنـدان  با آنها مالقات نياول ،نيوالد
 خطاب مادر و پدر اند، شده فرزند صاحب كه یشوهر و زن فرزند، تولد با زمان هم
 دنيشن زين بعدها. ابندي یم گذشته از معنادارتر را ودخ یزندگ آنهابنابراين  شود یم

 كـه  گونه همان. است بخش لذ ت آنها یبرا كودک زبان از «بابا» و «مامان» الفاظ
 چهـره  بـه  نگـاه  شود، نيوالد یروان سالمت و نشاط بسب تواند یم فرزندان تولد
 بسـب  و آورد ارمغـان  بـه  نيوالـد  یبـرا  یناشـدن  وصف نشاط تواند یم زين فرزند

 آرامش و انس هيما صالح فرزند {امام علی دگاهيد از .شود آنان یروان سالمت

ـ فرما یمبنابراين  ؛است نيوالد  البلبد  و المبافقبه  الزوجه ثالثه، يف االن »: دي

 بـا  كـه  یهمسـر : اسـت  زيـ چ سـه  در آرامـش  و انس 4؛المبافّق االخ و الصال،

 و موافـق  كـه  یبـرادر  و باشـد  صـالح  كـه  یفرزند باشد، داشته توافق شوهرش
  .«باشد انسان یأر هم

 خانواده در برکت و یاقتصاد توسعه .4

 .انـد  دانسـته فراخوان زايش فقـر   راتشويق به افزايش جمعيت  بعضی از افراد،
: گويـد  مـى  صالح بکربن. ها وجود داشته است نگرانی از فقر همواره در بين خانواده

 خـوددارى  شـدن  دار بچه از كه است سال جپن :نوشتم { ابوالحسن به اى نامه در
 دليـل  بـه : گويـد  مـى  و شـمارد  مـى  ناپسـند  را شـدن  دار بچـه  مـن  زن و كنم مى

: نوشت من براى {چيست؟حضرت شما نظر است، دشوار او تربيت ،توشگى كم

                                                      
 . 4  ص ،  ج ،غرر الحکم . 

http://fararu.com/fa/news/45579/%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%82%D8%B1
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ی آنهـا  ار شويد كه خداوند روزدفرزند 4؛یَرْزُقُهُمْ جَ َ وَ عَزَ اللَهَ فاإِنَ الْبَلادَ اطْلُبِ»

 .«دهد را می
 در یشـت يمع مشـکالت  باعـث  تنها نه را یفرزندآور و خانواده ليتشک اسالم
 بـه  فرزندشـدن  صـاحب  و ازدواج از پس را یشتيمع توسعه بلکه ؛داند ینم خانواده
 در كـه  يیهـا  آموزه از یکي .است كرده نيتضم آن، همراه بركت و تالش واسطه

 بركـت . است خانواده در بركت بسب فرزند كه است نيا شده ديتیك آن بر اتيروا
 . یبخت کين و سعادت ،یفزون رونق، ،یفراوان از است عبارت

 یریپ هنگام به نیوالد از یریدستگ.5

ـ ام بـه  دنيبخش تحقق فرزند، داشتن یايمزا گريد از  دوران در نيوالـد  یدهاي
 در را «یانزنـدگ  بـه  ديام» تواند یم فرزند داشتن رايز ؛است آنها یريپ و یسالمند

ـ زكر. دهـد  شيافـزا  هستند، فرزند یدارا كه ینيوالد ـ پ هنگـام  بـه  {اي  از یري

 سَبميعُ  اِنَ َ طايِبَةً ذُرِیَةً لادُنْ َ مِنْ  لى هَبْ رَبِ» :كرد فرزند درخواست خداوند

