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با این که ازدواج یک امر طبیعی و غریزی است، ولی امروزه به یک مسئله و حتی 
معضل تبدیل شده است و روزبه روز به دشواری های آن اضافه می گردد.

این دشواری ها نه از ناحیه ی دین و شرع بلکه ناشی از ُعرف و ُعمدتاً به خاطر چشم 
و هم چشمی یا تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار گرفتن می باشد.

دین اسالم به همان اندازه که بر ترک گناهان جنسی تأکید کرده و برای ارتکاب 
آن ها مجازات سنگین در نظر گرفته است، بر روی امر ازدواج و تسهیل آن تأکید 

نموده است.

همه ی این ها به خاطر این است که در دین اسالم نسبت به رفع غریزه ی جنسی، 
راه های حالل و آسان قرار داده شده است؛ اعّم از اصل ازدواج یا تعّدد زوجات و ازدواج 
موّقت. و کسی که باوجوداین همه حالل، مرتکب حرام گردد، مستحق عقوبت شدید 

می باشد.

افرادی که به شنیدن واژه ی تعّدد زوجات و ازدواج موّقت آلرژی دارند، از مفاسدی 
که جوامِع دور از تعالیم اسالم به آن مبتال هستند، غافل و بی خبرند و نمی دانند که 
امکان ندارد که چیزی در اسالم تشریع شده باشد و مصلحت افراد و جامعه در رابطه 

با آن در نظر گرفته نشده باشد.
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 و از یک جهت، دین مقّدس اسالم، نسبت به افزایش نسِل مسلمانان، عنایِت ویژه ای 
دارد و چون به طور طبیعی یک پدر و مادر، نگران هزینه های زیاد فرزندان هستند، در 
آیات قرآن و روایات معصومین) علیهم السالم( نسبت به توّکل و اعتماد بر خالق متعال 
و باور داشتِن رزاقّیت او، تأکید فراوان شده است. اما متأسفانه به علت ضعف باورهای 
دینی در مردم و ترس و نگرانی از آینده، میل به داشتن فرزند زیاد، رو به کاستی 
نهاده و در نتیجه کشور ما را که در دهه ی شصت از رشد جمعّیتی باالیی برخوردار 
بود، در آستانه ی یک بحران جمعیتی قرار داده است؛ به حدی که چندی قبل از 
رسانه های رسمِی کشور اعالم شد که:    بررسي هاي علمي و کارشناسي نشان مي دهد 
که اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به تدریج دچار پیري و درنهایت کاهش 

جمعیت خواهیم شد.1

  بعدازاین اعالم رسمی، مسئوالن سیاست گزارِی کشور به فکر پیدا کردن راه کارهای 
تشویق مردم به افزایش جمعیت افتادند و قوانینی تشویقی از قبیل دادن سکه ی طال 
و زمین به خانواده هایی که اقدام به تولید فرزند سوم و بیشتر بکنند، تصویب گردید 
اما به نظر می آید که این اقدامات کافی نیست بلکه بیشتر باید روی فرهنگ و باورهای 
مردم کار نمود و در این راستا از آیات قرآنی و روایات نورانی اهل بیت) علیهم السالم( 

استمداد ُجست.

هدف از نوشتن این درسنامه ، در ابتدا آشنایی اجمالی مبلغین عرصه مهم تبلیغ  
با مبانی فقهی تغییرات جمعیتی ، فرمایشات مقام عظمای والیت در مورد جمعیت 
، ازدواج و فرزند آوری، مالک های همسران در امر ازدواج و علل عدم تمایل به فرزند 
آوری بوده و در مرحله بعد آگاهی دادن مردم با مباحث مذکور و برخی آیات و روایات 
از طرف جوانان مطرح  نگرانی-هایی است که گاهی  برخی  ازدواج و رفع  درباره ی 

1 دیدار رهبر انقالب با کارگزاران نظام 1391/05/03
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می گردد. نگرانی ها و دغدغه هایی که مانع از ازدواج مناسب و به هنگام می شود.
معتقدیم تا به تعالیم اسالم که توسط اهل بیت ) علیهم السالم ( بیان شده، بازنگردیم، 
روزبه روز بر مشکالت زندگی هایمان افزوده می گردد و در باتالِق مشکالت خودساخته 

فرو می رویم.

این مجموعه شامل سه درس می باشد که عبارت انداز:
درس اول: مبانی فقهی تغییرات جمعیتی

) شامل مباحث: نگاهي گذرا به مباني فقهي تغییرات جمعیتي؛ حضرات آیات سید 
محمدعلی مدرسی و عباس کعبی و جمعیت، ازدواج و فرزند آوری در بیانات مقام 

معظم رهبری(

درس دوم: ازدواج پسندیده در پرتو آیات قرآن و روایات اهل بیت )علیهم السالم(
و  خوب   همسر)زن(  یک  مالک های  روایات،  منظر  از  ازدواج  مباحث:  )شامل 

مالک های خواستگار خوب (

درس سوم: فرزند آوری) کثرت نسل( درآیات و روایات
)شامل مباحث: فرزند آوری در منظر آیات و روایات ، علل عدم تمایل به فرزند 

آوری و مشکالت سر راه  خانواده ها(

امیدوارم این تالش ناچیز مورد قبول خداوند متعال و عنایت خاّص اهل بیت ) علیهم السالم (  قرار 
گیرد و تلنگری باشد بر کسانی که نسخه ی زندگی خود را در داروخانه های فرهنگ 

غربی و مدرنیته جستجو می کنند و مصداق این شعرند که: 
آب در کوزه و ما گرد جهان می گردیم! 
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آری، سرچشمه ی زالل و کسانی را که به نیازها، دردها و درمان های جسمی و 
روحی و مادی و معنوِی ما کاماًل آگاهی دارند را رها کرده ایم و به سراغ مرداب های 

متعّفنی رفته ایم که افکار پوسیده ی خود را در زر ورق به خورد ما می دهند!
به امید روزی که قال رسول اهلل و قال الباقر و قال الصادق علیه السالم ، برای جوانان 
ما از گفته ی فالن روانشناس غربی و جامعه شناس شرقی، باارزش تر و اهمیت تر باشد.

و در آخر بر خود الزم می دارم از تمام کسانی که در تدوین این مجموعه ما را یاری 
کردند کمال تشکر را دارم.

من اهلل توفیق
محمد مسلم وافی
بهار 1395
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نگاهي گذرا به مباني فقهي تغییرات جمعیتي؛
 آیت اهلل سید محمدعلی مدرسی1 

مسئله جمعیت موضوع مهمی است که آثار گستردة سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و... دارد. ازاین رو، هرگونه اظهارنظر دربارة آن باید سنجیده باشد. اگر با رویکردي 
احساسي به این موضوع نگریسته شود، چه بسا آسیب هایی فراوان براي کشور به دنبال 
داشته باشد. البته این اصلی کلي است که اظهارنظرها و تصمیم گیری ها دربارة مسائل 

مهم و حساس، باید دقیق، سنجیده و بر اساس مبانی درست باشد.

ضرورت توجه به اصالت مکتب
 در ابتدا مقدمه ای را بیان می کنم. برای ایجاد تمدن اسالمی، باید اصول و شرایطی 
را رعایت کنیم. یکی از مهم ترین اصول در ساختن تمدن اسالمی، حفظ اصالت مکتب 
است. اسالم یک مجموعه و نظام است که عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و... 
دارد. به همین دلیل،  هر کاری که در بعد نظری یا عملی انجام می شود،  باید اصالت 
مکتب در آن متبلور باشد. البته اصل دیگر در تمدن سازی، استفاده از تجارب و علوم 

1 از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم.
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دیگران است. بی شک اگر تجربه  و دانش مفیدی درجایی از جهان وجود داشته باشد، 
جامعه اسالمی، فرهیختگان و مدیران باید از آن در ابعاد مختلف استفاده  کنند؛ ولی 
نکته مهمی که دراین زمینه باید موردتوجه قرار گیرد این است که استفاده از علوم 
باشد. متأسفانه در  باید در چارچوب درست، و رعایت اصالت ها  و تجارب دیگران، 
این عرصه، افراط  و تفریط های فراوانی دیده می شود؛ عده ای با دیده نفی و انکار به 
دستاوردهای جدید می نگرند، و گروهی منفعالنه دچار افراط می شوند و آموزه های 
عمدی  رویکرد  این  نیز  مواردی  در  البته  می گیرند.  نادیده  دراین زمینه  را  اسالمی 

نیست؛ بلکه عده ای به دلیل برخی فشارها و تنگناها نادانسته به آن روی می آورند. 

هنگام استفاده از افکار و تجربیات دیگران، اگر به درستی جنبه های مثبت و منفی در 
نظر گرفته نشود، و هماهنگی  آن با نظام فکری و عملی اسالمی مورد غفلت قرار گیرد، 
چه بسا به تداخل نظام ها و تضادهای درون دستگاهی بینجامد که آثار ویران کننده ای 
دارد. یکی از موضوع هایی که کشور را دچار این مشکل کرد، سیاست های جمعیتی 

است.

در برهه ای از زمان، به دلیل شرایط خاصی که تا حدی قابل توجیه و درک بود، 
برخی از مسئوالن شیوه ای را برگزیدند که با اصالت مکتب سازگار نبود، و به جای 
اینکه به کنترل جمعیت به منزله مشکلی مقطعی و استثنایی نگاه کنند، روش ها، 
مفاهیم و استدالل هایی را به کار بردند که بیشتر رنگ و بوی غربی داشت و به دور از 
فرهنگ اسالمی بود. به نظر من1 ، باید به سیاست های کاهش جمعیت در دهه هفتاد 
)ازنظر نوع تبلیغ، استدالل و شیوه( به منزله یک روش بنگریم، نه یک پدیده، و آن را 

آسیب شناسی کنیم. 

1 آیت اهلل سید محمدعلی مدرسی
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پرسش این است که چرا موضوعی که از آغاز ظهور اسالم، به منزله  امری پسندیده 
تلقی و عمل می شد، و ده  ها روایت بر آن تأکید داشت، و ذهنیت جامعه اسالمی نیز بر 
اساس آن شکل گرفته بود، به یک باره دگرگون، و به نقطه مقابل آن تبدیل می شود. آیا 
بهتر نبود به جای نفی اصل مسئله و ضد ارزش معرفی کردن تکثیر جمعیت به طور 
برنامه ریزی  و  تبلیغ  و در همین چارچوب،  را مطرح،  مطلق، ضرورت های مقطعی 

می کردند؟
  

جایگاه فرزند آوری در آموزه های اسالمی
 روش های فنی و تحقیقی در بررسی دیدگاه اسالم درباره جمعیت اقتضا می کند که 
ابتدا قاعده و اصل عام در این مورداجرا شود، و در مرحله بعد، استثناها و ضرورت ها 
تبیین شود. با مراجعه به منابع دینی، به  روشنی مشخص می شود که فرزنددارشدن و 
تکثیر اوالد امری مطلوب و مورد تأکید شریعت اسالم است. به تعبیر دیگر، همان طور 
که ازدواج در اسالم کاری پسندیده است و این، مطلبی واضح و غیرقابل انکار است، 

تکثیر اوالد نیز مطلوب و پسندیده است. 
 

 دسته بندی روایات فرزند آوری و افزایش جمعیت
 روایاتی که فرزند آوری و افزایش جمعیت را مطلوب معرفی می کنند، به چند 

دسته تقسیم می شوند:  
 

1(  احادیثی که به صورت صریح و مستقیم داللت دارد؛ مانند حدیث رسول اهلل   
صلی اهلل علیه وآله  که می فرمایند: أَْکِثُروا الَْولَد؛ 1    زیاد فرزند بیاورید  .

 
2( روایاتی که به ترغیب ازدواج و تشکیل خانواده می  پردازد و تأکید می کند که با 

1 کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط - اإلسالمیة( - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق. ج 6 ؛ ص2

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


15

زنان ولود و زایا ازدواج کنید؛ 1

3( احادیثی که داللت دارد بر اینکه پیامبر در قیامت به جمعیت امت خود بر سایر 
امت ها مباهات می کنند.2  

 در میان این روایات، تعبیرهایی وجود دارد که نشان می دهد نگاه اسالم به ازدواج 
و فرزند آوری، با نگاه غربی و اصوالً نگاه مادی بسیار متفاوت است. به سخن دیگر، 
اسالم درباره فرزند آوری، غیر از جنبه های مادی، به جنبه های فرا مادی نیز توجه 
داده است؛ چیزی که در کتاب های جمعیت شناسی غربی، جایی برای آن وجود ندارد؛ 
برای نمونه، پیامبر در حدیثی می فرمایند:   ازدواج کنید؛ زیرا من مباهات می کنم 
به وسیله کثرت شما بر امت ها؛ تا جایی که فرزند سقط شده... بر در بهشت می ایستد و 
به او می گویند داخل بهشت شو؛ می گوید: تا هنگامی که پدر و مادر من داخل بهشت 

نشوند، داخل نمی شوم .3 

صراحت  با  که  احادیثی  از  غیر  است.  فرزنددارشدن  روایات  اطالق  دیگر،  دلیل 
اصل  بر  که  زیادی  روایات  اطالق  می کند،  ترغیب  اوالد  کثرت  به  را  مسلمانان 

فرزنددارشدن تأکید دارند، شامل فرزند دوم و سوم نیز می شود.

اثبات قاعده اصلی درباره جمعیت، به همین مقدار بسنده  در این بخش، یعنی 
می شود )هرچند دالیل دیگری نیز وجود دارد(. تا اینجا روشن شد که تکثیر نسل از 

1 کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط - اإلسالمیة( - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق. ج 6 ؛ ص2
2 کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط - اإلسالمیة( - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق. ج 6 ؛ ص2

ِ ص َعْنَها ثُمَّ أَتَاُه ثَانَِیًة َفَقاَل یَا َرُسوَل  ِ أَتََزوَُّج ُفاَلنََة َفَنَهاُه َرُسوُل اهللَّ 3 أَنَّ َرُجاًل أَتَی النَِّبيَّ ص َفَقاَل یَا َرُسوَل اهللَّ
ِ ص َسْوَداُء َولُوٌد أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َعاقٍِر َحْسَناَء ثُمَّ َقاَل ص أَ  ِ أَتََزوَُّج ُفاَلنََة َفَنَهاُه َعْنَها ثُمَّ أَتَاُه ثَالَِثًة َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ اهللَّ
ْقَط لََیْبَقی ُمْحَبْنِطئاً َعلَی بَاِب الَْجنَِّة َفُیَقاُل لَُه اْدُخْل َفَیُقوُل اَل َحتَّی  ِّي ُمَکاثٌِر بُِکُم اْلَُمَم َحتَّی إِنَّ السِّ َما َعلِْمَت أَن
یَْدُخَل أَبََواَي َفَیْشَفَع فِیِهَما َفَیْدُخاَلِن الَْجنََّة / شهید ثانی، زین الدین بن علی، ُمسّکن الفؤاد عند فقد الحّبة و 

الوالد - قم، چاپ: اول، بی تا. ص23
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منظر روایات کاری مطلوب و پسندیده است. به همین دلیل، این مطلب، مورد قبول 
مسلمانان در طول تاریخ بوده است.

 
بررسی برخی روایاتی که مخالفان افزایش جمعیت بدان استناد کرده اند 

به رغم اینکه فررندآوری و تکثیر اوالد ازنظر اسالم امری شناخته شده و مورد تأیید 
بوده است، برخی مخالفان کثرت جمعیت، برای اینکه به ادعای خود رنگ  و  لعاب 
دینی بدهند، به برخی احادیث استدالل کرده اند که به برخی از آن ها اشاره می شود:

1.  از پیامبر نقل شده است: قِلَُّة الِْعَیاِل أََحُد الَْیَساَریْن ؛    
خانواده کم جمعیت یکی از دو راحتی است .1   

 بررسی حدیث: ِقلَُّة الِْعَیاِل أََحُد الَْیَساَریْن
 روایت مزبور، مشهورترین و مهم ترین روایتی است که طرفداران کنترل جمعیت 
بدان استناد کرده اند. در دهه هفتاد تبلیغات زیادی بر اساس این حدیث انجام دادند 
و حتی در جای جای  کشور آن را بر در و دیوار شهرها و حتی برخی روستاها نوشتند.

بر مدعای طرفداران  قبولی  قابل  به حدیث مذکور، داللت  استدالل  به رغم رواج 
کنترل جمعیت وجود ندارد. توضیح اینکه، این  روایت با توجه به قرائن مختلف ـ از 
جمله احادیثی که بیان شد ـ  درصدد ارزش گذاری، و خوب یا بد قلمداد کردن چیزی 
نیست؛ بلکه مطلبی را  به منزله یک واقعیت عینی و ملموس بیان می کند که عبارت 
است از دشواری اداره عائله و فرزندان زیاد. گواه این مطلب، سیره خود ائمه  صلی 
اهلل علیه وآله  است که بسیاری از آن ها عائله سنگین داشتند و از گروه   قلیل  العیال   

نبوده اند.

1 ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال - قم، چاپ: اول، 1362ش. ج 2، ص: 620
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روایات  در  توصیه،  و  ارزش گذاری  بدون  واقعیت  یادآوری  یعنی  بیان،  این  نظیر 
الَْولَُد  ؛  است   رنج آور  الَْعَذابَْین؛ 1     سفر  أََحُد  َفُر  الَسّ مانند:  می شود؛  دیده  متعددی 
یْنِ ؛2     فرزند دشمن است  . آیا مقصود از این روایات آن است که نباید به  أََحُد الَْعُدَوّ
سفر رفت، یا نباید صاحب فرزند شد؟ بی شک چنین نیست. حدیث قله العیال أحد 

الیسارین نیز این چنین است.

2( امام رضا  صلی اهلل علیه وآله  از پدر خویش و ایشان از جد خویش نقل می کند 
که   جعفر بر صیادی گذشت. از صیاد پرسید بیشتر چه چیزی در دام تو می  افتد؟ 
پرنده بچه دار. جعفر گذشت، درحالی که می گفت: صاحب عیال هالک شد؛  گفت: 

صاحب عیال هالک شد .3 
 

 بررسی حدیث: َهَلَك َصاِحُب الِْعَیاِل
 صرف نظر از سند حدیث، داللت این روایت بر مذموم بودن عیال و افزایش اوالد 
نیز قابل قبول نیست؛ زیرا حدیث یاد شده همانند حدیث قبل، به دنبال بیان یک 
واقعیت است، و اینکه صاحب زن و فرزند شدن، مستلزم تالش و کوشش است و این 

نیز همراه با خطر.

مؤید این مطلب آن است که روایت مزبور،   عیال   را عامل خطر و هالکت می داند 
و مفهوم عیال شامل یک زن و یک فرزند نیز می شود؛ درحالی که به یقین اصل ازدواج 

و صاحب فرزند شدن در اسالم مورد تأیید و تأکید است. 

1 تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 479 .

2 تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 407 .
ثَِني أَبِي ُموَسی بُْن َجْعَفٍر ع َقاَل: َمرَّ َجْعَفٌر بَِصیَّاٍد َفَقالَ  یَا َصیَّاُد- أَيُّ َشيْ ٍء أَْکَثُر َما یََقُع فِي  3 َ بِإِْسَناِدِه َقاَل َحدَّ
- َقاَل َفَمرَّ َجْعَفٌر َو ُهَو یَُقوُل- َهلََک َصاِحُب الِْعَیاِل َهلََک َصاِحُب الِْعَیاِل / علی بن موسی،  اقُّ ْیُر الزَّ َشَبَکِتَک َقاَل الطَّ

امام هشتم علیه السالم، صحیفة اإلمام الرضا علیه السالم - مشهد، چاپ: اول، 1406 ق. ص91.
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مؤید دیگر، سیره امامانی است که نام آن ها در حدیث آمده است؛ یعنی امام رضا، 
امام کاظم و امام صادق. بر اساس برخی منابع تاریخی امام صادق ده فرزند، امام کاظم 
بسیار بیشتر و امام رضا  صلی اهلل علیه وآله  پنج فرزند داشته اند. آیا آن ها کاری را 

نکوهش می کنند و خود بدان عمل می کنند؟!

حتی اگر این نوع روایات ازنظر سند و داللت مشکلی نداشته باشند، قواعد روشن 
اجتهادی حکم می کند که باید از آن ها چشم پوشی )یا آن ها را تأویل( کرد؛ زیرا مفاد 
آن ها با سنت قطعی و مسلم در تعارض است. سنت قطعی مبتنی بر مطلوب بودن 
ازدواج و اصل فرزند آوری و به طور اجمالی غیرمذموم بودن کثرت فرزندان است، و 

روایتی که برخالف سنت قطعی باشد، ارزش استنادی ندارد.
 

شرایط کثرت فرزند
 همان گونه که اسالم از پیروان خود خواسته است تشکیل خانواده دهند و صاحب 
فرزند شوند، از آن ها خواسته است که فرزندان خود را از تربیت صحیح بهره مند کنند 
و نسلی متدین و با فرهنگ مناسب به جامعه تحویل دهند. در حدیث حقوق از امام 
سجاد  صلی اهلل علیه وآله  آمده است:   حق فرزندت بر تو این است که بدانی ... مسئول 

تربیت خوب او و )همچنین مسئول( راهنمایی او به پروردگارش ... هستی  .1 

بنابراین، درصورتی که کثرت اوالد، به رغم تالش زیاد، مانع عمل کردن به وظیفه 
شود و مجموع شرایط، وی را از تربیت صحیح بازدارد، و ترس از انحراف فرزندان وجود 

داشته باشد، شمول ادله کثرت اوالد، نسبت به آن دچار اشکال می شود.
 

ِّیَتُه ِمْن ُحْسِن  ا ُول ََّک َمْسُئوٌل َعمَّ ِه َو أَن نَْیا بَِخْیِرِه َو َشرِّ َُّه ِمْنَک َو ُمَضاٌف إِلَْیَک فِي َعاِجِل الدُّ 1 َحقُّ َولَِدَک َفَتْعلَُم أَن
الوسائل و  َطاَعِتِه فِیک / نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک  َعلَی  لَُه  الَْمُعونَِة  َو  ِِّه  َرب َعلَی  اَللَِة  الدَّ َو  الَْدِب 

مستنبط المسائل - قم، چاپ: اول، 1408ق. ج 15 ؛ ص168
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نگاهی گذرا به مبانی فقهی تغییرات جمعیت؛ آیت اهلل عباس کعبی1 
عده ای بر این باورند که اصالح زندگی مادی و معنوی نسل فعلی اقتضا می کند که 
جمعیت کنترل شود. به نظر من، این ها مانعه   الجمع نیست؛ یعنی اصالح وضع مادی 

و معنوی نسل فعلی، با به دنیا آمدن افراد جدید منافات ندارد.

افزایش جمعیت
درباره موضوع افزایش جمعیت و نسل، بحث های زیادی را می توان مطرح کرد؛ اما 
درمجموع، تکثیر نسل و افزایش جمعیت یک ارزش و مستحب به شمار می آید و 
آیات، روایات و ادله زیادی در این باره قابل طرح است؛ به گونه ای که می توان این موضوع 
را از مسلّمات فقه تلقی کرد. ازاین رو، چند نکته را که بر این موضوع داللت دارند،  

بیان می کنم:

نخست اینکه، بر اساس آیات و روایات، دعا برای طلب فرزند و ازدیاد جمعیت، ذاتاً 
مطلوب است. البته مطلوبیت ذاتی به معنای مطلوبیت مادی و ابزاری نیست. برای 
مثال، افزایش جمعیت برای دست  یافتن به قدرت، جنگیدن و ابزار قدرت قرار گرفتن 
مطلوب نیست؛ بلکه مطلوبیت ذاتی، ناشی از مطلوبیت معنوی است. مطلوبیت مربوط 
به خلقت انسان است. انسان موجودی کریم، مخلوق و بنده خداست. ازاین رو، تالش 
برای افزایش انسان و نسل در روی زمین، به خودی خود حسن است؛ مگر اینکه موانعی 
باعث شود ازدیاد نسل به حد اضطرار برسد، که دراین صورت باید تنظیم شود؛ اما 
به خودی خود رجحان دارد؛ زیرا اوالً، انسان کرامت دارد؛ ثانیاً، در روایات آمده است 

که، ال اله اال اهلل گو زیاد می شود؛ زمین سنگین می شود به گفتن ال اله اال اهلل؛2 
1 کتاب »تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه« با موضوع گفت وگو با اندیشمندان علوم 
انسانی و اسالمی درباره تغییرات جمعیتی، تنظیم هادی عرب از سوی انتشارات مؤسسه امام خمینی رحمه 

اهلل علیه منتشر شده است. متن که در این قسمت درس بیان می شود  خالصه  قسمتی از این کتاب است.
ُ / وسائل الشیعة ج 20ص  ُ أَْن یَْرُزَقُه نََسَمًة تُْثِقلُ  الْْرَض باَِل إِلََه إاِلَّ اهللَّ 2 َما یَْمَنُع الُْمْؤِمَن أَْن یَتَِّخَذ أَْهاًل لََعلَّ اهللَّ

.14
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به ویژه اگر مسلمان و صالح شود؛ ثالثاً، خود این ولد، به منزله عمل صالح و در مقام 
ِّک.  ...1  الِحاتُ  َخْیٌر ِعْنَد َرب دعاگو برای پدر و مادر، یک ارزش معنوی دارد: الْباقِیاتُ  الصَّ
إَِذا َماتَ  ابْنُ  آَدمَ  انَْقَطعَ  َعَمُلهُ  إاِلَّ َعنْ  ثاََلثٍ  َولٍَد َصالٍِح یَْدُعو لَُه َوِعلٍْم یُْنَتَفُع بِِه َوَصَدَقه 

َجارِیَه.2  
پس هرچه تعداد گوینده الاله االاهلل و ولد صالح دعاگو برای پدر و مادر بیشتر باشد، 

مطلوبیت دارد.

برخی از عالمان بزرگ مانند عالمه طباطبایی)ره( در تفسیر المیزان، در ذیل آیات 
مربوط به استحکام بنیاد خانواده و توجه به حرمت قتل نفس، وأد بنات، حرمت وأد 
بنات و یا حرمت قتل اوالد من امالق، تصریح می کند که ازدیاد نسل و جمعیت، 
مبنای ساخت جامعه توحیدی و عاری از شرک و فساد است؛ در ذیل آیاتی که اشاره 
دارند انسان موجودی اجتماعی است و خداوند، او را از ذکر و انثی خلق کرده است، 
شاید این موضوع یکی از مهم ترین مقصد های شریعت باشد. پس درمجموع، فرزند 
دار شدن واجب نیست؛ اما مستحب مؤکد است، تاآنجاکه در برخی از روایات، زن های 
ربیع مربعه مدح شده اند. ربیع مربعه، زنی است که فرزندی دارد و در حال شیر دادن و 
تربیت اوست، و هم زمان آبستن هم باشد. نمونه دیگر، اینکه تأکید شده است با کسی 
ازدواج کنید که ولود باشد؛ ولود صیغه مبالغه است؛ یعنی زیاد بچه دار شود؛ تا آنجاکه 
اگر بین بچه دار شدن و نداشتن جمال و حسن و حتی قبیح بودن تزاحم باشد، بچه دار 
قبیح در مقایسه با زن دارای جمال ظاهری و نازا اولی  است. ائمه)ع( تشویق کرده اند 
ِّی  ً   باشد. در روایت آمده است: تََزوَّْج َسْوَءاَء َولُوداً َفإِن با زنی ازدواج کنید که   سواء  ولودا

ْوَءاُء َقاَل الَْقِبیَحه 3.  ِ َما السَّ ُمَکاثٌِر بُِکُم اْلَُمَم یَْوَم الِْقَیاَمه َقاَل َفُقلُْت ِلَبِی َعْبِد اهللَّ

1 الوافي، ج 4، ص 412 .
2 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 12 ، ص 230
3 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 12 ، ص 230
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با زنی ازدواج کنید که  از رسول گرامی اسالم)ص( نقل شده است که فرمودند 
سواء باشد؛ یعنی کامل و بی عیب باشد و زیاد بچه دار شود. بعد هم تعلیل فرموده  اند 
که من در روز قیامت برای افزایش تعداد امتم بر دیگران مباهات می کنم. بعد سائل 
القبیحه1 ـ خانم زشت منظری که  می پرسد سواء  چیست؟ یعنی ـ بدون نقل قال 
بچه دار می شود، بهتر است. چه بسا برخی بگویند در آن زمان تعداد مسلمان ها کم بوده 
است و به تدریج باید زیاد می شدند و در حال حاضر که میلیاردها مسلمان داریم، دیگر 
نیازی به افزایش جمعیت نیست؛ اما این گونه نیست؛ زیرا در روایت می فرماید یوم 
القیامه. پس این جریان به همین صورت ادامه دارد و به زمان خاصی مربوط نیست. در 
روایت دیگری آمده است: َما یَْمَنعُ  الُْمْؤِمنَ  أَنْ  یَتَِّخَذ أَْهال2ً.  چرا ازدواج نمی کنید؟ چه 
چیزی مانع مؤمن است تا زن بگیرد، لعل اهلل یرزقه تََسمه؛ شاید خداوند تبارک وتعالی 

رزق وروزی و بچه ای نصیب او کند که زمین را با گفتن ال اله اال اهلل سنگین کند.

ازدیاد  این روایات درمی یابیم که بچه دار شدن مستحب مؤکد است.  از مجموع 
دارد،  ذاتی  مطلوبیت  که  حال  دارد.  ذاتی  مطلوبیت  اما  نیست؛  عینی  واجب  نسل 
وظیفه دولت چیست؟ اصل اول در وظیفه دولت و حکومت اسالمی، ترغیب و تشویق 
در عمل کردن به این استحباب است؛ یعنی سیاست های جمعیتی باید بر اساس 
ارزش های مطلوب شارع مقدس تنظیم شود؛ مگر اینکه موانعی وجود داشته باشد؛ 
یعنی اضطرار آن به گونه ا ی باشد که جلوی آن مطلوبیت را بگیرد. اگر اضطرار هم 
باشد، می توان سیاست ها را به صورت موقتی تغییر داد، نه به صورت دائمی؛ اما اصل بر 
این است که دولت اسالمی باید بچه دار شدن و ازدیاد نسل را تشویق کند. همچنین 
دولت باید برنامه ریزی کند که اگر اضطراری ایجاد شد، آن را برطرف سازد، نه اینکه 

به  گونه ای برنامه ریزی کند که اضطرار ایجاد شود.

 1 . الکافي، ج 5، ص 333
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درمقابل، عده ای می گویند فرزند آوری مطلوبیت ذاتی ندارد و اگر مطلوبیت داشته 
باشد، مطلوبیت در کیفیت است نه کمیت، و کثرت جمعیت به خودی خود ارزش 
نیست. این سخن هیچ مبنایی در آیات و روایات ندارد. در اینجا دو موضوع مطرح 
است که باید از هم تفکیک شوند؛ نخست اینکه، جامعه اسالمی باید جامعه  ای قوی، 
عزیز، دانشمند، ثروتمند و صالح باشد، نه ذلیل، جاهل، فقیر و فاسق؛ اما پرسش این 
است که آیا برای تحقق هدف، باید تعداد جمعیت کم شود؟ آیا برای افزایش کیفیت، 
باید جمعیت کنترل شود؟ این ها هیچ ارتباطی به هم ندارند. این وجوه، اعتبارات و 
استحساناتی است که برخی ارائه می دهند؛ درحالی که با استحسان نمی توان مطلوبیت 
ذاتی بچه دار شدن و ازدیاد نسل را از بین برد؛ زیرا آیات و روایات زیادی درباره بچه دار 
شدن وجود دارد که نمی توانیم آن ها را نادیده بگیریم و بگوییم اسالم صرفاً به فکر 
کیفیت است. برای داشتن یک جامعه نیرومند، عالم و مؤمن، نباید ضعف برنامه ریزی 
را با کاهش جمعیت جبران، و در اصطالح امروزی صورت مسئله را پاک کنیم. با پاک 
کردن صورت مسئله، آیات و روایات ناظر به افزایش جمعیت از بین نمی رود. نباید 
به خدا سوءظن و بد گمانی داشته باشید. بدگمانی در چه چیزی؟ بدگمانی در اینکه 
ممکن است فقیر شویم. درنتیجه بگوییم باید جمعیت را کاهش دهیم و یا اینکه 
ازدواج نکنیم؛ چون احتمال دارد نتوانیم مخارج آن را تأمین کنیم. این رویکرد ناشی 

از ضعف ایمان و نداشتن نگاه توحیدی است. در قرآن آمده است: 

َوأَنِْکُحوا الَیامی ِمْنُکْم َوالّصالِِحیَن ِمْن ِعباِدُکْم1 .  
نکاح، مستحب مؤکد و در برخی موارد واجب است. 

إِْن یَُکونُوا ُفَقراَء یُْغِنِهُم اهللُّ ِمْن َفْضلِِه2؛   
اگر فقیر باشند، خداوند از فضل خود رزق وروزی آن ها را می دهد. پس مبادا به دلیل 

 1 . نور 32 
 2 . الکافي، ج 5، ص 330
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فقر، شما واسطه نشوید تا دو نفر باهم ازدواج کنند. در روایت دیگری از رسول گرامی 
اسالم)ص( آمده است:

ن1 ؛    ِ الظَّ  َمنْ  تََرَک  التَّْزِویجَ  َمَخاَفه الَْعْیلَه َفَقْد أََساَء بِاهللَّ
  کسی که از ترس عیالوار شدن و ناتوانی در پرداخت نفقه آن ها ازدواج را ترک 
کند، به خدا بدگمان شده است. بنابراین، افرادی که می گویند باید برنامه ریزی کنیم 
تا فقیر نشویم و افراد متولد شده را سیر کنیم، و یا اینکه اسالم دنبال کیفیت است و 

نه کمیت، نوعی بدگمانی به خداوند تبارک و تعالی دارند.

نکته دیگر اینکه هماهنگی میان، هجرت جمعیتی: 
أَلَْم تَُکْن أَْرُض اهللِّ واِسَعه َفُتهاِجُروا فِیها 2، کشف سرزمین های نو و نیز مرگ و میرهایی 
که اتفاق می افتد، نشان می دهد که خلقت و تنظیم آفرینش ازنظر تغییرات جمعیتی 
به طور تکوینی و تشریعی باهم هماهنگ است. اگر ما به تکالیف خودمان عمل کنیم، 
رزاقیت خداوند و وجود امکانات و توانمندی ها برای قوی شدن و داشتن یک جامعه 

کیفی، ما را کفایت می کند.

عده ای بر این باورند که اصالح زندگی مادی و معنوی نسل فعلی اقتضا می کند که 
جمعیت کنترل شود. به نظر من، این ها مانعه   الجمع نیست؛ یعنی اصالح وضع مادی 
و معنوی نسل فعلی، با به دنیا آمدن افراد جدید منافات ندارد. همه مسائل ناشی 
از تغییرات جمعیتی در گستره های جغرافیایی و بازه های زمانی متنوع، را با ضعف 
مدیریت پوشش ندهیم عوامل گوناگونی موجب می شوند تا کسانی به دنیا بیایند که 
می توانند با خالقیت، ابتکار و استفاده از نعمت های خداوند، نسل ها را مدیریت کنند. 

بنابراین، چرا ما باید مانع از خلق یک انسان شویم؟

 1 . الکافي، ج 5، ص 330 
 2 . نساء 97 
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 مسئله  دیگر اینکه، برخی می گویند قدرت در دانایی است و برای تأیید آن شعری 
از سعدی نقل می کنند:

سیاهی لشکر نیاید به کار       یکی مرد جنگی به از صد هزار

این نکته در جایگاه خود درست است که یک مرد جنگی بهتر از صد هزار نفر است؛ 
اما این بدان معنا نیست که باید آن صد هزار نفر را از بین ببریم. 

َل بَْعَضُکْم َعلی بَْعٍض1.    َواهللُّ َفضَّ
به  عده ای  آفریده شده اند.  مختلف  انسان ها  می فرماید  هم  تبارک وتعالی  خداوند 
دلیل داشتن امکانات و توانمندی های ویژه از دیگران بهترند. و یا َوَقْد َخلََقُکْم أَْطوارا2ً.   
مگر وقتی درباره ازدیاد نسل سخن می گوییم، همه نسل ها را بدون استثنا در نظر 
می گیریم؟ باید همگی دانشمند و مؤمن و سربلند باشند؟ نه آدم ها مختلفند. توزیع 
نقش و تقسیم کار، باعث اقتدار و کمال می شود و این موضوع مطلوبیت دارد. ازاین رو، 

در بین فقیهان کسی وجود ندارد که بگوید افزایش جمعیت مستحب نیست.

جمع بندی
ازدیاد نسل و تالش برای زندگی باهم  جمع بندی قسمت اول این است که اوالً 
ارتباط دارند و مورد تشویق شارع مقدس است. یعنی شارع مقدسی که ازیک  طرف 
می گوید نسل باید زیاد شود، ازطرف دیگر می فرماید خداوند رزاق، واسع، علیم، قادر 
و متعال است. پس باید در موضوع جمعیت نیز به خدا اعتماد کنیم و سوء مدیریت 
و تدبیر خودمان را مبنا قرار ندهیم. همان گونه که ازدیاد جمعیت مطلوب است، کم 
کردن جمعیت نیز به منزله یک اصل اولی مطلوبیت ندارد و بلکه مرجوح است؛ حتی 
در برخی از موارد نیز حرام می شود. رسول اکرم)ص( می فرمایند: َما أََخاُف َعلَی أُمَِّتی 

 1  نحل 71 
 2 نوح 14 
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الَْفْقَر َولَِکْن أََخاُف َعلَْیِهْم ُسوَء التَّْدبِیر1؛     من نمی ترسم که امت من فقیر شوند، بلکه 
نگران سوء  تدبیر و سوء مدیریت هستم  . عده ای می خواهند سوء مدیریت خود را با 

کنترل، محدود کردن و از بین بردن نسل جبران کنند که این کار صحیح نیست.

مذمت جلوگیري از بارداري
نکتة دوم اینکه، جلوگیری از زادوولد و بارداری مذمت شده است. البته در فقه 
موضوع گسترد ه اي با نام عزل - عزل جایز و عزل  وجود دارد. ممکن است کسي 
بگوید این جزء حقوق زن حره و آزاد است. البته در روایاتی دربارة عزل آمده است که 
هو الوأد االصغر، یعنی مانند زنده به گور کردن کوچک است؛ اما جلوگیری از بارداري 
و عقیم کردن، به گونه ای که زن به طور دائم باردار نشود، حرمت دارد. علت وجه 
حرمت آن نیز یکی، اضرار به نفس است که ازنظر فقهي حرام می باشد و دیگري، 
ازلحاظ معرفتی و ایمانی است که نوعي سوء ظن به خداوند تبارک وتعالی به شمار 

می رود که این موضوع ازنظر اخالقی مذمت شده است.

نکتة دیگر اینکه، باید به سیاست کنترل جمعیت با دیدة تردید بنگریم. باید در این 
باره تحقیق کرد که چرا سازمان بهداشت جهانی هرگونه امکانات را در اختیار ما قرار 
دادند تا جمعیت ایران و مسلمان ها کنترل شود؛ تا حدي که به رشد منفی جمعیت 

برسیم. بنابراین، بعید نیست که این سیاست، استعماری و صهیونیستی باشد.
مسئلة بعدي این است که شاید کنترل جمعیت به نوعي عمل به فرهنگ جاهلیت 

باشد؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: 
َوال تْقُتلُوا أْوالَدُکْم ِمْن إْمالٍق2

 به خاطر فقر، فرزندانتان را نکشید. 

 1 .عوالي اللئالي العزیزیة في الحادیث الدینیة، ج 4، ص 5 
 2 إسراء،31 
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در دوران جاهلیت هنگامی که مردم، گرسنه یا دچار قحطي می شدند و غذایی براي 
خوردن پیدا نمی کردند، برای اینکه عده ای سیر شوند، برخي دیگر را می کشتند. در 
زمان ما نیز براي جلوگیري از فقر، جمعیت را کنترل می کنند و این نوعي کشتن، 
عمل جاهلي و بدگمانی به خداوند است. همچنین خداوند رزاق است. بنابراین، اگر 
کسي از ترس ناتواني در تهیة رزق خود و فرزندانش از بارداري جلوگیري کند، به 
ارزشي. پس  نه  است،  ارزشی  عملي ضد  این  و  پیداکرده  رزاقیت خداوند سوءظن 
برنامه ریزی برای رشد منفي جمعیت و جلوگیری از بارداری حرام است. محدود کردن 
تعداد فرزندان و در نظر گرفتن سیاست های تنبیهی مانند تعلق نگرفتن بیمه یا کوپن 
و یا یارانه به فرزند چهارم نیز نوعي محرومیت است و بی شک این نیز جایز نیست. 