 كـه  درستى به ببخش، خود نزد از پاكيزه فرزندانى و ذريه من به بارالها، 2؛الدُعاء

 .«دعايى شنونده تو

 هب رب»: از خدا فرزند خواست بود؛ نياندوهگ فرزند نداشتن از {ميابراه

 فرزنـدان ] صـالحان  از من به !پروردگارا  ؛ميحل بغالم فبشرنا. نيالصالح من لى

 . «ميداد بشارت صبور و بردبار نوجوانى به را او ما پس ببخش، [صالح

 وهبب  الذى الحمدهلل» :ديافرم مى و آورد مى جا به را نعمت نيا شکر ميابراه

 در كـه  را خداى حمد 1؛الدعا عيلسم ربى ان اسحاق و  ياسماع الكبر على لى

                                                      
 .۱ ص ،6 ج ،کافىکلیني،  . 
 .۱8: عمران آل . 

 . ۳ -۳۳ : صافات .۱

 ./۱ :میابراه .4



4141توشة راهيان نور ويژه محرم الحرام  ره  .............................................................................  06

 و شـنونده  مـن  پروردگـار  همانـا  د،يبخشـ  مـن  بـه  را اسـحاق  و لياسماع ،رىيپ

 :البلبد  العضبد  فنعم :ه استفرمود {یعسگر حسن امام .دعاست كننده اجابت

 خـوب  چـه  4؛عضبد  له ستيل یالذ  يالذل ان ظالمته در ی عضد ذا کان من

 بـاز  او از سـتم  بـا  آنچـه  باشـد،  بانيپشـت  یدارا كـه  یكس .فرزند است یبانيپشت
 .«باشد نداشته بانيپشت كه است یكس خوار و ستاند یم باز ،اند گرفته

 از 2؛بهم نيستعی ولد له كبنی ان الرج  سعادة من» :فرمود {سجاد امام

 .«باشد او كار كمک كه است یرزندف داشتن ،مرد سعادت [یها نشانه]

 مرگ از پس یمعنو تیحما افتیدر. 6

 عامل بلکه ؛بخشد یم استحکام را یويدن یزندگ شالوده تنها نه فرزندان وجود
 عمار ابن اسحاق .بود خواهد زين مرگ از بعد نيوالد یمعنو یتعال و رشد در یمؤثر

 بـودم  رغبت یب رزندف داشتن در: گفت یشخص كه كند یم نقل {صادق امام از
 و كـرد  یمـ  دعا كه دميد را یجوان كنارم در. شد بمينص عرفات در وقوف قيتوف تا

 سبمعت  نيحب  البلبد  يفب  يفرغابن یوالد ،یوالد»: گفت یم و ختير یم اشک

 و پـدر  بـه  نسـبت  او دعـاى  شنيدن با مادرم، و پدر مادرم، و پدر خداوندا 4؛ذل 

 .«آمد پديد من در فرزند كردن پيدا شوق ،مادرش

ـ فرما یم ,خدا رسول  اِلبى  یَجْبرى  ثاببابُهُمْ  وَ قُبُببرِهِمْ  فبى  خامْسَبةٌ » :دي

 مَبنْ  وَ ، مَسْبجِداً  لِلّبهِ  بَنبى  مَنْ وَ ، بِئْراً حَفارا مَنْ وَ ، ناخْالً غاراسَ مَنْ:  دیبانِهِمْ

 آنان پرونده ولى ؛اند رفته دنيا از نفر پنج 1؛صالِحاً اِبْناً خالَفَ مَنْ وَ ، مُصْحَفاً کاتابَ

 بـراى  آبـى  چاه كاشته، درختى كه كسى: رسد مى ثواب آنان به ائمو د نشده بسته

                                                      
 . 6 ص ، ۱،جبحاراالنوارمجلسي،  . 
 . ص ،6ج ،يکافکلیني،  . 

 .۱ص ،همان .۱

 .0/ ص ، ۳  ج ،االنوارحاربسي، مجل .4
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 از اى شايسـته  فرزند نوشته، قرآنى ساخته، مسجدى كرده، حفر مردم بردارى بهره
 .«مانده جا به او