در روایت آمده است: 

توالدوا و تکاثروا فانی اُباهی بکم االمم و لو بسقط فان السقط یقف امام باب الجنهِ  
یَُقوُل اَل أَْدُخُل َحتَّی یَْدُخَل أَبََواي1 در این بیان رسول خدا , هیچ قیدي نیامده است؛ 
بلکه به طور کلي فرموده اند توالدوا و تکاثروا؛ یعنی توالد کنید تا جمعیتتان زیاد شود و 
نسل خود را گسترش دهید؛ من به شما در برابر امت  های دیگر مباهات می کنم؛ یعنی 
خود توالد و تکاثر نزد رسول خدا)ص( موضوعیت دارد. در ادامه، پیامبر می فرمایند: 

ولو بسقط...؛ حتی سقطی هم که سالم به دنیا نمی آید و می میرد، این نیز مورد 
مباهات است و در روز قیامت باحالتی مطالبه گرانه نزد پروردگار می ایستد و می  گوید 
من وارد بهشت نمی شوم، مگر اینکه پدر و مادرم بیایند؛ یعنی این سقط، شفیع والدین 
بنابراین، سیاست های  این روایت مربوط به کیفیت است؟  خویش می شود. کجای 
موارد خاصی که  در  البته  باشد.  نسل  ازدیاد  باید درجهت  اسالمی  دولت  تشویقی 

َراُب َقاَل    1 َعْن ُعَبْیِد بِْن ُعَمْیٍر اللَّْیِثيِّ َقاَل: إَِذا َکانَ  یَْومُ  الِْقَیاَمِة َخَرجَ  ِولَْداُن الُْمْسلِِمیَن ِمَن الَْجنَِّة بَِأیِْدیِهُم الشَّ
ْقط / شهید ثانی، زین الدین بن علی،  َفَیُقوُل النَّاُس لَُهُم اْسُقونَا اْسُقونَا َفَیُقولُوَن أَبََویَْنا أَبََویَْنا َقاَل َحتَّی إِنَّ السِّ

ُمسّکن الفؤاد عند فقد الحّبة و الوالد - قم، چاپ: اول، بی تا. ص24
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به حد اضطرار و عسر و حرج  می رسد،  دولت اسالمی می تواند بر اساس اختیاراتی 
و حرج   عسر  آن  که  کند  تنظیم  را  موقت سیاست هایی  به  طور  دارد،  ولی فقیه  که 
باشیم،  اینکه همیشه سیاست های محدود کننده داشته  اما  برود؛  بین  از  و اضطرار 
خالف شرع است. وضعیت فعلی ما نشان می  دهد ازلحاظ رسانه ای، فرهنگ، امکانات 
و قانون گذاری، تالش زیادی شده است که این چنین با رشد منفی جمعیت مواجه 
شده ایم. بنابراین، اکنون باید بکوشیم تا وضعیت به حالت عادی بازگردد. البته افرادی 

که عامل به  وجود آمدن این وضعیت اند،  باید از عملکرد خود استغفار کنند.

جمعیت، عامل اقتدار
نکته  بعدی این است که جمعیت یک عامل اقتدار بشری است و باعث قّوت می شود. 

برای مثال،  در قرآن آمده است: 
یُْمِدْدُکْم بَِأْمواٍل َوبَِنیَن1؛   یعنی بنین در کنار اموال گذاشته شده است. 

حتی از حفده یا نوه دار شدن نیز در قرآن کریم به منزله  نعمت الهی یادشده است. 
همچنین دیر ازدواج کردن، یک ضد ارزش است. در روایات زیادی تأکید شده است 
که زود ازدواج کنید؛ از سعادت انسان این است که دختر در سن بلوغ و زود هنگام 
ازدواج کند. این نیز جزء سیاست های تشویقی اسالم است؛ درحالی که امروزه سن 

ازدواج افزایش یافته و نزدیک سی  سال شده است. 

ازاین رو، باید عوامل افزایش سن ازدواج شناسایی و برطرف شوند. برای مثال،  تأمین 
شغل و مسکن مناسب، با حل مسائل روحی، روانی و فرهنگی و کاهش سن ازدواج 
ارتباط دارد. دولت اسالمی باید به گونه ای برنامه ریزی کند که سیاست های تعلیم و 
ازدواج  معدل سن  که  به کلی طراحی شود  اشتغال،  و  عمران  تربیت، سیاست های 
کاهش یابد. این موضوع نیز یکی از سیاست های اسالم است که نشان می دهد کثرت 

1 نوح آیه 12
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جمعیت، مطلوب است.

راهکارهایی برای افزایش جمعیت
استحکام  بر  تأکید  اول،  راهکار   ، نظر می رسد  به  ما چیست؟  اما وظیفه کنونی 
تبیین  ازدواج جوانان،  امر  به  اهتمام  اجتماعی،  و کاهش آسیب های  بنیاد خانواده 
آموزه  های اسالمی درباره ارزش فرزند آوری و تقویت مهر و محبت در خانواده، ازجمله 

رویکردهایی است که باید بدان  ها توجه جدی داشته باشیم. خداوند می فرماید: 
َُّک أاَلّ تَْعُبُدوا إاِلّ إِیّاُه َوبِالْوالَِدیِْن إِْحساناً.1    َوَقضی َرب

همچنین در آیه دیگری می فرماید: 
ُُّکْم َعلَْیُکْم أاَلّ تُْشِرُکوا بِِه َشْیئاً َوبِالْوالَِدیِْن إِْحساناً َوال تَْقُتُلوا  َم َرب ُقْل تَعالَْوا أَتُْل ما َحرَّ

أَْوالَدُکْم ِمْن إِْمالٍق2.   
بین این دو آیه ارتباط وجود دارد و آن اینکه، اگر احسان به والدین از بین برود، 
ترغیب به تشکیل زندگی کم می شود؛ همان مشکلی که امروزه در جامعه غرب رواج 
یافته است؛ یعنی جلوگیری از بی بند و باری اخالقی به مسئله ازدواج کمک می کند. 

پس یکی از سیاست ها و راهکارهای تبلیغی، تشویق به ازدواج زودهنگام است. 

اسالم،  دشمنان  توطئه های  به  دادن  توجه  است،  مهم  بسیار  دوم  که  راهکار 
صهیونیست ها و مجامع جهانی است. 

راهکار سوم، بیان شرح زندگی رسول اهلل و ائمه اطهار)ع( و بزرگان است و اینکه 
چگونه افزایش اوالد باعث ورود خیر و برکت به زندگی آن ها شده است. برای مثال،

1 اسراء 23 .
2 انعام ، 151 .
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 امام خمینی)ره( درباره  مرحوم آیت اهلل العظمی آقای سید محسن حکیم فرمودند:
 آل حکیم، آل جهاد و شهادت است و خداوند در نسل آن ها برکت قرار داده است. 
جامعه  می تواند  حاکم  مسلمان ها شود،  باعث ضعف  کاهش جمعیت  زمانی  اگر 
را ملزم به افزایش جمعیت کند. برای نمونه،  کاهش جمعیت فلسطینی ها یکی از 
سیاست های صهیونیست  هاست. البته خداوند لطف کرده است و در آنجا نیز شکست 
خورده اند. پس اگر کاهش جمعیت  مسلمان ها باعث ضعف و ذلت آن ها شود، حاکم 

جامعه اسالمی می تواند در حد وجوب برای ازدیاد نسل جامعه دستور صادر کند.

به هرحال، به نظر می رسد عناصر پایه ای ازدیاد نسل، تشویق به ازدواج، تشویق به 
بچه دار شدن و توجه به رزاقیت خداوند است: 

وا نِْعَمَت اهللِّ ال تُْحُصوها1؛   و فرزند، نعمت خداست. چرا خودتان را از داشتن  َوإِْن تَُعدُّ
این نعمت منع می کنید؟ چرا ضعف برنامه ریزی و مدیریت و به تعبیر رسول اهلل)ص( 
سوء تدبیر خود را با بچه  دار نشدن جبران می کنید؟ باید توجه داشته باشیم که ازدیاد 
نسل در همه فرهنگ ها و ادیان، امری مطلوب تلقی شده و یک ارزش است. برای 
مثال،  درمیان کاتولیک ها، یهودیان، روم و ایران باستان نیز یک ارزش بوده است. در 

ایران و روم باستان خانواده  هایی که بچه  دار می شدند، هدیه   دریافت می  کردند.

نقد شعار   فرزند کمتر، زندگی بهتر  
بی شک، شعار   فرزند کمتر، زندگی بهتر   یک شعار استعماری، ضد ارزشی و ناشی 
از سوء ظن به خدا و تنبلی است. زندگی بهتر، باکار بیشتر، تدبیر بهتر، تالش برای 
تربیت اوالد و در سایه ایمان و تقواست. چه کسی گفته است زندگی بهتر از طریق 
فرزند کمتر است؟ زندگی بهتر در سایه ایمان و تقواست. حتی اگر انسان، تنها و فاسق 

هم باشد، زندگی نکبت باری خواهد داشت. خداوند می فرماید: 

1 ابراهیم ، 34 .
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َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْکِری َفإِنَّ لَُه َمِعیَشه َضْنکا1ً.   اما متأسفانه فرهنگ استعماری، 
معیشت ضنک را ناشی از تعداد فرزند دانسته است. 

شعار   فرزند کمتر، زندگی بهتر    یک شعار استعماری است؛ درحالی که قرآن کریم 
می فرماید: 

َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْکِری َفإِنَّ لَُه َمِعیَشه َضْنکاً؛2
هرکس از یاد خدا روی گرداند، زندگی سختی خواهد داشت. آن کسی که به خدا 

توجه کند، خدا نیز به او توجه می کند: 
َفاْذُکُرونِی أَْذُکْرُکْم َواْشُکُروا لِی َوال تَْکُفُرون3ِ.  

 یعنی کفران نعمت نکنید؛ اگر انسان به یاد خدا باشد، با داشتن عیال بیشتر، 
زندگی بهتری خواهد داشت.

الِْعَیالِ  أََحُد  قِلَّه  برخی برای داشتن فرزند کم به این روایت استناد می کنند که 
الَْیَساَریْن4،   کم بودن عائله، زندگی را آسان می کند؛ درحالی که این روایت به یک 
واقعیت خارجی اشاره دارد. کم بودن عیال نباید باعث تنبلی شود؛ بلکه باید مجموعه 
این ارزش ها را در کنار هم در نظر بگیریم تا بتوانیم نمونه یک انسان اسالمی را تبلیغ 
کنیم. عقالنیت، معنویت و تقوا، ایمان و پرستش الهی، عدالت، آزادی، مهر و محبت، 
رحمت و رأفت باعث دوست داشتن فرزند می شود. دوست داشتن فرزند یک ارزش 

عاطفی و روانی مهم است.

تشویق به کار، استحکام بنیاد خانواده، پرهیز از اسراف و تبذیر، توجه به سالمت 
و امنیت، ایجاد امید و مبارزه با روحیه بدگمانی و تالش برای تحقق حکومت انسان 

1 طه 124
2 همان 

3 بقره  آیه 152.
4 قرب اإلسناد، ص 116
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شایسته و صالح، مجموعه ویژگی هایی است که در کنار کثرت جمعیت باعث کارآمدی 
می شود؛ ولی شعار   فرزند کمتر، زندگی بهتر   نه قرآنی است، نه روایی و نه مطابق با 
سیره ائمه)ع( و فطرت انسانی. فطرت انسانی اقتضا می کند که زندگی بهتر در سایه 
آرامش و اطمینان قلبی به  وجود آید و این آرامش در پرتو ایمان و تقوا به  دست 
می آید؛ اما استعمارگران این شعار را تغییر دادند و به جای روی گردانی از خداوند در 
آیه شریفه َمْن أَْعَرَض َعْن ِذْکِری َفإِنَّ لَُه َمِعیَشه َضْنکا1ً،   عبارت من کان اکثر عیاال 
نابودی  با  فان له معیشه ضنکا را قرار دادند. بی شک، کم کردن جمعیت، مساوی 

نسل هاست و این ضدارزش، ضدقرآن و ضد روایات است.

 جمعیت، ازدواج و فرزند آوری در بیانات مقام معظم رهبری 
* طرح اشتباه تحدید نسل

یکی از مهم ترین موجودی های باارزش ما، همین نسل جواِن تحصیل کرده است. 
نسل جوان تحصیل کرده، هم شجاعت دارد، هم امید دارد، هم نشاط و تحرک دارد. 
من همین جا در داخل پرانتز عرض بکنم؛ یکی از خطاهایی که خود ما کردیم - بنده 
خودم هم در این خطا سهیمم - این مسئله ی تحدید نسل از اواسط دهه ی 70 به 
این طرف باید متوقف می شد. البته اّولی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، 
الزم بود، لیکن از اواسط دهه ی 70 باید متوقف می شد. این را متوقف نکردیم؛ این 
اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیم اند، خود بنده ی حقیر 
هم در این اشتباه سهیمم. این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. نسل جوان 
را باید حفظ کرد. با این روند کنونی اگر ما پیش برویم - من چندی پیش هم در ماه 
رمضان در سخنرانی گفتم - کشور پیر خواهد شد. خانواده ها، جوان ها باید تولیدمثل 
را زیاد کنند؛ نسل را افزایش دهند. این محدود کردن فرزندان در خانه ها، به این 
شکلی که امروز هست، خطاست. این نسل جوانی که امروز ما داریم، اگر در ده سال 

1 طه 124 .

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


32

آینده، بیست سال آینده و در دوره ها و مرحله های آینده ی این کشور بتوانیم آن را 
حفظ کنیم، همه ی مشکالت کشور را این ها حل می کنند؛ با آن آمادگی، با آن نشاط، 
با آن شوقی که در نسل جوان هست، و بااستعدادی که در ایرانی وجود دارد. پس ما 

مشکل اساسی برای پیشرفت نداریم.1

* ازدواج و تشکیل خانواده و فرزند آوری یك فرهنگ است؛ 
فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، آن چیزهایی که مردم در 
زندگی روزمره با آن سر و کار دائمی دارند و الهام بخش مردم در حرکات و اعمال آن ها 
است؛ فرهنگ این است؛ این پس خیلی اهّمّیت دارد. مثاًل ... تشکیل خانواده و ازدواج 
یک فرهنگ است؛ تعداد فرزندان یک فرهنگ است؛ اگر در این چیزها بینش مردم و 
جهت گیری مردم جهت گیری درستی باشد، زندگی در جامعه جوری خواهد شد؛ اگر 
خدای ناکرده جهت گیری غلط باشد، زندگی جوری دیگری خواهد شد؛ خدای ناکرده 
به همان بالیی مبتال خواهیم شد که امروز کشورهایی که خانواده را و بنیان خانواده 
ـ به  َهواِت َفَسوَف یَلَقوَن َغّیاـ  ـ َواتَِّبعُوا الشَّ را ویران کردند و شهوات را به راه انداختندـ 

آن سرنوشت دچار شدند.2

* لزوم توجه به مسئله جمعیت و ازدواج 
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می کند، تن او می لرزد، این 

مسئله ی جمعّیت است. 3
ببینید چه چیزهایی است که موجب می شود جامعه ی ما دچار میل به کم فرزندی 
بشود. این میل به کم بودن فرزند، یک عارضه است؛ وااّل انسان به طور طبیعی فرزند 
را دوست می دارد. چرا ترجیح می دهند افرادی که فقط یک فرزند داشته باشند؟ 

1 بیانات در اجتماع مردم بجنورد، 1391/07/19
2 بیانات تاریخ 1393/01/01

3 یانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 1392/09/19
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چرا ترجیح می دهند فقط دو فرزند داشته باشند؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی 
پرهیز می کنند از فرزند داری؟ این ها را بایستی نگاه کرد و دید عواملش چیست؛ 
این عوامل را پیدا کنید، برای عالج این عوامل بیماری زا - که به اعتقاد بنده این ها 
عوامل بیماری زا است - متخّصصین و صاحبان اندیشه را بخواهید فکر کنند. فرض 
کنید مثاًل باال رفتن سّن ازدواج؛ خب بالشک یکی از چیزهایی که باروری را محدود 
می کند، باال رفتن سّن ازدواج است؛ خب، این یکی از کارهایی است که باید در کشور 
فکر بشود. چرا سّن ازدواج در کشور ما باال رفته؟ مگر جوان هفده ساله، هجده ساله، 
نوزده ساله، احتیاج ندارد به اطفاء نیاز جنسی و غریزه ی جنسی؟ ما باید به این فکر 
کنیم. خب، از آن طرف میگویند که این ها خانه ندارند، شغل ندارند، درآمد ندارند؛ 
ببینیم چگونه می شود کاری کرد که همه ی این ها باهم جمع بشود. ما نباید تصّور 
بایستی یک نفری یک خانه ی ِملکی داشته باشد، یک شغل درآمد  بکنیم که حتماً 
داری داشته باشد، بعد ازدواج بکند؛ نه، اَِن یَکونوا ُفَقرآَء یُغِنِهُم اهللُ ِمن َفضلِه؛ این 
قرآن است ]که [ با ما دارد این جور حرف میزند. یعنی همه ی آن گره های ذهنی ای 
را که وجود دارد در این زمینه، باید شما باز کنید، یعنی شأن شما و همایشی از این 
قبیل، این است که بایستی این کار فکری و علمی را بکند؛ یعنی صرفاً بیان فکر، 
بیان خواست و حّتی شعارهایی در این زمینه نباشد. واقعاً کار بشود، کار فکری بشود؛ 
عوامل کاهش جمعّیت و موجبات افزایش جمعّیت به نحو مطلوب و با اعتدال متناسب، 
درست سنجیده بشود، مطرح بشود ]تا[ اقناع بشوند افکار نخبگان. در این زمینه خب 
اآلن عاّمه ی مردم، بعضی ها متدیّنند، بعضی ها متعّبدند، وقتی گفته میشود، میروند 
سراغ باروری بیشتر؛ لکن نخبگان جامعه باید قانع بشوند، باید مسئله را قبول کنند؛ 
اگر نخبگان قبول کردند، کار سهل می شود، کار فرهنگ سازی آسان می شود. در این 

زمینه ها ان شاءاهلل بایستی آقایان تالش کنید و امیدواریم ان شاءاهلل موّفق باشید1. 

1 بیانات در دیدار اعضای همایش ملی »تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه«1392/08/08
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* استعداد ویژه کشور ایران برای پرجمعیت شدن
بنده همچنان معتقدم کشور ما کشور هفتادوپنج میلیونی نیست؛ کشور ما کشور 
صد و پنجاه میلیونی است... این کشور با این سطح وسیع، با این تنّوع آب وهوایی، با 
این امکانات فراوان زیرزمینی، با این استعداد بالقّوه ی علمی که در این کشور وجود 
دارد، می تواند یک کشور پرجمعّیتی باشد و ان شاءاهلل خودش هم این جمعّیت را 

اداره کند1.  

* لزوم توجه به مسئله فرزند آوری
یک نگاه مقلّدانه ای به زندگی غربی یا به زندگی اروپایی وجود داشته که به اینجاها 
منتهی شده و میراث آن به ماها رسیده؛ ما هم در یک برهه ای از زمان غفلت کردیم، 
همین  از[  ]بعضی  در  امروز  درحالی که  ندادیم.  انجام  بدهیم  انجام  باید  که  کاری 
کشورهای غربی از کاهش باروری دارند زیان می بینند و پشیمانند، و در بعضی از 
پرجمعّیت،  خانواده های  یعنی  ندارد؛  وجود  باروری  کاهش  مطلقاً  غربی  کشورهای 
مثاًل خانواده ی آمریکایی با ده دوازده بّچه، چطور خانواده ی ایرانی ]که[ می خواهد 
از او تقلید کند باید حتماً یک بّچه داشته باشد یا دو بّچه! که این اآلن وجود دارد 
و گزارش ها و خبرها از این واقعّیت به ما اّطالع می دهد. ان شاءاهلل که موّفق و مؤیّد 

باشید2.   

* فرزند آوری یك مجاهدت بزرگ
یکی از مهم ترین وظائف زن، خانه داری است. همه می دانند؛ بنده عقیده ندارم به 
این که زن ها نباید در مشاغل اجتماعی و سیاسی کار کنند؛ نه، اشکالی ندارد؛ اما اگر 
چنانچه این به معنای این باشد که ما به خانه داری به چشم حقارت نگاه کنیم، این 
می شود گناه. خانه داری یک شغل است؛ شغل بزرگ، شغل مهم، شغل حساس، شغل 
1 بیانات در دیدار اعضای همایش ملی »تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه«1392/08/08
2 بیانات در دیدار اعضای همایش ملی »تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه«1392/08/08
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آینده ساز. فرزند آوری یک مجاهدت بزرگ است. ما با خطاهایی که داشتیم، با عدم 
دقت هایی که از ماها سرزده، یک برهه ای در کشور ما متأسفانه این مسئله مورد غفلت 
قرار گرفت و ما امروز خطراتش راداریم می بینیم؛ که من بارها این را به مردم عرض 
کرده ام: پیر شدن کشور، کم شدن نسل جوان در چندین سال بعد، از همان چیزهایی 
است که اثرش بعداً ظاهر خواهد شد؛ وقتی هم اثرش ظاهر شد، آن روز دیگر قابل 

عالج نیست؛ اما امروز چرا، امروز قابل عالج است.

فرزند آوری یکی از مهم ترین مجاهدت های زنان و وظائف زنان است؛ چون فرزند 
آوری در حقیقت هنر زن است؛ اوست که زحماتش را تحمل می کند، اوست که 
رنج هایش را می برد، اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است. 
خدای متعال ابزار پرورش فرزند را به مردها نداده، در اختیار بانوان قرار داده؛ صبرش 
را به آن ها داده، عاطفه اش را به آن ها داده، احساساتش را به آن ها داده، اندام های 
جسمانی اش را به آن ها داده؛ درواقع این هنر زن ها است. اگر چنانچه ما این ها را در 

جامعه به دست فراموشی نسپریم، آن وقت پیشرفت خواهیم کرد.1 

* لزوم ترویج فرزند آوری
همه ی  واقعاً  که  است  مهمی  مباحث  جزو  این ها  و  نسل  افزایش  مسئله ی  این 
مسئولین کشور - نه فقط مسئولین اداری - روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی 
دارند، باید در جامعه درباره ی آن فرهنگ سازی کنند؛ از این حالتی که امروز وجود 
باید کشور را خارج کنند. رقم صد و پنجاه میلیون و  دارد - یک بچه، دو بچه - 
دویست میلیون را اول امام گفتند - و درست هم هست - ما باید به آن رقم ها برسیم2. 

  

1 بیانات در دیدار جمعی از مداحان1392/02/11
2 بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 1391/05/03

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


36

خالصه درس اول:
نگاهی گذرا به مبانی فقهی تغییرات جمعیت؛ آیت اهلل عباس کعبی

ضرورت توجه به اصالت مکتب
برای ایجاد تمدن اسالمی، باید اصول و شرایطی را رعایت کنیم. یکی از مهم ترین 
اصول در ساختن تمدن اسالمی، حفظ اصالت مکتب است. اسالم یک مجموعه و نظام 
است که عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و... دارد. به همین دلیل،  هر کاری که 

در بعد نظری یا عملی انجام می شود،  باید اصالت مکتب در آن متبلور باشد.
در برهه ای از زمان، به دلیل شرایط خاصی که تا حدی قابل توجیه و درک بود، 
برخی از مسئوالن شیوه ای را برگزیدند که با اصالت مکتب سازگار نبود، و به جای 
اینکه به کنترل جمعیت به منزله مشکلی مقطعی و استثنایی نگاه کنند، روش ها، 
مفاهیم و استدالل هایی را به کاربردند که بیشتر رنگ  و  بوی غربی داشت و به دور از 

فرهنگ اسالمی بود.

پرسش این است که چرا موضوعی که از آغاز ظهور اسالم، به منزله  امری پسندیده 
تلقی و عمل می شد، و ده  ها روایت بر آن تأکید داشت، و ذهنیت جامعه اسالمی نیز 
بر اساس آن شکل گرفته بود، به یک باره دگرگون، و به نقطه مقابل آن تبدیل می شود.

جایگاه فرزند آوری در آموزه های اسالمی
با مراجعه به منابع دینی، به  روشنی مشخص می شود که فرزنددارشدن و تکثیر اوالد 
امری مطلوب و مورد تأکید شریعت اسالم است. روایاتی که فرزند آوری و افزایش 

جمعیت را مطلوب معرفی می کنند، به چند دسته تقسیم می شوند:  
 

مانند حدیث رسول اهلل   دارد؛  به صورت صریح و مستقیم داللت  احادیثی که   )1
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صلی اهلل علیه وآله  که می فرمایند: أَْکِثُروا الَْولَد1؛     زیاد فرزند بیاورید  .
 

2( روایاتی که به ترغیب ازدواج و تشکیل خانواده می  پردازد و تأکید می کند که با 
زنان ولود و زایا ازدواج کنید؛2

3( احادیثی که داللت دارد بر اینکه پیامبر در قیامت به جمعیت امت خود بر سایر 
امت ها مباهات می کنند3.  

بررسی برخی روایاتی که مخالفان افزایش جمعیت بدان استناد کرده اند 
1. از پیامبر نقل شده است: قِلَُّة الِْعَیاِل أََحُد الَْیَساَریْن4 ؛    خانواده کم جمعیت یکی 

از دو راحتی است  .  
 

این  روایت با توجه به قرائن مختلف ـ از جمله احادیثی که بیان شد  ـ در صدد 
ارزش گذاری، و خوب یا بد قلمداد کردن چیزی نیست؛ بلکه مطلبی را  به منزله یک 
واقعیت عینی و ملموس بیان می کند که عبارت است از دشواری اداره عائله و فرزندان 
زیاد. گواه این مطلب، سیره خود ائمه  صلی اهلل علیه وآله  است که بسیاری از آن ها 

عائله سنگین داشتند و از گروه   قلیل  العیال   نبوده اند. 

2. امام رضا علیه السالم  از پدر خویش و ایشان از جد خویش نقل می کند که   
جعفر بر صیادی گذشت. از صیاد پرسید بیشتر چه چیزی در دام تو می  افتد؟ گفت: 
پرنده بچه دار. جعفر گذشت، درحالی که می گفت: صاحب عیال هالک شد؛ صاحب 

1 کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط - اإلسالمیة( - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق. ج 6 ؛ ص2
2 در درس های آینده به آن ها پرداخته می شود.

3 در درس های آینده به آن ها پرداخته می شود.
4 ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال - قم، چاپ: اول، 1362ش. ج 2، ص: 620
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عیال هالک شد 1 . 

صرف نظر از سند حدیث، داللت این روایت بر مذموم بودن عیال و افزایش اوالد 
نیز قابل قبول نیست؛ زیرا حدیث یاد شده همانند حدیث قبل، به دنبال بیان یک 
واقعیت است، و اینکه صاحب زن و فرزند شدن، مستلزم تالش و کوشش است و این 

نیز همراه با خطر.

حتی اگر این نوع روایات ازنظر سند و داللت مشکلی نداشته باشند، قواعد روشن 
اجتهادی حکم می کند که باید از آن ها چشم پوشی )یا آن ها را تأویل( کرد؛ زیرا مفاد 
آن ها با سنت قطعی و مسلم در تعارض است. سنت قطعی مبتنی بر مطلوب بودن 
ازدواج و اصل فرزند آوری و به طور اجمالی غیرمذموم بودن کثرت فرزندان است، و 

روایتی که برخالف سنت قطعی باشد، ارزش استنادی ندارد.

نگاهی گذرا به مبانی فقهی تغییرات جمعیت؛ آیت اهلل عباس کعبی
افزایش جمعیت

آیات،  و  می آید  شمار  به  مستحب  و  ارزش  یک  افزایش جمعیت  و  نسل  تکثیر 
روایات و ادله زیادی در این باره قابل طرح است؛ به گونه ای که می توان این موضوع را 
از مسلّمات فقه تلقی کرد. ازاین رو، چند نکته را که بر این موضوع داللت دارند،  بیان 

می کنم:

نخست اینکه، بر اساس آیات و روایات، دعا برای طلب فرزند و ازدیاد جمعیت، ذاتاً 
مطلوب است. البته مطلوبیت ذاتی به معنای مطلوبیت مادی و ابزاری نیست.

ثَِني أَبِي ُموَسی بُْن َجْعَفٍر ع َقاَل: َمرَّ َجْعَفٌر بَِصیَّاٍد َفَقالَ  یَا َصیَّاُد- أَيُّ َشيْ ٍء أَْکَثُر َما یََقُع فِي  1  َو بِإِْسَناِدِه َقاَل َحدَّ
- َقاَل َفَمرَّ َجْعَفٌر َو ُهَو یَُقوُل- َهلََک َصاِحُب الِْعَیاِل َهلََک َصاِحُب الِْعَیاِل / علی بن موسی،  اقُّ ْیُر الزَّ َشَبَکِتَک َقاَل الطَّ

امام هشتم علیه السالم، صحیفة اإلمام الرضا علیه السالم - مشهد، چاپ: اول، 1406 ق. ص91.
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ثانیاً، در روایات آمده است که، ال اله اال اهلل گو زیاد می شود؛ زمین سنگین می شود 
به گفتن ال اله اال اهلل1؛ به ویژه اگر مسلمان و صالح شود؛ ثالثاً، خود این ولد، به منزله 

عمل صالح و در مقام دعاگو برای پدر و مادر، یک ارزش معنوی دارد: 
ِّک.   الِحاتُ  َخْیٌر ِعْنَد َرب الْباقِیاتُ  الصَّ

برخی از عالمان بزرگ مانند عالمه طباطبایی)ره( در تفسیر المیزان، در ذیل آیات 
مربوط به استحکام بنیاد خانواده و توجه به حرمت قتل نفس، وأد بنات، حرمت وأد 
بنات و یا حرمت قتل اوالد من امالق، تصریح می کند که ازدیاد نسل و جمعیت، 
مبنای ساخت جامعه توحیدی و عاری از شرک و فساد است؛ در ذیل آیاتی که اشاره 
دارند انسان موجودی اجتماعی است و خداوند، او را از ذکر و انثی خلق کرده است، 
شاید این موضوع یکی از مهم ترین مقصد های شریعت باشد. پس درمجموع، فرزنددار 
شدن واجب نیست؛ اما مستحب مؤکد است، تاآنجاکه در برخی از روایات، زن های 

ربیع مربعه مدح شده اند.

ازدیاد  این روایات درمی یابیم که بچه دار شدن مستحب مؤکد است.  از مجموع 
دارد،  ذاتی  مطلوبیت  که  حال  دارد.  ذاتی  مطلوبیت  اما  نیست؛  عینی  واجب  نسل 
وظیفه دولت چیست؟ اصل اول در وظیفه دولت و حکومت اسالمی، ترغیب و تشویق 
در عمل کردن به این استحباب است؛ یعنی سیاست های جمعیتی باید بر اساس 

ارزش های مطلوب شارع مقدس تنظیم شود؛ مگر اینکه موانعی وجود داشته باشد؛

تشویق شارع  مورد  و  دارند  ارتباط  باهم  زندگی  برای  تالش  و  نسل  ازدیاد  پس 
شود،  زیاد  باید  نسل  می گوید  ازیک  طرف  که  مقدسی  شارع  یعنی  است.  مقدس 
ازطرف دیگر می فرماید خداوند رزاق، واسع، علیم، قادر و متعال است. پس باید در 
موضوع جمعیت نیز به خدا اعتماد کنیم و سوء مدیریت و تدبیر خودمان را مبنا قرار 
ُ / وسائل الشیعة ج 20ص  ُ أَْن یَْرُزَقُه نََسَمًة تُْثِقلُ  الْْرَض باَِل إِلََه إاِلَّ اهللَّ 1 َما یَْمَنُع الُْمْؤِمَن أَْن یَتَِّخَذ أَْهاًل لََعلَّ اهللَّ

.14
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ندهیم. همان گونه که ازدیاد جمعیت مطلوب است، کم کردن جمعیت نیز به منزله 
یک اصل اولی مطلوبیت ندارد و بلکه مرجوح است؛ حتی در برخی از موارد نیز حرام 

می شود. رسول اکرم)ص( می فرمایند: 
َما أََخاُف َعلَی أُمَِّتی الَْفْقَر َولَِکْن أََخاُف َعلَْیِهْم ُسوَء التَّْدبِیر1؛     من نمی ترسم که 
امت من فقیر شوند، بلکه نگران سوء تدبیر و سوء مدیریت هستم  . عده ای می خواهند 
سوء مدیریت خود را با کنترل، محدود کردن و از بین بردن نسل جبران کنند که این 

کار صحیح نیست. 

مذمت جلوگیري از بارداري
جلوگیری از زادوولد و بارداری مذمت شده است. البته در فقه موضوع گسترد ه اي 
با نام عزل - عزل جایز و عزل  وجود دارد. ممکن است کسي بگوید این جزء حقوق 
زن حره و آزاد است. البته در روایاتی دربارة عزل آمده است که هو الوأد االصغر، یعنی 
مانند زنده به گور کردن کوچک است؛ اما جلوگیری از بارداري و عقیم کردن، به گونه 
ای که زن به طور دائم باردار نشود، حرمت دارد. علت وجه حرمت آن نیز یکی، اضرار 
به نفس است که از نظر فقهي حرام می باشد و دیگري، ازلحاظ معرفتی و ایمانی است 
که نوعي سو ءظن به خداوند تبارک و تعالی به شمار مي رود که این موضوع از نظر 

اخالقی مذمت شده است.

نکتة دیگر اینکه، باید به سیاست کنترل جمعیت با دیدة تردید بنگریم. باید در این 
باره تحقیق کرد که چرا سازمان بهداشت جهانی هرگونه امکانات را در اختیار ما قرار 
دادند تا جمعیت ایران و مسلمان ها کنترل شود؛ تا حدي که به رشد منفی جمعیت 

برسیم. بنابراین، بعید نیست که این سیاست، استعماری و صهیونیستی باشد
مسئلة بعدي این است که شاید کنترل جمعیت به نوعي عمل به فرهنگ جاهلیت 

1 عوالي اللئالي العزیزیة في الحادیث الدینیة، ج 4، ص 5.
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باشد؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: 
َوال تْقُتلُوا أْوالَدُکْم ِمْن إْمالٍق1 

به خاطر فقر، فرزندانتان را نکشید.
    

جمعیت، عامل اقتدار
نکته  بعدی این است که جمعیت یک عامل اقتدار بشری است و باعث قّوت می شود. 
برای مثال،  در قرآن آمده است: یُْمِدْدُکْم بَِأْمواٍل َوبَِنیَن2؛   یعنی بنین در کنار اموال 
گذاشته شده است. حتی از حفده یا نوه دار شدن نیز در قرآن کریم به منزله  نعمت 
الهی یاد شده است. همچنین دیر ازدواج کردن، یک ضد ارزش است. در روایات زیادی 
تأکید شده است که زود ازدواج کنید؛ از سعادت انسان این است که دختر در سن 

بلوغ و زود هنگام ازدواج کند. این نیز جزء سیاست های تشویقی اسالم است؛ 

راهکارهایی برای افزایش جمعیت
راهکار اول، تأکید بر استحکام بنیاد خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی، اهتمام 
به امر ازدواج جوانان، تبیین آموزه  های اسالمی درباره ارزش فرزند آوری و تقویت مهر 
و محبت در خانواده، ازجمله رویکردهایی است که باید بدان  ها توجه جدی داشته 

باشیم.

اسالم،  دشمنان  توطئه های  به  دادن  توجه  است،  مهم  بسیار  دوم  که  راهکار 
صهیونیست ها و مجامع جهانی است. 

راهکار سوم، بیان شرح زندگی رسول اهلل و ائمه اطهار)ع( و بزرگان است و اینکه 
چگونه افزایش اوالد باعث ورود خیر و برکت به زندگی آن ها شده است.

1 إسراء،31
2 نوح آیه 12.
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نقد شعار   فرزند کمتر، زندگی بهتر  
بی شک، شعار   فرزند کمتر، زندگی بهتر   یک شعار استعماری، ضدارزشی و ناشی 

از سوء ظن به خدا و تنبلی است.

زندگی بهتر در سایه ایمان و تقواست. حتی اگر انسان، تنها و فاسق هم باشد، 
زندگی نکبت باری خواهد داشت. خداوند می فرماید: 

َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْکِری َفإِنَّ لَُه َمِعیَشه َضْنکا1ً.   
الِْعَیالِ  أََحُد  قِلَّه  برخی برای داشتن فرزند کم به این روایت استناد می کنند که 
الَْیَساَریْن2،   کم بودن عائله، زندگی را آسان می کند؛ درحالی که این روایت به یک 

واقعیت خارجی اشاره دارد. کم بودن عیال نباید باعث تنبلی شود؛ 

تشویق به کار، استحکام بنیاد خانواده، پرهیز از اسراف و تبذیر، توجه به سالمت 
و امنیت، ایجاد امید و مبارزه با روحیه بدگمانی و تالش برای تحقق حکومت انسان 
شایسته و صالح، مجموعه ویژگی هایی است که در کنار کثرت جمعیت باعث کارآمدی 
می شود؛ ولی شعار   فرزند کمتر، زندگی بهتر   نه قرآنی است، نه روایی و نه مطابق با 

سیره ائمه)ع( و فطرت انسانی.

جمعیت، ازدواج و فرزند آوری در بیانات مقام معظم رهبری 
* این مسئله ی افزایش نسل و این ها جزو مباحث مهمی است که واقعاً همه ی 
مسئولین کشور - نه فقط مسئولین اداری - روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی 

دارند، باید در جامعه درباره ی آن فرهنگ سازی کنند؛

1 طه 124
2 قرب اإلسناد، ص 116 .
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* فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدتهای زنان و وظائف زنان است؛ چون فرزند 
آوری در حقیقت هنر زن است؛

* یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر میکند، تن او میلرزد، 
این مسئله ی جمعّیت است

* تشکیل خانواده و ازدواج یک فرهنگ است؛ تعداد فرزندان یک فرهنگ است؛ 
اگر در این چیزها بینش مردم و جهت گیری مردم جهت گیری درستی باشد، زندگی 
در جامعه جوری خواهد شد؛ اگر خدای ناکرده جهت گیری غلط باشد، زندگی جوری 
دیگری خواهد شد؛ خدای ناکرده به همان بالیی مبتال خواهیم شد که امروز کشورهایی 
که خانواده را و بنیان خانواده را ویران کردند و شهوات را به راه انداختند ــ َواتَِّبعُوا 

َهواِت َفَسوَف یَلَقوَن َغّیا ــ به آن سرنوشت دچار شدند الشَّ
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سؤاالت  و پرسش ها:
1( طبق مبانی فقهی تغییرات جمعیتی آیت اهلل مدرسی، آیا توجه به اصالت مکتب 

ضروریست؟ چرا؟
2( با توجه به مبانی فقهی تغییرات جمعیتی آیت اهلل مدرسی، روایاتی که فرزند 
آوری و افزایش جمعیت را مطلوب معرفی می کنند، به چند دسته تقسیم می شوند؟ 

هر کدام را نام برده و مختصرا توضیح دهید.
3( با توجه به مبانی فقهی تغییرات جمعیتی آیت اهلل مدرسی، روایاتی که مخالفان 

افزایش جمعیت بدان استناد می کنند ذکر کرده و آن ها را نقد کنید.
4( طبق مبانی فقهی تغییرات جمعیتی آیت اهلل کعبی، آیا تکثیر نسل و افزایش 
جمعیت یک ارزش و مستحب به شمار می آید؟ آیات، روایات و ادله در این زمینه را 

مختصر توضیح دهید
از  آیا جلوگیري  آیت اهلل کعبی،  تغییرات جمعیتی  فقهی  مبانی   به  توجه  با   )5

بارداري  در اسالم مذمت شده است؟ چرا؟
6( طبق مبانی فقهی تغییرات جمعیتی آیت اهلل کعبی، آیا جمعیت، عامل اقتدار 

می باشد؟ مختصر توضیح دهید
7( سه راهکار برای افزایش جمعیت را نام ببرید؟

8( از بیانات مقام معظم رهبری در مورد جمعیت، ازدواج و فرزند آوری  سه جمله 
ذکر بفرمایید.
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معرفی منابع بیشتر:
* کتاب   تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه   ، پدیدآورنده: 

آیت اهلل محمدعلی مدرسی، انتشارات مؤسسه امام خمینی رحمة اهلل علیه.
* کتاب   اسالم و ساماندهی جمعیت   پدید آورنده: حسن رهبری، انتشارات مؤسسه 

بوستان کتاب
* کتاب   جمعیت ایران، افزایش یا کاهش   پدیدآورنده: شورای فرهنگی اجتماعی 

زنان و خانواده، انتشارات مرکز تحقیقات زن و خانواده.
* کتاب   تحوالت جمعیتی در ایران؛ عوامل، پیامدها، راهبردها   پدیدآورنده: مرکز 

تحقیقات زن و خانواده، انتشارات مرکز تحقیقات زن و خانواده
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درس دوم:
ازدواج پسندیده  

در پرتِوآیات قرآن و روایات اهل بیت )علیهم السالم(

درس دوم
ازدواج پسندیده  

در پرتِوآیات قرآن و روایات
 اهل بیت علیهم السالم
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ازدواج از منظر روایات

این درس را با ذکر چند روایت شریفه،در مورد امر مهم ازدواج این سیره نبوی، 
آغاز می کنم.

سوء ظّن به خداوند
حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله در مورد کسانی که مشکالت مالی را بهانه ای برای 

تأخیر ازدواج  و ترک  آن می دانند، می فرمایند:
، هر کس ازدواج را به  ِ َعزَّ َو َجلَّ   َمْن تََرَک التَّْزِویَج َمَخاَفَة الَْعْیلَِة َفَقْد َساَء َظنُُّه بِاهللَّ

خاطر ترس از فقر ترک کند، نسبت به خدا سوءظن دارد

ُ ِمْن َفْضلِِه1  .   َ َعزَّ َو َجلَّ یَُقولُ  إِْن یَُکونُوا ُفَقراَء یُْغِنِهُم اهللَّ  إِنَّ اهللَّ
زیرا خداوند عزیز و بزرگ فرموده است: اگر داماد و عروس فقیر باشند، خدا آن ها 

را از فضل خود بی نیاز می سازد

1 وسائل الشیعة ج 20 ص 42
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ازدواج موجب افزایش روزی
رسول گرامی اسالم برای جلب و افزایش روزی می فرمایند:

َُّه أَْرَزقُ  لَُکم 1  اتَِّخُذوا الْْهَل تشکیل خانواده بدهید؛ َفإِن
زیرا این کار رزق و روزِی شما را افزون می کند.

و ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه این حدیث مرفوع را نقل کرده که: 
ُکلَّما َکُثَر العیالُ  َکُثَر الِرزُق 2

هر چه نان خورها بیشتر شوند، رزق و روزِی بیشتری می رسد .

ازدواج به موقع:
درجایی دیگر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله در اهمیت ازدواج به موقع دختران 

توصیه کرده و  برای تبیین بیشتر این امر می فرمایند: 
أَیَُّها النَّاُس إِنَّ َجْبَرئِیَل أَتَانِي َعِن اللَِّطیِف الَْخِبیِر ای مردم، 

جبرئیل از جانب خدا به نزد من آمد

أَْفَسَدتُْه  تُْجَتَن  َفلَْم  ثَِماُرَها  أَْدَرَک  إَِذا  َجِر  الشَّ َعلَی  الثََّمِر  بَِمْنِزلَِة  الْبَْکاَر  إِنَّ  َفَقاَل   
یَاُح  ْمُس َو نََثَرتُْه الرِّ الشَّ

چیده  می رسند،  وقتی  اگر  درخت اند.  روی  میوه های  مانند  دوشیزگان  گفت:  و 
نشوند، آفتاب آن ها را فاسد می کند و باد آن ها را پراکنده می سازد.

1 وسائل الشیعة ج 20 ص 15
2 ابن أبي الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل، شرح نهج البالغة البن أبي الحدید - قم، چاپ: اول، 1404ق. 

ج 18، ص: 337.
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 َو َکَذلَِک الْبَْکاُر إَِذا أَْدَرْکَن َما یُْدِرُک النَِّساُء َفلَْیَس لَُهنَّ َدَواٌء إاِلَّ الُْبُعولَُة َو إاِلَّ لَْم یُْؤَمْن 
َُّهنَّ بََشٌر.1   َعلَْیِهنَّ الَْفَساُد ِلَن

دختران نیز وقتی آنچه را زنان می فهمند، درک کنند، دوایی جز شوهر دادن ندارند 
وگرنه از فساد در امان نیستند.

اولین ازدواج: 
حضرت آدم و حّواء

حّواء  ما  مادربزرگ  و  اسالم(  )علیه  آدم  ما حضرت  پدربزرگ  بین  ازدواج،  اولین 
صورت گرفت.

و  شوهر  و  زن  این  خلقت  نحوه ی  جالب،  روایتی  در  )علیه السالم(  صادق  امام 
ازدواجشان را بیان فرموده اند. این روایت را مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف من 

ال یحضره الفقیه آورده است. ترجمه-ی آزاد حدیث ازاین قرار است:

هنگامی که خدای متعال، آدم را از ِگل آفرید، به مالئکه دستور داد که بر مقام او 
سجده کنند. پس از سجده ی مالئکه، خواب را بر او مسلّط نمود و درحالی که آدم 
در خواب بود، حوا را از همان ِگلی که آدم را از آن آفریده بود، آفرید، . . . حوا که 
شروع به حرکت نمود، آدم از خواب پرید. به حوا دستور داده شد که از آدم دور شو. 
هنگامی که نگاه آدم به حوا افتاد، دید مخلوقی زیبا از جنس خود اوست با این فرق 
که مؤنّث است. به او گفت: تو کیستی؟ حوا پاسخ داد: مخلوقی هستم که خدا خلقم 
نموده است. آدم به خدا عرضه داشت: خدایا، این مخلوق زیبا کیست که نگاه به او 
مرا آرام می کند و نسبت به او احساس اُنس دارم؟ خدای متعال فرمود: او بنده ی من 
حوا است. آیا دوست داری همدم و هم صحبت و مطیع تو باشد؟ آدم عرض کرد: بله 

1 کافی ج 5 ص 337
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و به این خاطر تازنده هستم، شکرگزار تو خواهم بود. پس خدا فرمود: باید او را از من 
خواستگاری کنی. آدم عرض کرد: خدایا او را از تو خواستگاری نمودم. در قباِل ازدواج 
با او چه کاری باید انجام دهم؟ خداوند فرمود: رضایت من در این است که به او معارف 
دینم را به او بیاموزی. آدم قبول کرد و خدای متعال عقد ازدواج بین آن دو را خواند 
و به او فرمود: او را به نزد خود دعوت کن. آدم به حوا گفت: به نزدم بیا ولی حوا گفت: 

تو به نزدم بیا! خداوند فرمود:
 ای آدم تو به نزد او برو. و به همین جهت سّنت شده که مردان به خواستگارِی 

زنان بروند.1 

به برخی نکاتی که از این روایت برداشت می شود عبارت اند از:
1. انسان به مونس و همدم نیاز دارد؛ به حّدی که گفته اند: واژه ی انسان برگرفته 

از اُنس است
2. مرد بدون زن، احساس کمبود و تنهایی می کند و زن پاسخی است طبیعی به 

این احساس نیاز
3. همسر ایدئال زنی است که مونس و مأنوس با شوهر خود باشد و شوهر با نگاه 

به او احساس آرامش نماید
4 . محرم و نامحرم از روز اول بوده است و به همین جهت وقتی آدم از خواب بیدار 

شد، به حوا دستور داده شد که از او فاصله بگیرد
5. اولین عاقد، خداوند متعال بوده است

6. اولین مهریه، تعلیم معارف دینی توسط شوهر به زن بوده است.2 

1 من ال یحضره الفقیه ؛ ج 3 ؛ ص380.
2 نکته: مطلب باال با مطلبی که در برخی روایات آمده مبنی بر اینکه مهریه حضرت حوا ده بار صلوات بر 
محمد و آل محمد” بوده است ) بحار ج 13 ص 33 ( تعارضی ندارد. زیرا تمام معارف دین در صلوات جمع 
شده است. هم خالق که اهلل است هم هدف از خلقت که پیامبر و اهل بیت او هستند چنانکه در حدیث شریف 
کساء نیز به این نکته اشاره شده است؛ هم نبّوت و خاتمیت و هم وصایت و امامت. شاید ده بار بودن هم به 

این جه بوده که هر باری متضّمن حقائقی است غیر از بار قبلی. واهلل العالم
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7. در اولین اختالف بین زن و شوهر، خداوند طرف زن را گرفت و به آدم دستور 
داد تا در مقابل یکدندگِی حوا، کوتاه بیاید!

8. خداوند آن قدر برای عّزت و وقار زن ارزش قائل است که به مرد می گوید به سراغ 
زن برو و او را خواستگاری کن و اختیاِر پاسخ مثبت یا منفی دادن را به زن داده است

9.  البته در کنار مطلب فوق، زن را مطیع و تابع مرد قرار داده است. به همین جهت 
اگر زنی بخواهد برخالف خلقت و طبیعت و فطرتش، ُمطاع باشد، زندگِی زناشویی 

دچار اختالل خواهد شد
10. مرد باید شکرگزار نعمت همسر باشد؛ همان گونه که حضرت آدم به خدا عرضه 

داشت: تا زنده هستم سپاسگزار این لطف و نعمتت خواهم بود.

بابرکت ترین ازدواج: حضرت علی و حضرت زهرا سالم اهلل علیهما
جا دارد در این قسمت درس، اشاره کوتاه به یکی از پربرکت ترین ازدواج های دو 

عالم داشته باشیم:
مبارک ترین ازدواج، ازدواج حضرت حیدر )علیه السالم(  با بانوی کوثر )سالم اهلل 

علیها( است و مهریه ی این ازدواج هم یک زره بوده است!

مرحوم مجلسی در بحاراالنوار، روایتی را نقل کرده که ترجمه ی آن ازاین قرار است:
... حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله( هنگامی که امیرالمؤمنین )علیه السالم( به 
خواستگاری دخترشان آمدند، به او فرمودند: ای ابا احسن! آیا چیزی داری که با آن 
تو را به ازدواج دخترم درآورم؟ امیرالمؤمنین )علیه السالم( فرمودند: پدر و مادرم فدای 
شما باد! چیزی از امور زندگی من بر شما مخفی نیست؛ من چیزی جز شمشیر و زره 
و یک شتر آبکش ندارم. حضرت فرمود: ای علی! به شمشیرت که نیاز داری؛ زیرا تو 
مرد جنگ و جهادی و باید با شمشیرت دشمنان خدا را بکشی. با شترت هم باید برای 
نخلستانت آب بِکشی و برای خانواده ات درآمد کسب کنی و بارت را در مسافرت ها بر 
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آن حمل نمایی. ] ولی به زره چندان نیاز نداری! در میدان جنگ بیشتر مراقب خودت 
باش! [ دخترم را در مقابل همین زره به ازدواج تو درآوردم.1 

 
شاعر چه زیبا جریان ازدواج را به زبان شعردر آورده: 

غنچه لب های پیمبر باز شد          صحبت از مهریه چون آغاز شد
گفت پیغمبر که  بر زهرای من         بهر مهریه چه داری  بوالحسن؟
گفت: موال، آگهی از حال من              بر شما باشد عیان، احوال من
اُشتری دارم کمک کار من است           در معاش زندگی یار من است

دیگری شمشیر دارم بهر جنگ          تا کنم بر دشمن دین عرصه تنگ
یک سپر دارم برای حفظ جان                  در مصاف فتنه ی اهریمنان
گفت پیغمبر: علی، ای روح من                 ای به طوفان بالها، نوح من
اُشتر و شمشیر الزم باشدت                    هر کجا باشی، ُمالزم باشدت
با تو اّما آن سپر بیگانه است                  ترس با مرد خطر بیگانه است
بعد از این زهرا سپر باشد تو را                 یار در وقت خطر باشد تو را

شد سپر مهریه ی خیر النسا                   محفل جشن و عروسی شد به پا

حضرت سپس فرمودند:
 ای ابا الحسن همین اآلن برو و زره خود را بفروش و پولش را نزد من بیاور تا با 
آن، وسائل مورد نیاز تو و فاطمه را تدارک ببینم. امیرالمؤمنین )علیه السالم( زره را به 

چهارصد درهم ]و طبق برخی نقل ها 480 یا 500 درهم[ فروختند.

مهریه ی و جهیزیه ی  حضرت زهرا سالم اهلل علیها
پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( با این مبلغ، وسائل زیر را برای این زوج جوان 

1 بحار النوار )ط - بیروت(، ج 43، ص: 127
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تهیه کردند:
پیراهنی به بهای هفت درهم. روبندی به عنوان چادر به ارزش چهار درهم. قطیفه ی 
سیاه خیبری. تختخوابی بافته شده از برگ و لیف خرما. دو تشک که درون یکی از 
آن ها با پشم گوسفند و درون دیگری با لیف خرما پر شده بود. چهار بالش که درون 
آن ها از گیاه خوشبوی اذخر پر شده بود. پرده ای نازک از پشم. یک تخته حصیر 
هجری که گاهی این حصیر از علف بافته می شد. یک آسیاب دستی. یک تشت مسی. 
مشکی از پوست. کاسه ای چوبین. مشک کهنه آب. یک آفتابه. دو کوزه سفالی. یک 

سفره چرمی. یک چادر بافت کوفه. یک مشک آب. مقداری عطر.

امیرالمؤمنین )علیه السالم( نیز خانه ی خود را مهیا کردند. بدین ترتیب که کف 
خانه را با ریگ های نرم فرش نمودند و چوب درازی به دو طرف دیوار آویختند تا از 
آن به عنوان رخت آویز استفاده شود و داخل اتاق را نیز با پوست گوسفند فرش کردند 

و تنها یک بالش از لیف خرما در خانه قرار دادند.

این بود مهریه ی و جهیزیه ی بانویی که سّیدة نساء العالمین مادر یازده امام معصوم 
است.

پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( نیز در روایتی معروف فرمودند:
أُمَِّتي  ... أََقلُُّهنَ  َمْهراً بهترین زنان امت من کسانی هستند که مهریه  أَْفَضلُ  نَِساءِ 

شان کمتر باشد1.  

نمونه ای از ازدواج ساده!
مرحوم ابن ابی جمهور در کتاب شریف   عوالي اللئالي  ، روایتی جالب نقل فرموده 

که ترجمه ی آن را ذکر می کنیم:
ِ ص  أَْفَضلُ  نَِساِء أُمَِّتي  أَْصَبُحُهنَ  َوْجهاً َو أََقلُُّهنَ  َمْهراً / کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط -  1 َقاَل َرُسوُل اهللَّ

اإلسالمیة( - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق. ج 5 ؛ ص324
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سهل ساعدی می گوید: زنی نزد پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله( آمد و عرض کرد: 
یا رسول اهلل من خودم را به شما بخشیدم. حضرت فرمود: مرا نیازی به زنان نیست. 
آن زن عرض کرد: پس مرا به ازدواج هر که می خواهید دربیاورید. مردی برخاست و 
عرض کرد: یا رسول اهلل، او را به ازدواج من دربیاورید. حضرت فرمودند: آیا از مال دنیا 
چیزی داری تا مهریه ی این زن قرار دهی؟ عرض کرد: به خدا قسم جز لباسی که بر 
تن دارم، چیزی ندارم! حضرت فرمود: این که نمی شود. اگر لباست را به عنوان مهریه 
بدهی، بدون لباس می مانی. آیا چیزی از قرآن بلدی؟ عرض کرد: آری، فالن سوره 
و فالن سوره را حفظ هستم. حضرت فرمود: این زن را به ازدواج تو در آوردم با این 

مهریه که: سوره هایی که یاد داری، به او بیاموزی.1   

مالک های یك همسر)زن( خوب
اگر بخواهیم یک ازدواج موفق ، پربرکت و زندگی سرشار از آرامش در آینده داشته 
باشیم الزم است در انتخاب همسر آینده خود دقت کرده لذا وقتی به قرآن کریم و 
روایات اهل البیت علیهم السالم مراجعه می کنیم صفات بهترین زنان را معرفی کرده 
و توجه به این صفات می تواند ما را در انتخاب همسر مطلوب یاری دهند که در این 

بخش به آن ها اشاره می کنیم:

1( صفات عقیدتی
متون دینی ما، اولین و مهم ترین مالک در انتخاب همسر را دین داری معرفی کرده 

است. قرآن کریم در همین زمینه می فرماید:

ِّي َقْد َوَهْبُت نَْفِسي لََک َفَقاَل ع  ِ إِن اِعِديُ  أَنَّ النَِّبيَّ ص َجاَءْت إِلَْیِه اْمَرأٌَة َفَقالَْت یَا َرُسوَل اهللَّ 1  َو َرَوی َسْهٌل السَّ
ِ َزوِّْجِنیَها َفَقاَل ع َهْل  اَل إِْربََة لِي فِي النَِّساِء َفَقالَْت َزوِّْجِني بَِمْن ِشْئَت ِمْن أَْصَحابَِک َفَقاَم َرُجٌل َفَقاَل یَا َرُسوَل اهللَّ
ِ َما َمِعي إاِلَّ ِرَدائِي َهَذا َفَقاَل ع إِْن أَْعَطْیَتَها إِیَّاُه تَْبَقی َو اَل ِرَداَء لََک َهْل َمَعَک َشيْ ٌء  َمَعَک َشيْ ٌء تُْصِدُقَها َفَقاَل َو اهللَّ
ْجُتَها َعلَی َما َمَعَک ِمَن الُْقْرآن / ابن أبي جمهور، محمد بن زین  ِمَن الُْقْرآِن َفَقاَل نََعْم ُسوَرُة َکَذا َو َکَذا َفَقاَل ع َزوَّ

الدین، عوالي اللئالي العزیزیة في الحادیث الدینیة - قم، چاپ: اول، 1405 ق. ج 2 ؛ ص263
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    َو ال تَْنِکُحوا الُْمْشِرکاِت َحتَّی یُْؤِمنَّ َو َلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْیٌر ِمْن ُمْشِرَکٍة َو لَْو أَْعَجَبْتُکْم 
َو ال تُْنِکُحوا الُْمْشِرکیَن َحتَّی یُْؤِمُنوا َو لََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْیٌر ِمْن ُمْشِرٍک َو لَْو أَْعَجَبُکْم أُولِئَک 
لََعلَُّهْم  لِلنَّاِس  بِإِْذنِِه َو یَُبیُِّن آیاتِِه  الَْمْغِفَرةِ  َو  الَْجنَِّة  یَْدُعوا إِلَی   ُ النَّاِر َو اهللَّ یَْدُعوَن إِلَی 

ُرون  1      یََتَذکَّ
با زنان مشرک تا زمانی که ایمان نیاورده اند ازدواج نکنید، اگرچه به خاطر مال یا 
جمال و مقام )موقعیت(، شمارا به شگفتی آورند و زنان خود را به ازدواج مردان مشرک 
و بت پرست تا ایمان نیاورده اند درنیاورید اگرچه )مال و زیبایی و موقعیت( آنان شمارا 
به سوی آتش دعوت می کنند و خداوند شمارا  )زیرا( آن ها شمارا  آورد  به شگفتی 

دعوت به بهشت و آمرزش می نماید.  

امام صادق)علیه السالم( نیز فرموده اند: 
 ُ ُجُل الَْمْرأََة لَِجَمالَِها أَْو َمالَِها ُوِکَل إِلَی َذلَِک َو إَِذا تََزوََّجَها لِِدیِنَها َرَزَقُه اهللَّ إَِذا تََزوََّج الرَّ

الَْجَمالَ  َو الَْماَل2 .  
اگر مرد به خاطر جمال یا مال زنی با او ازدواج کند، به همان واگذار می شود اما اگر 

برای دین و ایمانش با او ازدواج کند، خدا به او مال و جمال نیز می دهد.

2( صفات اخالقی
دومین معیار و مالک در انتخاب همسر   اخالق حسنه   است و این مطلب را می توان 

از قرآن کریم و روایات معصومان)ع( به خوبی استفاده کرد. قرآن کریم می فرماید: 
   َفانِْکُحوا ما طاَب لَُکْم ِمَن النِّساء3 ؛  با زنان پاک ازدواج کنید.  

1 بقره 221
2 کافی ج 5 ص 333

3 النساء آیه 3.
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همچنین رسول خدا)ع( می فرماید: 
   إَِذا َجاَءُکْم َمنْ  تَْرَضْونَ  ُخُلَقهُ  َو ِدیَنهُ  َفَزوُِّجوهُ  إاِلَّ تَْفَعُلوُه تَُکْن فِْتَنٌة فِي الْْرِض َو 
َفساٌد َکِبیٌر1 ؛ اگر کسی به عنوان خواستگاری به نزد شما آمد که خلق و دینش را 
می پسندید با او ازدواج کنید و اگر به این دستور عمل نکنید. فتنه و فساد بزرگی در 

زمین به وجود خواهد آمد.  

و نیز در روایات دیگر می فرماید: 
َُّه إِْن أََحبََّها أَْکَرَمَها َو إِْن أَبَْغَضَها لَْم یَْظلِْمَها2 ؛     َزوِّْجَها ِمْن َرُجٍل تَِقيٍّ َفإِن

 دخترت را به ازدواج انسان متقی و پرهیزکار درآور، زیرا اگر دخترت را دوست 
داشته باشد او را اکرام و احترام می کند و اگر نسبت به او بغض داشته باشد به او ظلم 

نمی کند. 
 

و شخصی از امیر المومنین علی علیه السالم در مورد بهترین زنان سؤال می کنند و 
حضرت پنج صفت برمی شمارند:

  َخْیُر نَِسائُِکمُ  الَْخْمُس قِیَل یَا أَِمیَر الُْمْؤِمِنیَن َو َما الَْخْمُس َقاَل الَْهیَِّنُة اللَّیَِّنُة الُْمَؤاتَِیُة 
ِ َو  اِل اهللَّ َِّتي إَِذا َغِضَب َزْوُجَها لَْم تَْکَتِحْل بُِغْمٍض َحتَّی یَْرَضی ... َفِتلَْک َعاِمٌل ِمْن ُعمَّ ال

ِ اَل یَِخیُب.3  َعاِمُل اهللَّ
بهترین زنان، زنی است که پنج صفت داشته باشد: آسان گیر و نرم خو و مطیع شوهر 
باشد. وقتی شوهر بر او غضب می کند، نخوابد تا شوهر را ازخودراضی کند ... چنین 

زنی کارگذار خداست و کارگذار خدا ناامید نمی شود.

1 الکافي )ط - اإلسالمیة( - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق. ج 5 ؛ ص347.
2 طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الخالق - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش. ص204.

3 کافی، ج 5 ص 325
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حسین بشار واسطی  هم می گوید: به امام رضا)ع( نوشتم، یکی از خویشاوندان از 
دخترم خواستگاری کرده است اما بد اخالق است امام)ع( فرمود: 

َفَقاَل اَل تَُزوِّْجُه إِْن َکاَن َسیَِّئ الُْخُلِق. اگر بداخالق است دختر به او نده. 1 
 

و در روایتی دیگر،  ابراهیم کرخی نقل می کند به امام صادق )علیه السالم( عرض 
کردم: همسرم وفات کرده و با من تفاهم کامل داشت. قصد دارم ازدواج کنم. حضرت 

فرمود: 
انُْظْر أَیَْن تََضُع نَْفَسَک َو َمْن تُْشِرُکُه فِي َمالَِک َو تُْطلُِعهُ  َعلَی  ِدیِنَک  َو ِسرَِّک َفإِْن ُکْنَت 

اَل بُدَّ َفاِعاًل َفِبْکراً تُْنَسُب إِلَی الَْخْیِر َو إِلَی ُحْسِن الُْخُلِق2  
دقت کن که خودت را کجا قرار می دهی و چه کسی را شریک مالت می کنی و او 
را بر دین و اسرار خودآگاه می سازی. دوشیزه ای انتخاب کن که منسوب به خیر و 

خوش اخالق باشد3. 
 

را همسر  اسالم  از  بعد  باالترین منفعت مرد  زیبا  اسالم درروایتی  پیامبر گرامی 
معرفی می کند که دارای چنین صفات و اخالقی باشد که:

ُه إَِذا نََظَر إِلَْیَها َو تُِطیُعُه إَِذا أََمَرَها َو تَْحَفُظُه إَِذا َغاَب َعْنَها فِي نَْفِسَها َو َمالِِه4.  تَُسرُّ
وقتی به او نگاه کند، شاد گردد و مطیع امرش باشد و وقتی غایب می شود، دامن 
خود و اموال او را حفظ کند و درجایی دیگر جابر بن عبداهلل از پیامبر گرامی اسالم 

)صلی اهلل علیه و آله( روایت می کند در وصف بهترین زنان فرمودند:
 

1 الکافي )ط - اإلسالمیة(، ج 5، ص: 563.
ِ ع إِنَّ َصاِحَبِتي َهلََکْت َو َکانَْت لِي ُمَوافَِقًة َو َقْد َهَمْمُت أَْن أَتََزوََّج  2  إِبَْراِهیَم الَْکْرِخيِّ َقاَل: ُقلُْت ِلَبِي َعْبِد اهللَّ

َفَقاَل لَِي /کافي ج 5 ؛ ص323
3 جامع أحادیث الشیعة )للبروجردي( - تهران، چاپ: اول، 1386 ش. ج 25 ؛ ص130

ُه إَِذا نََظَر  4 َقاَل النَِّبيُّ )صلی اهلل علیه و آله(  َما اْسَتَفاَد اْمُرٌؤ ُمْسلٌِم َفائَِدًة بَْعَد اإْلِْساَلِم أَْفَضَل ِمْن َزْوَجٍة ُمْسلَِمٍة تَُسرُّ
إِلَْیَها َو تُِطیُعُه إَِذا أََمَرَها َو تَْحَفُظُه إَِذا َغاَب َعْنَها فِي نَْفِسَها َو َمالِِه. / وسائل الشیعة، ج 20، ص: 40
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َِّتي تَْسَمُع َقْولَُه  إِنَّ َخْیَر نَِسائُِکمُ  ... الُْمَتَبرَِّجُة َمَع َزْوِجَها الَْحَصاُن َعلَی َغْیِرهِ ال
برای همسرش آرایش کند و خود را از دیگران حفظ نماید. سخن همسرش را 

بشنود

 َو تُِطیُع أَْمَرُه َو إَِذا َخاَل بَِها بََذلَْت لَُه َما یُِریُد ِمْنَها1. 
و امر او را اطاعت کند و وقتی با او خلوت می کند، خواسته های او را برآورده نماید. 
زن و شوهر یک عمر در کنار هم اند و ارتباط کالمی و غیر کالمی فراوانی با هم 
دارند. بدین روی اخالق حسنه و خوش رفتاری و نیک گفتاری در همه زندگی ها بسیار 
ضروری است و بدون آن زندگی بی روح و خسته کننده خواهد بود. زندگی با زن و 
مردی دارای کماالت و زیبایی، اما بداخالق و بدرفتار و تندخو، رنج آور خواهد بود و 
انسان هرروز آرزوی مرگ می کند. زیرا دیدن حاالت و رفتار و مشاهده گفتارهای تند 
و خشن او از تحمل هر انسان صبور و شکیبایی خارج است؛ از امام صادق نقل شده 
َکاَن ِمْن ُدَعاءِ رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( أَُعوُذ بَِک ِمِن اْمَرأَةٍ تَُشیُِّبِني َقْبَل َمِشیِبي2. 
یکی از دعاهای رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( این بود: خدایا، پناه می برم به تو از 

زنی که مرا قبل از اینکه پیر شوم، پیر کند.
همسری  داشتن  باصفا،  و  بانشاط  سالم، صمیمی،  زندگی  اساس  شرط  بنابراین 

خوش اخالق و عفیف و نیک گفتار است.

مرحوم شیخ صدوق نقل کرده که: مردی نزد رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( آمد 
و عرضه داشت: من همسری دارم که هرگاه وارد خانه می شوم، به استقبالم می آید و 
هرزمانی که از منزل خارج می گردم، مرا بدرقه می کند و هرگاه مرا غمگین و گرفته 
و  نگرانی  نگرانی، خدا  آخرتت  خاطر  به  اگر  از چیست؟  تو  غم  می گوید:  می بیند، 
اندوهت را زیاد کند ولی اگر نگران دنیا و مادیات هستی، بدان که رزق و روزی ما را 

1 کافی، ج 5  ص324
2 وسائل الشیعه، ج20 ص34
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خداوند به عهده گرفته است. حضرت فرمود: 
الِِه  ااًل َو َهِذهِ ِمْن ُعمَّ ِ ُعمَّ إِنَّ هلِلَّ

خداوند کارگزارانی ]بر روی زمین[ دارد و این زن یکی از آن هاست. 

ِهید 1   لََها نِْصُف أَْجِر الشَّ
برای او نصف پاداش یک شهید است 

                                             
واقعاً همسر خوب، نعمتی است که باید با دعای    ربّنا آتنا فی الدنیا حسنه   از خدا 

طلب نمود.
چقدر تفاوت است بیِن زنی که دائم از شوهرش، درخواست سرویس طالی فالن 
وفالن لباس را می کند و اگر شوهر بگوید: اآلن در توانم نیست، می گوید: خب برو 
وام بگیر! و شوهر را به خاطر امور غیرضروری به وام و ربا و قسط و بدبختی و غم و 
غصه و احیاناً چک برگشتی و زندان می اندازد . . . و بین زنی که رازق بودِن خدا را به 

شوهرش یادآوری می کند.

3( عفت و پاکدامن
از جمله مالک های بسیار مهم و ضروری در انتخاب همسر، عفت و پاکدامنی است. 
اگر به قرآن کریم و روایات معصومان مراجعه کنیم به خوبی می فهمیم که آنان به عفت 

و پاکدامنی تأکید فراوان می کردند. قرآن شریف در همین زمینه می فرماید: 
انَِیُة ال یَْنِکُحها إاِلَّ زاٍن أَْو ُمْشِرٌک َو ُحرَِّم  انِي ال یَْنِکُح إاِلَّ زانَِیًة أَْو ُمْشِرَکًة َو الزَّ    الزَّ

ذلَِک َعلَی الُْمْؤِمِنین2 ؛ 

ْتِني َو إَِذا َخَرْجُت َشیََّعْتِني َو إَِذا َرأَتِْني َمْهُموماً  ِ ص َفَقاَل إِنَّ لِي َزْوَجًة إَِذا َدَخلُْت تَلَقَّ 1 َو َجاَء َرُجٌل إِلَی َرُسوِل اهللَّ
ُ َهّماً  َل لََک بِِه َغْیُرَک َو إِْن ُکْنَت تَْهَتمُّ بَِأْمِر آِخَرتَِک َفَزاَدَک اهللَّ َک إِْن ُکْنَت تَْهَتمُّ لِِرْزقَِک َفَقْد تََکفَّ َقالَْت َما یُِهمُّ

ِهید /من ال یحضره الفقیه: ج3 ص 389. الِِه لََها نِْصُف أَْجِر الشَّ ااًل َو َهِذِه ِمْن ُعمَّ ِ ُعمَّ ِ ص إِنَّ هلِلَّ َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
2 النور، آیه 3.
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مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند، و زن زناکار را جز مرد زناکار 
یا مشرک، به ازدواج خود در نمی آورد، و این کار بر مؤمنان حرام شده است.  

بنا بر روایت خداوند متعال می فرماید:
نَْیا َو اآْلِخَرِة  إَِذا أََرْدُت أَْن أَْجَمَع لِلُْمْسلِِم َخْیَر الدُّ

وقتی اراده کنم که خیر دنیا و آخرت را برای یک مسلمان جمع کنم 

َجَعلُْت لَُه َقلْباً َخاِشعاً َو لَِساناً َذاِکراً َو َجَسداً َعلَی الَْباَلءِ َصابِراً 
قلبی خاشع و زبانی ذاکر و تنی صابر بر بال به او عطا می کند

ُه إَِذا نََظَر إِلَْیَها َو َزْوَجًة ُمْؤِمَنًة تَُسرُّ
 و همسری به او می دهم که از نگاه کردن به وی شادمان شود،

 َو تَْحَفُظُه إَِذا َغاَب َعْنَها فِي نَْفِسَها َو َمالِِه1. 
    و آن زن در غیاب شوهر از نفس خودش و مال شوهرش نگهداری کند.  

و  امام صادق در مورد هم کف بودن می فرماید:
   کفو بودن در این است که عفیف باشد و از امکانات اقتصادی نیز برخوردار باشد   
برتر کودکان  و  درباره پاکی درونی و منش زنان در سرنوشت و تربیت بهتر و 

فرموده است: 
   ُطوبَی  لَِمنْ  َکانَتْ  أُمُّهُ  َعِفیَفًة. 2؛ خوشا به حال کسی که مادرش پاکدامن باشد.  

 

1 جامع أحادیث الشیعة )للبروجردي( - تهران، چاپ: اول، 1386 ش. ج 25 ؛ ص162.
2 ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرائع - قم، چاپ: اول، 1385ش / 1966م. ج 2 ؛ ص564
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و آقا رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله در مورد بهترین زنان می فرمایند: 
الَْعِفیَفُة الَْغلَِمُة.1  

زنی است با دیگران عفیف و خود نگهدار و با شوهرش پر شهوت باشد و وقتی از 
مولی الموحدین علی علیه السالم در مورد بهترین زنان سؤال می کنند حضرت در 

جواب فرمودند:
إَِذا َغاَب َعْنَها َزْوُجَها َحِفَظْتُه فِي َغْیَبِتِه 

چنین زنی کارگذار خداست و کارگذار خدا ناامید نمی شود.

ِ اَل یَِخیُب2.  ِ َو َعاِمُل اهللَّ اِل اهللَّ َفِتلَْک َعاِمٌل ِمْن ُعمَّ
وقتی شوهر غایب می شود، عفت خود را حفظ نماید. 

بنابراین پیامبر اعظم اسالم فرمودند مرد مسلمان بعد از اسالم، منفعتی باالتر نبرده 
است از همسر مسلمانی که... مطیع امرش باشد و وقتی غایب می شود، دامن خود و 

اموال او را حفظ کند.3 

4( عقل و هوش4 
عقل و زیرکی از مهم ترین معیار و مالک یک همسر خوب محسوب می شود، اداره 
ُ َعلَْیِه َو آلِِه (: إِنَّ َخْیَر نَِسائُِکمُ  الَْولُوُد الَْوُدوُد الَْعِفیَفة ) وسائل  ِ ) َصلَّی اهللَّ 1 کافی، ج 5 ص324 و َقاَل َرُسوُل اهللَّ

الشیعة ج 20 ص 29(
َِّتي إَِذا َغِضَب َزْوُجَها لَْم تَْکَتِحْل بُِغْمٍض َحتَّی  2  قِیَل یَا أَِمیَر الُْمْؤِمِنیَن َو َما الَْخْمُس َقاَل الَْهیَِّنُة اللَّیَِّنُة الُْمَؤاتَِیُة ال
ِ اَل یَِخیب  / کافی، ج 5  ِ َو َعاِمُل اهللَّ اِل اهللَّ یَْرَضی َو إَِذا َغاَب َعْنَها َزْوُجَها َحِفَظْتُه فِي َغْیَبِتِه َفِتلَْک َعاِمٌل ِمْن ُعمَّ

ص 325
َعْن   

ِ َعْن آبَائِِه ع َقاَل َقاَل النَِّبيُّ ص َما اْسَتَفاَد اْمُرٌؤ ُمْسلٌِم َفائَِدًة بَْعَد اإْلِْساَلِم أَْفَضَل ِمْن َزْوَجٍة ُمْسلَِمٍة  3 َعْن أَبِي َعْبِد اهللَّ
ُه إَِذا نََظَر إِلَْیَها َو تُِطیُعُه إَِذا أََمَرَها َو تَْحَفُظُه إَِذا َغاَب َعْنَها فِي نَْفِسَها َو َمالِِه. /وسائل الشیعة، ج 20، ص: 40 تَُسرُّ

4  با اندکی تصرف 
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/6700/79480
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و تداوم و پیمودن راه راست و حل مشکالت زندگی کار آسانی نیست اگر دو همسر 
باهم تفاهم داشته باشند و موقعیت یکدیگر و شرایط و امکانات زندگی را خوب درک 
کنند، می توانند زندگی را بر پایه صحیحی استوار سازند و به انجام وظیفه مشغول 
باشند و به کانون خانواده صفا و محبت و گرمی دهند و با عقل و درایت مشکالت را 
حل و فصل کنند. همسر عاقل امکانات خانواده و شرایط و اوضاع زندگی را خوب 
درک می کند، توقعات بیجا و بلندپروازی ندارد تا همسرش را در فشار قرار دهد. اکثراً 
اختالفات خانوادگی و کشمکش های زندگی معلول جهالت و نادانی زن و شوهر، یا 
یکی از آن ها می باشد؛ زوجین هر چه عاقل تر باشند بهتر می توانند همسرداری کنند 
و وسیله آسایش و خوشی همدیگر را فراهم سازند و از اختالفات و مشکالت بکاهند. 
همسر عاقل، گذشت و بردباری دارد و با بهانه های کوچک و جزئی زندگی را متالشی 

نمی سازد.

فرزندان خانواده  دارد،  تأثیر  نیز  فرزندان  در  و شوهر  و هوش زن  به عالوه، عقل 
خوش فهم و باهوش، غالبا زیرک می شوند، و برعکس حماقت و نادانی پدر و مادر 
نیز در فرزند تأثیر دارد، همسر باهوش و عاقل بهتر می تواند نسبت به تعلیم و تربیت 
فرزندانش انجام وظیفه نماید. باری عقل و درایت یکی از معیارها و مالک های مهم 
و بسیار با ارزش محسوب می شود که به هنگام گزینش همسر باید کاماًل مورد توجه 

قرار بگیرد.

امام علی علیه السالم می فرماید:
  إِیَّاُکْم َو تَْزِویجَ  الَْحْمَقاءِ َفإِنَّ صحبت ها باََلٌء َو ُولَْدَها ِضَیاٌع1.  

با انسان احمق و نافهم ازدواج نکنید زیرا معاشرت با او بالیی است عظیم و فرزندانش 
نیز ضایع خواهند شد.

1 مستدرک الوسائل ج 14 ؛ ص175

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


63

همچنین رسول خدا)ص( به حضرت علی)ع( فرمودند: 
   ِ یَا َعلِيُّ اَل َفْقَر أََشدُّ ِمَن الَْجْهِل 

یا علی! هیچ فقری بدتر از نادانی و جهالت نیست 

َو اَل َماَل أَْعَوُد ِمَن الَْعْقل1  ؛ و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست.    

و امام کاظم علیه السالم در وصف بهترین زنان می فرمایند: 
َخْیَر الَْجَوارِي َما َکاَن لََک فِیَها َهًوی

 بهترین زنان آنهایی هستند که تو به آن ها عالقمندی 

َو َکاَن لََها َعْقٌل َو أََدب 2  
و آن ها دارای عقل و ادب هستند.

و نیز امام صادق)ع( می فرماید:
   الَْعْقلُ  َدلِیلُ  الُْمْؤِمِن؛ عقل دلیل و راهنمای مؤمن است3.     

 از این روایات به خوبی استفاده می شود که عقل و هوش از بزرگترین معیارها و 
مالک هایی است که در انتخاب همسر باید مورد توجه دختر و پسر باشد.

5( اصالت خانوادگی
پنجمین مالک در انتخاب همسر اصالت و شرافت خانوادگی است که باید مورد 

توجه قرار بگیرد در همین زمینه قرآن کریم می فرماید: 

1  ابن بابویه، محمد بن علی، من ال یحضره الفقیه - قم، چاپ: دوم، 1413 ق. ج 4، ص: 372
2 وسائل الشیعه، ج20 ص27

3 کلینی، محمد بن یعقوب، کافي )ط - دار الحدیث( - قم، چاپ: اول، ق 1429. ج 1 ؛ ص58.
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ِِّه َو الَِّذي َخُبَث ال یَْخُرُج إاِلَّ نَِکدا 1 ؛  یُِّب یَْخُرُج نَباتُُه بِإِْذِن َرب    َو الَْبلَُد الطَّ
سرزمین پاکیزه )و شیرین( گیاهش به فرمان پروردگار می روید، اما سرزمین های 

بدطینت )و شوره زار( جز گیاه ناچیز و بی ارزش از آن نمی روید.  

امام صادق )علیه السالم( فرمودند: ُطوبَی لَِمْن َکانَْت أُمُّهُ  َعِفیَفًة2.  
خوشا به حال کسی که مادرش پاکدامن باشد.

و حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله در موعظه ای فرمودند: 
َمِن  أَیَُّها النَّاُس إِیَّاُکْم َو َخْضَراَء الدِّ

ای مردم از گیاهان سبزی که بر زباله دانها می روید، بپرهیزید. 

َمنِ  منظورتان از گیاه سبزی که بر مزبله  الدِّ َو َما َخْضَراُء  پرسیدند: یا رسول اهلل، 
می روید چیست؟ 

فرمودند:
ْوِء الَْمْرأَُة الَْحْسَناُء فِي َمْنِبِت السَّ

 زن زیبایی که در خانواده ی بد پرورش می یابد. 3
 

همانا زن مانند گردنبند است. پس دقت کن چه گردنبندی را به گردن می اندازی. 
زن قیمت ندارد. نه زن صالح و نه زن ناصالح. زن صالح قیمت ندارد؛ چون از طال باالتر 

است و زن ناصالح قیمت ندارد؛ چون از خاک پست تر است4. 
1 االعراف آیه 58.

2 بحارج 5 ص 285
ِ َو َما  َمنِ  قِیَل یَا َرُسوَل اهللَّ ِ )صلی اهلل علیه و آله( َخِطیباً َفَقاَل: أَیَُّها النَّاُس إِیَّاُکْم َو َخْضَراَء الدِّ 3   َقاَم َرُسوُل اهللَّ

ْوِء /کافی ج 5 ص332 َمنِ  َقاَل الَْمْرأَُة الَْحْسَناُء فِي َمْنِبِت السَّ َخْضَراُء الدِّ
َو اَل  لَِصالَِحِتِهنَّ  اَل  لِلَْمْرأَِة َخَطٌر  لَْیَس  َو  تََتَقلَُّد  َما  َفانُْظْر  قاَِلَدٌة  الَْمْرأَُة  ََّما  إِن )علیه السالم(:   ِ َعْبِد اهللَّ أَبَا  4   قاَل 
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بنابراین باید در انتخاب همسر بسیار دقت کرد و از خانواده دارای کرامت و شرافت 
و اصالت همسر را برگزید. در غیر این صورت آثار منفی رشد و تربیت خانوادگی در 

آینده زندگی مشترک و نسل آینده تأثیر زیادی برجای خواهد گذاشت. 

پیامبر اسالم فرمودند:
 انُظر في أَيِّ نِصاٍب تََضُع ولََدک، بنگر که فرزند خود را در چه مکانی قرار می دهی،  

اس   ؛ زیرا رگ و ریشه در فرزند اثر می گذارد.   فإِنَّ الِعْرَق َدسَّ

الِِح و نیز فرمودند:    تََزوَُّجوا فِي الُْحْجِز الصَّ
 با خانواده ای خوب و شایسته وصلت کنید 

اس1 ؛ زیرا خون اثر دارد.   َفإِنَّ الِْعْرَق َدسَّ
  

6( صفات ظاهری
دین اسالم عالوه بر ایمان و اخالق، به ظاهر نیز اهمیت داده است که چند نمونه 

ذکر می کنیم:

پیامبر اکرم  صلی اهلل علیه و آله می فرماید: هرگاه می خواهید با زنی ازدواج کنید، 
َفلَْیْسَأْل َعْن َشْعِرَها َکَما یَْسَأُل َعْن َوْجِهَها همانگونه که از زیبایی چهره اش می پرسید، 

از زیبایِی موی او نیز سؤال کنید.2

ا َطالَِحُتُهنَّ َفلَْیَس  ِة َو أَمَّ َهِب َو الِْفضَّ َة ِهَي َخْیٌر ِمَن الذَّ َهَب َو الِْفضَّ لَِطالَِحِتِهنَّ َفَأمَّا َصالَِحُتُهنَّ َفلَْیَس َخَطُرَها الذَّ
َخَطُرَها التَُّراَب التَُّراُب َخْیٌر ِمْنَها / وسائل الشیعه، ج20 ص33.

1 پاینده، ابو القاسم، نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله( - تهران، چاپ: 
چهارم، 1382ش. ص266.
2 بحار ج 100 ص 237
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ْرَق َفإِنَّ فِیِهنَّ الُْیْمَن و الَبَرکة1.   و درجایی دیگر فرمودند: تََزوَُّجوا الزُّ
با چشم آبی ها ازدواج کنید؛ زیرا در آن ها برکت است

نَِسائُِکمُ   َخْیُر   و نقل شده است که امام صادق در وصف بهترین زنان فرموده اند: 
ِبیِخ 2  یَِّبُة الطَّ یَِّبُة الرِّیِح الطَّ الطَّ

بهترین زنان، زنی است که خوشبو و ماهر در آشپزی باشد

مالک های خواستگار خوب: 
از دیدگاه اسالم3،  زن نیز به مانند مرد حق دارد که خصوصیات روحي و اخالقي 
مرد را قبل از ازدواج موردبررسی تحقیق و تفحص قرار دهد. بدیهي است، همان طور 
که در روایات اسالمي براي زنان شایسته ویژگی هایی بیان شده که هر زني باید داراي 
آن صفات باشد، براي مردان نیز باید اوصافي وجود داشته باشد تا شایستگي ازدواج 
با زنان متدین را داشته باشند. به طور یقین مرد شایسته، ازنظر مکارم اخالقي باید در 

سطحي باالتر از زن قرار داشته و ازنظر تقوا در درجه بسیار ممتازي واقع شده باشد.

برخي از روایات، چهره اخالقي و روحي مورد شایسته را ترسیم نموده و ویژگی های 
آن را توصیف و تبیین کرده اند. یعني همان شرایط کلي که درباره انتخاب همسر 
)چه مرد و چه زن( الزم است مراعات گردد، در مورد مردان باید با دقت بیشتري 

موردتوجه قرار بگیرد، از قبیل دین داری، عفت، اصالت خانوادگي، شرافت و ... .

1 کافی ج 5 ص 335 .
2 کافی ج5  ص325

3 سایت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ، حوزه علمیه قم) با تصرف(
http://www.andisheqom.com/public/application/index/

printData?c=618&t=qa
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اکنون آنچه بیشتر موردتوجه احادیث اسالمي است را به شرح زیر موردبررسی قرار 
می دهیم:

1ـ فردي با تقوا باشد
از مهم ترین و ضروری ترین اموري که باید در انتخاب همسر موردتوجه باشد، تقواي 
مرد است چون همسر باتقوا زن و فرزندانش را به دینداري و تقوا و اخالق نیک و عمل 
صالح و ترک گناه تشویق و ترغیب می کند در پیمودن صراط مستقیم، دیانت بهترین 

یار و مددکار خواهد بود.

از رسول خدا)ص( نقل شده که آن حضرت فرمودند: می خواهید شما را به بهترین 
مردها آگاه سازم؟ گفتند آري یا رسول اهلل! پیامبر)ص( فرمودند: همانا بهترین مردان 
شما مردي است که باتقوا، پاکیزه، مهذب و... بوده و هرگز عملي انجام ندهد که باعث 

شود همسرش به دیگري پناه آورد1.  

رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: َشاِرُب الَْخْمِر اَل یَُزوَُّج إَِذا َخَطَب2.  
شرابخوار اگر خواستگاری کرد به او دختر ندهید.

2- اخالق نیکو
اخالق نیک، نه تنها از بهترین مزایاي یک همسر شایسته است بلکه از مزایاي 
واقعي هر انساني به شمار می آید و باید در موقع انتخاب همسر به طور کامل موردتوجه 

قرار گیرد؛ 
حسین بشار واسطی می گوید:  به امام رضا )علیه السالم( نوشتم: یکی از خویشاوندان 

از دخترم خواستگاری کرده است اما بداخالق است. امام )علیه السالم( فرمود: 
1 کلیني، محمد بن یعقوب، اصول کافي، تهران، مکتبة الصدق، ج 2، ص 57.

2 کافی ج 5 ص 348.
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   اَل تَُزوِّْجُه إِْن َکاَن َسیَِّئ الُْخُلِق1.  اگر بد اخالق است دختر به او نده.  

علتش هم روشن است که اوال یک عمر با انسان بداخالق معاشر بودن، همانند 
زندگي در زندان با اعمال شاّقه است. و ثانیاً سوء خلق یکي از دو همسر بر دیگري و 

تربیت فرزندان کاماًل مؤثر است.

رسول خدا)ص( فرمودند: آیا دوست دارید شما را به شرورترین مردان راهنمایي 
کنم؟ همه گفتند: آري یا رسول اهلل! پیامبر فرمودند: شرورترین مردان کسي است که 
به همسرش تهمت بزند و دائماً به او بدگمان باشد، بخیل باشد و به دشنام دادن عادت 
کرده و در تنهایي غذا بخورد، همسرش را از اعمال جنسي محروم کند، زن و فرزند 
خود را تنبیه کند و آنان را بزند، رفتارش طوري باشد که همسرش به دیگران پناه 

ببرد و پدر و مادرش از او ناراضي باشند.2 

هم چنین رسول خدا)ص( در حدیثي فرمودند: 
َخْیُرُکْم َخْیُرُکْم ِلَْهلِِه َو أَنَا َخْیُرُکْم ِلَْهلِي  

بهترین شما کسي است که براي اهلش بهترین باشد و من براي اهلم بهتر از همه 
شما هستم.3  

3ـ عفیف و داراي تمکن مالي باشد
ازنظر اسالم همان طور که زن باید پاکدامن و عفیفه باشد، مرد هم باید داراي عفت 
از یک سو وظیفه دیني و اسالمي هر فرد  اگرچه  پاکدامني  این  باشد.  پاکدامني  و 
مسلمان است، اما از سوي دیگر، چون بخشي از آثار و منافعش مربوط به همسر است، 

1 کافی ج 5 ص 563
2 وسائل الشیعة، ج 2، ص 43.

3 ، من ال یحضره الفقیه - قم، چاپ: دوم، 1413 ق. ج 3 ؛ ص555.
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مرد باید آن را کاماًل مراعات کند.

امام صادق)ع( می فرمایند: شرط هم کفو بودن )همسر( این است که عفیف باشد و 
بتواند مخارج اهلش را بپردازد1. 

4 ـ امانتدار باشد
مرد باید امانتدار باشد چون فرد امانتدار همیشه از زن و فرزندان خود به خوبي 
مراقبت می کند و می کوشد که در پاسداري از این امانت های الهي کوتاهي نکند. عالوه 
بر این، یک انسان امانتدار در جامعه از خوش نامی و شهرت مطلوبي برخوردار می شود 

و همین یک افتخار براي خانواده او است. 

به  فردي  اگر  می کند:  روایت  چنین  خدا)ص(  رسول  از  علیه السالم  باقر  امام 
خواستگاري دختر شما آمد که از دین داری و امانتداري او رضایت دارید، دخترتان 
را به عقد او در آورید که اگر چنین نکنید فساد بزرگي در جامعه پدید خواهد آمد2.  
خالصه، شوهر خوب و ایده آل مردي است که خوش اخالق، خوش زبان، مؤدب، 
مهربان، عاقل، باتدبیر، دین دار، زرنگ، فعال، شریف، مهمان نواز و سازگار باشد براي 
باشد و  رفاه و آسایش خانواده اش تالش و کوشش کند در زندگي میانه رو  تأمین 
اسراف نکند، به همسرش احترام بگذارد، لغزش های همسرش را مورد عفو قرار دهد، 
در کارهاي منزل به همسرش کمک نماید به وظایف دیني خود عمل کند و زن و 

فرزندانش را نیز به طریق دینداري ارشاد نماید3. 

1 حرعاملي، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تهران، المکتبة االسالمیه، ج 7، ص 51.
2 َکَتْبُت إِلَی أَبِي َجْعَفٍر ع أَْسَألُُه َعِن النَِّکاِح َفَکَتَب إِلَيَّ َمْن َخَطَب إِلَْیُکْم َفَرِضیُتْم ِدیَنُه َو أََمانََتُه َفَزوُِّجوُه- إاِلَّ 
تَْفَعُلوهُ  تَُکْن فِْتَنٌة فِي  الْْرِض  َو َفساٌد َکِبیٌر / کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط - اإلسالمیة( - تهران، چاپ: 

چهارم، 1407 ق. ج 5 ؛ ص347
3 امیني، ابراهیم، انتخاب همسر، تهران، سازمان تبلیغات اسالمي، ص 141.
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نقش استخاره در امر ازدواج
استخاره همیشه، مخالفان و موافقانی داشته و هرکدام برای خود استدالالتی دارند.

مخالفان می گویند: در کار خیر، حاجت به استخاره نیست.
یا: نباید استخاره جانشین فکر و مشورت و تحقیق گردد.

به نظر می رسد هر دو دلیل در جای خود صحیح است ولی منافاتی با استخاره 
ندارد. زیرا درست است که اصل ازدواج، کاری خیر و بلکه الزم است اما هیچ کس برای 
اصل ازدواج استخاره نمی گیرد. استخاره برای موارد ازدواج است و ما از کجا می توانیم 

ادعا کنیم این مورد برای ازدواج خیر است؟! چه بسا شرتر از آن نباشد!

درباره دلیل دوم هم می توان گفت: فکر و مشورت و تحقیق، ممکن است ابهامات 
زیادی را برطرف نماید. اما دل را آرام و خاطر را جمع نمی کند. زیرا ما از باطن و 
آینده ی اشخاص بی خبریم. باطنی که حتی بر دوستان نزدیک نیز مخفی مانده است. 
گاهی می شود که حتی خود شخص هم نمی داند در آینده با همسرش چگونه رفتار 
خواهد نمود! کم نیستند افرادی که با دوستان خود، خوش اخالق و بامحبت هستند 
ولی وقتی ازدواج می کنند، نمی توانند با همسرشان رابطه ی مناسبی با او برقرار کنند. 
گذشته از اینکه دوستان و آشنایاِن شخص موردتحقیق، غالباً نمی خواهند عیوب او را 
افشا کنند و شاید هم با خود بگویند: حاال با ما اینجوریه، ازدواج کنه خوب می شه. 
خوب نیست خرابش کنیم! بااینکه یکی از استثنائات غیبت، مقام تحقیق و مشورت 

است.
به هرحال، تمام این بحث ها وقتی است که استخاره ی رایج برای ازدواج گرفته شود 
که پاسخش منفی یا مثبت است. اما نوع دیگری از استخاره در روایات آمده که به 
معنای طلب خیر از خدا می باشد و فکر نکنم احدی با آن مخالف باشد. به روایت زیر 

دقت کنید:
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امام باقر )علیه السالم( می فرمایند:  
پدرم امام سجاد )علیه السالم( هرگاه قصد می کرد به حج یا عمره برود یا خرید و 
فروشی را انجام دهد، وضو می گرفت و دو رکعت نماز استخاره می خواند که در آن 
بعد از حمد، سوره الرحمن و حشر را تالوت می نمود. وقتی از نماز فارغ می شد، صدبار 
می گفت: اَسَتخیُر اهلل ) از خدا طلب خیر می کنم ( و سپس قل هو اهلل و احد و قل 
اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را تالوت می کرد و سپس عرضه می داشت: 
خدایا، من قصد کاری را دارم که تو نسبت به آن آگاهی. پس اگر می دانی که انجام آن 
به خیِر دین و دنیا و آخرت من است، پس انجام شدن آن را مقّدر فرما و اگر می دانی 
که انجام آن، به ضرر دین و دنیا و آخرت من است، مرا از آن منصرف فرما. خدایا، 
صالحم را به من الهام کن؛ چه از آن ناراضی باشم یا مورد پسندم باشد؛ به حق بِْسِم 
ُ َو نِْعَم الوکیل. پس  ِ، َحْسِبيَ  اهللَّ َة إاِلَّ بِاهللَّ ُ اَل َحْوَل َو اَل ُقوَّ ِحیِم،  َما َشاَء اهللَّ ْحمِن الرَّ ِ الرَّ اهللَّ

گفتن این اذکار، به دنبال انجام کار مورد نظر می رفت1. 

با توجه به این روایت، وقتی انسان می خواهد به خواستگارِی دختری برود، این دو 
رکعت نماز و دعای بعدازآن را می خواند و به خدا عرضه می دارد: خدایا، اگر ازدواج با 
این دختر به صالح و خیر دین و دنیا و آخرتم است، پاسخ مثبت بدهند و گرنه او را 

برایم مقّدر مفرما.

در این صورت، چه پاسخ خانواده ی دختر مثبت باشد و چه منفی، مایه ی خوشحالی 
است. زیرا اگر پاسخشان منفی هم باشد، می فهمد که خیر او در خیر گفتِن آن ها بوده 

َر َو َصلَّی َرْکَعَتِي ااِلْسِتَخاَرِة َو َقَرأَ  1 َکاَن َعلِيُّ بُْن الُْحَسْیِن ع إَِذا َهمَّ بَِحجٍّ أَْو ُعْمَرٍة أَْو ِعْتٍق أَْو ِشَراٍء أَْو بَْیٍع تََطهَّ
أََحٌد َو   ُ ُهَو اهللَّ ُقْل  َقَرأَ  ثُمَّ  ٍة  َمرَّ ِمائََتْي   َ اْسَتَخاَر اهللَّ ْکَعَتْیِن  الرَّ ِمَن  َفَرَغ  َفإَِذا  الَْحْشِر  َو ُسوَرَة  ْحَمِن  الرَّ فِیِهَما ُسوَرَة 
َُّه َخْیٌر لِي فِي ِدیِني َو ُدنَْیاَي َو آِخَرتِي  ِّي َهَمْمُت  بَِأْمٍر َقْد َعلِْمَتُه َفإِْن ُکْنَت تَْعلَُم أَن َذتَْیِن ثُمَّ َقاَل اللَُّهمَّ إِن الُْمَعوِّ
َُّه َشرٌّ لِي فِي ِدیِني َو ُدنَْیاَي َو آِخَرتِي َفاْصِرْفُه َعنِّي َربِّ َهْب لِي ُرْشِدي َو إِْن َکِرْهُت  َفاْقِدْرُه لِي َو إِْن ُکْنَت تَْعلَُم أَن
ُ َو نِْعَم الَْوِکیلُ   ِ َحْسِبيَ  اهللَّ َة إاِلَّ بِاهللَّ ُ اَل َحْوَل َو اَل ُقوَّ ِحیمِ  َما َشاَء اهللَّ ْحمِن الرَّ ِ الرَّ َذلَِک أَْو أََحبَّْت نَْفِسي ِب بِْسِم اهللَّ

ثُمَّ یَْمِضي َو یَْعِزم .
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است! و خدا را شکر می کند.
دختر هم می تواند به خدا بگوید: خدایا، اگر این پسر به درد من نمی خورد، کاری 

کن که مرا نپسندند.
عجیب است! عمل به تعالیم دین باعث می شود که انسان همواره راضی باشد. آیا 
برایتان عجیب نیست که ببینید شخصی از خواستگاری برگشته و خوشحال و راضی 
به نظر می رسد و وقتی از او می پرسند: بله را گفتند؟ می گوید: نه، پاسخشان منفی 

بود!
معموالً جوان ها وقتی با یکی دو مورد جواب منفی مواجه می شوند، ناامید و مأیوس 
و افسرده می گردند و حتی ممکن است دست به خودکشی بزنند ولی این واژه ها هیچ 

راهی در قاموس یک انسان مؤمن و عامل به دستورات دینی ندارد.

ضمانِت الهی در رزق و روزی پس ازدواج
معموالً اگر جوان ها سؤال بشود چرا ازدواج نمی کنید؟ اولین جوابی که می شنوید، 
با دست خالی که نمی شود ازدواج کرد و از پدر و مادرهایی که پسر و دخترشان به 
سن ازدواج رسیده اند بپرسید چرا هیچ اقدامی نمی کنید؟! عموماً مشکالت مالی را 

بهانه می کنند.

 در جواب باید گفت: چه ضمانتی باالتر و اطمینان آورتر از ضمانِت خود خداوند 
متعال؟ اگر فردی ثروتمند و باوفا و دارای اعتبار باال، به ما بگوید: تو ازدواج کن و من 
به تاریخ عقدت، یک چِک صدمیلیونی می کشم و در اختیارت قرار می دهم، آیا ما 
دیگر برای ازدواج دغدغه ای داریم؟ هرگز. بلکه فوراً به فراهم کردن مقدمات ازدواج 
می پردازیم و به مادر می گوییم: همین امروز بروید برایم به خواستگارِی فالنی و اگر 
کسی به ما بگوید: تو که یک ریال پول نداری، چطور جرأت می کنی حرف از ازدواج 
بزنی؟ در جوابش خواهیم گفت: گرچه پول ندارم، ولی فردی معتبر و ثروتمند و باوفا، 
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چکی به تاریخ عقد برایم کشیده و من با تکیه بر وعده ی او، خیالم از بابت مخارج عقد 
و مراسم عروسی و اسباب زندگی و خانه و حتی مخارج زایشگاه! راحت است. چون 
می دانم فردی ضمانِت همه ی این ها را کرده که هم توانایی دارد و هم تعهُّد، و امکان 

ندارد ُخلِف وعده نماید.

مگر خدا چنین ضمانتی نداده است؟ و اگر داده، چرا ما به اندازه ی آن فرد ثروتمند، 
به او اطمینان نداریم؟! 

مگر خدا غنّی مطلق نیست و مگر نفرموده: 
  هلل خزائُن السموات و الرض1    

و مگر بارها نفرموده: 
   إن اهلل ال یُخلُف المیعاد2    

چک را هم در آیه ی 32 سوره ی مبارکه ی نور، به این صورت کشیده است: 
 ُ الِِحیَن ِمْن ِعَباِدُکْم َو إَِمائُِکْم إِْن یَُکونُوا ُفَقَراَء یُْغِنِهُم اهللَّ    َو أَنِْکُحوا الْیَاَمی ِمْنُکْم َو الصَّ
ُ َواِسٌع َعلِیٌم.                                                                                                       ِمْن َفْضلِِه َو اهللَّ

یعنی: ای پدر و مادر برای ازدواج جوانان مجّرد اقدام کنید و داماد و عروس هم 
نگران نباشند. زیرا اگر فقیر باشند، خدا آن ها را از فضل خود، بی نیاز خواهد فرمود؛ 

چراکه او وسعت دهنده ی دانا است  .

ای کاش ضمانت های قرآن به اندازه ی ضمانِت یک کارمند معتبر یا یک کاسِب دارای 
پروانه ی کسب، برایمان اعتبار داشت و مایه ی دلگرمی و قّوت قلبمان بود!

با یکی از جوانان دانشجو در محضر یکی از علما بودیم. آن جوان صحبِت سختِی 
زندگی و ترس از ازدواج به خاطر نگرانی از هزینه های بعد از آن را پیش کشید. آن 

1 منافقون، 7.
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عالم با لحنی جدی فرمود: خدای ما هنوز زنده است! البته من ندیدمش ولی اعالمیه ی 
فوتش را هنوز روی دیوارها نچسبانده اند! 

به راستی چرا از خدا غافلیم و خیال می کنیم همه چیز دست ماست؟
کاش به اندازه ای که بچه های کوچک به پدر و مادرشان امید و اعتماد دارند، بر خالق 
خود توکل داشتیم و پشتمان به او گرم بود و باور می  کردیم که او َحّی است و حیات 

ما بنِد به اوست. همان که رحیم است و بنده دوست.

روایت خیلی زیبا از آقا رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله که فرمودند:
ِ َعزَّ َو َجلَّ َمْن تََرَک التَّْزِویَج َمَخاَفَة الَْعْیلَِة َفَقْد َساَء َظنُُّه بِاهللَّ

 هر کس ازدواج را به خاطر ترس از فقر ترک کند، نسبت به خدا سوءظن دارد؛ 
ُ ِمْن َفْضلِِه1   َ َعزَّ َو َجلَّ یَُقولُ  إِْن یَُکونُوا ُفَقراَء یُْغِنِهُم اهللَّ إِنَّ اهللَّ

زیرا خداوند عزیز و بزرگ می فرماید: اگر داماد و عروس فقیر باشند، خدا آن ها را از 
فضل خود بی نیاز می سازد.

ما مسلمان هستیم باید به قرآن این کالم الهی باور و ایمان داشته باشیم، یقین 
زَّاق2   اوست که روزی دهنده است.  َ ُهَو الرَّ کنیم که إِنَّ اهللَّ

سّن ازدواج
اگه بچه اي به مادرش  بگوید:  مامان، من گشنمه و مادر در جوابش بگوید: خجالت 
نمیکشي به من مي-گي:  گشنمه ؟!؟ هنوز زوده غذا بخوري! هنوز بچه اي و عقلت 

کامل نشده! اول روي غذا خوردن شناخت کافي پیدا کن، بعدش بگو گشنمه!
شما از برخورد این مادر تعجب نمي کنید و نمی گویید: 

1 وسائل الشیعة ج 20 ص 42
2 الذاریات )51(: 58
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مادر عزیز، این چه حرفي است که مي زني؟ نیاز به غذا یک نیاز طبیعي است، ) 
زوده ( یعني چي؟ هر وقت بدن احساس نیاز به غذا پیدا کرد، وقت غذا خوردن است.

اگر تو این نیاز طبیعي که ابرازش هم خجالت ندارد، با غذاي سالم خانه تأمین 
نکني، او که بر گرسنگي صبر نمي کند  بلکه از خانه مي زند بیرون و مي رود ساندویچِي 
سر کوچه و دو تا ساندویچ سوسیس کالباس می خرد و می خورد ! پول هم نداشته 
باشد، نسیه مي خرد. نسیه هم به او ندهند، دزدي مي کند. شکم که ) صبر کن، هنوز 
زوده ( سرش نمي شود و تو اي مادر در گناه غذاي غیربهداشتي و پُرضرر خوردن 
کودکت و در ُجرم سرقتش، شریک هستي و اصاًل گناه اصلي بر دوش توست. چون تو 
باعث شدي، تو راه سالم و حالل را به رویش بستي و مجبورش کردي به ُمضّر خوري 

و دزدي دست بزند.
ازدواج هم همینطور است.

اي پدر مادرهاي عزیز، نوجوان که به سّن بلوغ رسید، دست خودش که نیست، 
هورمون های جنسي او ترشح مي کند و دستگاه هاي جنسي او  فعال مي شوند و بدنش 

نیاز به ارضاء این غریزه دارد. غریزه اي که بین انسان و حیوان مشترک است.

آیا می توان به این نوجوان تازه بالغ گفت: 
خجالت نمي کشي مي گي زن مي خوام!؟ هنوز دهنت بوي شیر مي ده! هنوز این 
حرف ها واست زوده! تو اصاًل روي ازدواج شناخت داري؟ مي دوني ازدواج یعني چه؟ 

صبر کن درست تموم شه، سربازي بري، شغلي پیدا کني، بعداً بگو زن مي خوام. 
آیا این حرف ها را غریزه ي جنسي او هم می فهمد ؟ !؟

آیا احساس نیاز نوجوان شما به ازدواج، با این حرف ها، برطرف مي شود؟  هرگز.
او وقتي به نیازش از طریق حالل و شرعي پاسخ داده نشود، به دوست دختر یابي 
و روابط نامشروع و سایت ها و فیلم هاي مستهجن و خودارضایي و احیاناً همجنس 
بازي روي مي آورد و شما، آري شما در گناهان او شریک هستید. بلکه ُمجرم اصلي 
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شما هستید و او روز قیامت نزد خدا از شما شکایت خواهد کرد و خواهد گفت: خدایا، 
پیامبرت فرمود: یکي از حقوق فرزند بر پدر این است که:    یَُزّوَجه اذا بلغ1     یعني 
وقتي بالغ شد، برایش زن بگیرد. خدایا، پدر من نه تنها این حق مرا رعایت نکرد بلکه 

وقتي حّقم را از او مطالبه کردم، مرا به پررویي و بي حیایي ُمّتهم نمود.

 اجازه بدهید یک خاطره  از جوانیم نقل کنم:
   خود بنده2  در چهارده سالگي به پدرم گفتم که بالغ شده ام و پدرم گفت : فرزندم 
یک سال صبر کن تا برایت زن بگیرم و من قبل از 16 سالگي صاحب همسر بودم 
بدون این که حقوق یا حتي خانه اي داشته باشم. ابتدا در یکي از اتاق هاي خانه ي پدرم 
زندگي مي کردیم و بعد از مّدتي یک اتاق 24 متري اجاره کردیم و کم کم که بچه دار 
شدیم، زندگي مان برکت پیدا کرد و خانه ي وسیعتري اجاره کردیم تا کم کم زمیني 
خریدیم و تدریجاً خانه اي ساختیم و اآلن با پنج فرزند مشغول زندگي هستم و ذّره اي 
از این-که زود ازدواج کردم،  پشیمان نیستم بلکه اگر به قبل برگردم دوست دارم در 

همان چهارده سالگي ازدواج کنم!  

حتماً بهانه ي پدر مادرها این است که:  بچمون شغل نداره، خونه نداره و . . . 
البته خیلي تقصیرها هم به دوش دولتمردان است. خدا رحمت کنه شهید رجایي 
را که طرحي داده بود مبني بر این که: دولت به هر کس ازدواج کند، یک واحد چهل 
متري بدهد تا پنج سال به طور رایگان در آن زندگي کنند و در این پنج سال تدریجاً 
و با کمک پدر و اقوام زمین و خانه اي تهیه کنند و خانه را بعد از پنج سال بسپارند 

به زوج جدید.

ُن اْسَمُه َو یَُعلُِّمُه الِْکَتابََة َو یَُزوُِّجهُ  إَِذا  1 َ َقاَل َرُسوُل اهللَّ  صلی اهلل علیه و آله:  ِمْن َحقِّ الَْولَِد َعلَی َوالِِدِه ثاََلثٌَة یَُحسِّ
بَلََغ / فتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط - القدیمة( - ایران ؛ قم، چاپ: 

اول، 1375 ش. ج 2 ؛ ص369.
2 مؤلف کتاب : حجت السالم محمد مسلم وافی
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ولي ُمهلتش ندادند تا این طرح را اجرا کند ) چرا که او فقط 28 روز رییس جمهور 
بود! (

اآلن هم دولت مي تواند خانه هاي سازمانِي نُقلي بسازد و به طور رایگان در اختیار 
نُپرسند:  او  از  مي رود،  خواستگاري  کس  هر  دیگر  تا  بگذارد  ها  کرده  ازدواج  تازه 

خانه داری؟
آري، همه ي این کارها ممکن است به شرطي که عزم ملّي باشد، ازدولت گرفته تا 

پدر ومادر و حتي خود دختر و پسر که توقعاتشان را کم کنند.
با یک تلویزیون 100 هزارتومانی و بدون مبل هم مي شود زندگي کرد. الزم نیست 
تلویزیون سینمایي و سرویس مبل چندمیلیونی خرید. عروسي را در خانه هم مي شود 

برگزار کرد بدون اُرکست موسیقي و هفت جور غذاي رنگارنگ تاالرها.
همه ي این ها شدنی است ولي وقتي ازدواج، گران و پرهزینه و گناه، ارزان و رایگان 
شد، معلوم است که سّن ازدواج و آمار روابط نامشروع باال مي رود و این   جوانان عریان    

نسبت به ازدواج بی انگیزه می شوند1.

مهریه ، خرید عروسی و جهیزیه  ازدواج:
از موانع ازدواج آسان را شاید بتوان سخت گیری دانست. معموالً سخت گیری ها 

بیشتر در موارد مهریه، مسکن، شغل و مدرک صورت می گیرد.
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله درباره کمی مهریه می فرماید:

1 )مؤلف کتاب : حجت السالم محمد مسلم وافی( یکبار فکر می کردم که چرا در دعای معروِف »اللَُّهمَ  أَْدِخلْ  
ُرور  . . « از همه ی مشکالت و گرفتاری ها نام برده شده جز ازدواج مجردان؟ از سیر  َعلَی  أَْهلِ  الُْقُبوِر السُّ
شدن همه ی گرسنگان و بی نیاز شدن همه ی فقیران و شفای همه ی مریضان و آزادی تمام اسیران و حتی 
پوشیده شدن همه ی برهنگان سخن به میان آمده ولی از ازدواج بی همسران در آن خبری نیست. چرا در این 
دعای جامع از خدا نمی خواهیم که:» اللّهم َزِوّج ُکلَّ ُمجّرد « ؟! به نظرم آمد که همان جمله ی» اللهم اکُس 
کلَّ ُعریان«  را می توانیم به معنای ازدواج همه ی مجردان هم بگیریم. چون در قرآن می فرماید: » ُهنَّ لِباٌس 
لَُکْم َو أَنُْتْم لِباٌس لَُهن  «  یعنی زن و شوهر به منزله ی لباس برای همدیگرهستند. با این حساب شاید بتوان 
گفت: انسان مجّرد و بی همسر، برهنه و عریان است و در معرض خطر گرما و سرمای گناه و معصیت. پس می 
توانیم هنگام خواندن این قسمت از دعا، هم برهنگان ظاهری را قصد کنیم هم برهنگان معنوی را مخصوصاً 

اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را ممکن بدانیم!
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خیرهّن أیسرهّن صداقا1 . بهترین زنان آن است که مهرش آسان تر باشد. ؛ بهترین 
زنان، آنهایند که مهریه شان کم باشد.   و می فرماید:
أَْفَضلُ  نَِساءِ أُمَِّتي  أَْصَبُحُهنَ  َوْجهاً َو أََقلُُّهنَ  َمْهرا2ً ؛

بهترین زنان امت من، زیباروترین و کم مهرترین آن هاست.   نکته جالب این حدیث، 
در کنار هم بیان کردن این دو صفت است:

گفت پیغمبر از سعادت زن ها 
روِی زیبا و مهر کم باشد
از میان زنان امت من
او سزاوار بر حرم باشد

و باز روایت شده است:
أَنَّ ِمنْ  بََرَکِة الَْمْرأَةِ قِلََّة َمْهِرَها َو ِمْن ُشْؤِمَها َکْثَرَة َمْهِرَها؛ از برکت زن، کمی مهر 

اوست و از شومی و بد شگونی او، زیادی مهریه اوست  3.  
در حال حاضر حدود  است که  تعیین شده  پانصد درهم  اسالم  در  مهریه  میزان 
شش صد هزار تومان است. امام جواد علیه السالم دختر خلیفه غاصب وقت )مأمون( را 

با همین مهریه عقد کرد.

هشام بن حکم از امام صادق علیه السالم نقل می کند که فرمود:
 ُ ُجُل الَْمْرأََة لَِمالَِها أَْو َجَمالَِها لَْم یُْرَزْق َذلَِک َفإِْن تََزوََّجَها لِِدیِنَها َرَزَقُه اهللَّ إَِذا تََزوََّج الرَّ

َعزَّ َو َجلَّ َجَمالََها. 4 

1 نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله(، ص: 474
ِ ص  / کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط - اإلسالمیة( - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.  2 َقاَل َرُسوُل اهللَّ

ج 5 ؛ ص324
3 من ال یحضره الفقیه - قم، چاپ: دوم، 1413 ق. ج 3 ؛ ص387

4 من ال یحضره الفقیه - قم، چاپ: دوم، 1413 ق. ؛ ج 3 ؛ ص392
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اگر مرد زن را برای زیبائی و یا ثروتش بگیرد، از این هر دو محروم ماند و اگر برای 
دین و تقوایش بگیرد، خداوند مال و جمال نیز نصیبش گرداند. 

در این کالم از سنت همیشه جاری الهی پرده برداشته شده است. اساساً فردی که 
دارای صفات فاخر اخالقی، مثل زهد و قناعت و دنیا گریزی پسندیده است، هرگز در 
امر ازدواج سخت نمی گیرد و برای او زیادی مهریه یا مال یا جهیزیه یا برخورداری از 
ثروت زیاد، محور سنجش و مالک تشخیص نیست؛ بلکه اخالق اسالمی مالک های 
دیگری معرفی کرده است که سعادت را نیز در سایه آن مالک تضمین کرده. اگر 
اخالق اسالمی بر رفتار جامعه ما سایه افکند، این سّد سخت گیری نیز خواهد شکست 

و ازدواج آسان، صورت خواهد گرفت5. 

مقام معظم رهبری در بیانی اشاره به اشتباه برخی از پدر و مادر در امر برگزاری 
مراسم ازدواج فرمودند:

   بدانید! ساده برگزار کردن ازدواج، چه در مهریّه، چه در جهیزیّه و چه در مجلِس 
عروسی، ننگ نیست که بعضی خیال می کنند اگر ما عروسی را برای دخترمان ساده 
برگزار کنیم دختر ما سرشکسته خواهد شد. نه! سرشکسته نخواهد شد. این اشتباه 

شماست.6 

بپذیریم که می شود در همین زمان هم ازدواج آسان داشته باشیم برای نمونه به 
چند خاطره  بسنده می کنیم:

پنج سکه!
چندی قبل، به مجلس عقد برادرزاده ام دعوت بودیم. هنگامی که عاقد می خواست 

ازدواج آسان در پرتو اخالق  از گنجینه - مرداد 1384، شماره 53 -  به نقل  5 پایگاه اضالع رسانی حوزه 
اسالمی)باتصرف و تلخیص (

6 بیانات مقام معظم رهبری در خطبه ی عقد مورخه ی 18/9/1375
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خطبه ی عقد را بخواند، گفت: مهریه 5 سکه است. من پرسیدم: آیا خود دختر هم 
به این 5 سکه راضی است؟ گفتند: دختر که اصرار داشته یک سکه باشد ولی به هر 
زحمتی بود به 5 سکه راضَیش کردیم! قابل توجِه کسانی که چند هزار سکه مهریه 

قرار می دهند!

چرا وقتی پیامبر ما فرموده اند: 
1   ً    أَْفَضُل نَِساءِ أُمَِّتي أَْصَبُحُهنَّ َوْجهاً َو أََقلُُّهنَ  َمْهرا

بهترین زنان امت من زنانی هستند که در عین زیبایی، کم مهریه ترین باشند ما 
بر سر مهریه بیشتر مسابقه گذاشته ایم؟ سری به دادگاه های خانواده بزنید تا ببینید 

مهریه های چند هزار سکه ای کسی را خوشبخت نمی کند.
داماد 18 ساله بود و عروس کالس اول دبیرستان.

ازدواج  آمادگِی  هنوز  می گویند:  و  دارند  سال  باالی 25  که  دخترانی  قابل توجه 
نداریم!

وقتی داشتند وسائل سفره ی عقد را از ماشین به خانه می بردند، رفتم کمک کنم.
آینه شمعدان ها را که به دست گرفتم، احساس کردم نو نیستند. از داماد پرسیدم: از 

کجا خریدید؟ گفت: نخریدیم، مال عروسِی خواهرم بوده که ازش امانت گرفتیم.
راستی آیا اگر آینه شمعداِن امانی سر سفره ی عقد باشد، آن زندگی ُشگون ندارد؟!

آیا حتماً باید چند صد هزار تومن خرج خرید آینه شمعدان نمود تا زندگی شگون 
پیدا کند؟!

چرا این قدر تشکیل زندگی را سخت گرفته ایم؟ چرا این همه ُغل و زنجیر به پای 
خود بسته ایم که توانایی حرکت از ما سلب شده است؟ کاش صدا و سیما ازاین دست 
نمونه ها، مستند می ساخت و آن را پخش می کرد تا شاید عده ای به خود آیند . . . 

شاید!

1 الکافي )ط - اإلسالمیة( ؛ ج 5 ؛ ص324
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خرید 22 هزارتومانی!
چندی قبل در جلسه ای که تعدادی از طلبه ها حضور داشتند، صحبت از باال رفتن 
قیمت طال به میان آمد. یکی از طلبه ها که تازه ازدواج کرده بود، گفت: خرید طالی 
ما که 22 تومن شد! پرسیدم: 22 میلیون؟ گفت: نه بابا، 22 هزار تومان! تعجب کردم، 
خیال کردم شوخی می کند. از او توضیح خواستیم. گفت: با خانمم رفتیم طال بخریم، 
دیدیم خیلی گران است. خانمم گفت: خب، یک حلقه ازدواج بخریم کافیه. وقتی 
قیمت حلقه را پرسیدیم، دیدیم آن هم گران است. خانمم گفت: به جای حلقه، یک 

انگشتر عقیق زنانه بخریم. شد 22 هزار تومن!

می دانستم که خانم قانعی دارد. مهریه اش هم یک سکه بهار آزادی بود. ولی فکر 
نمی کردم تا این اندازه ساده زیست باشه که از خرید سرویس طال به یک انگشتر عقیق 

اکتفا کند.

جهیزیه در حد نیاز
یکی از مشکالت جامعه ی ما مسأله ی چشم و هم چشمی است. خرید جهیزیه هم 

از این آفت در امان نمانده است.
پیشنهاد این است که برای زوج جوان وسائلی خریده شود که برای شروع یک 
به  غیرضروری  یا  تشریفاتی  یا  تجملی  وسائل  خریدن  و  دارند  نیاز  آن  به  زندگی 
خودشان واگذار گردد. چند سالی که ازدواجشان گذشت و پول و رزقی رسید ، به 

خرید آنچه آرزویشان بوده اقدام کنند!

یک  با خرید  را  ارتباطات  عالَم  به  نیاز خود  می توانند  که  جوانی  زوج  یک  مثاًل 
تلویزیون کوچک در حد 200 هزار تومان برطرف کنند. چه نیازی است که به قرض 

بیفتند و یک تلویزیون سینمایِی چندمیلیونی بخرند؟
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شخصی را می شناسم که وقتی برای خرید جهیزه برای دخترش به فروشگاه رفت، 
وقتی با درخواست خریِد آب میوه گیری از طرف خانواده مواجه شد، گفت: مگر عروس 
داماد دندان ندارند؟ میوه که خاصیتش از آب میوه به مراتب بیشتر است. هر وقت پیر 

شدند و دندان هایشان ریخت، برای خودشان آب میوه گیری بخرند!

من قصد برشمردِن تک تِک اسباب خانه و قضاوت بر سر این که کدام ضروری است 
و کدام غیرضروری، را ندارم. خودتان می توانید وسائلی که هم اکنون در خانه دارید، 
لیست کنید و ببینید با چند درصد آن ها می توان یک زندگِی ساده ی مشترک را آغاز 

نمود.

آیا نسل امروزی نمی تواند مانند اجدادش در رختخواب و روی زمین بخوابد و حتماً 
به تخت خواب نیاز دارد؟

آیا سرویس مبلمان جزء ضروریات یک زندگی است؟ عوض کردِن آن هنگام تغییر 
مدل، چطور؟!

تلفن همراهمان ماهی چند  ندارد؟ قبض  برای صرفه جویی  ما جایی  زندگِی  آیا 
ماهانه ی  هزینه ی  است؟  ضروری  ما  پیامک های  و  صحبت ها  همه ی  آیا  می شود؟ 
استفاده ی از گوشی همراه بعضی، از اجاره ای که اجاره نشینان باید ماهانه پرداخت 

کنند، بیشتر است!
آیا به همه ی ظروفی که در منزل داریم، نیازمندیم یا خیلی از آن ها فقط جنبه 

دکور دارند؟!
بقیه ی موارد را به عهده ی خودتان می گذارم.

و  کرد  زندگی  می توان  هم  حرف ها   این  از  ساده تر  خیلی  گفت:  باید  خالصه 
خوشبخت هم بود.
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در اتوبوس شرکت واحد کنار پیرمردی نشستم. سر صحبت باز شد. پیرمرد پخته 
و باتجربه ای به نظر می رسید.

در ضمن صحبت هایش گفت: اگر می خواهی در زندگی راحت باشی، در برخورد با 
امور دنیایی، همیشه این جمله را بگو: شد، شد. نشد، نشد!

البته معلوم است که منظورش فقط گفتِن با زبان نبود. منظورش این بود که امور 
دنیایی برات مهم نباشد و نگو إال و باهلل باید بشه. شد شد نشد نشد.

چه جمله ی پرمعنایی!
گویا خالصه ی یک عمر تجربه اش در برخورد با دنیای مکار بی وفا بود

یاد سخن یکی از دوستان افتادم که می گفت:
من برای ازدواجم نگرانی ندارم. چون دختری که قسمتم می شه، یا خوب و قانع و 

سازگار روزیم می شه یا بد و لجباز و پرتوقع.
در صورت اول خدا را شکر می کنم و پیغمبر خدا هم فرموده: 

اِکِریَن ِمْن ِعَباِده 1     َ یُِحبُّ الشَّ َفإِنَّ اهللَّ
ابِرین2     ُ یُِحبُّ الصَّ و در صورت دوم هم صبر و تحمل می کنم و خدا هم فرموده :   َو اهللَّ

در هر دو صورت محبوب خدا هستم و مگر جز این آرزویی دارم؟! 

و حرف آخر:
   پدرم3  که خدا سایه اش را از سر 20 فرزندش کم نکند، من و چهار برادرم را در 
16 سالگی داماد نمود و هرکجا به خواستگاری می رود، شرط می کند که مهریه نباید 
بیشتر از 14 سکه باشد و البته همه-اش را در همان روز عقد، نقداً به عروس خانم 
می پردازد؛ چون معتقد است مهریه یک بدهِی شرعی است و مرد نباید تا آخر عمر، 

اِکِریَن ِمْن ِعَباِده   َ یُِحبُّ الشَّ ِ ِمْن َجِمیِع ُذنُوبُِکْم َفإِنَّ اهللَّ ُِّکْم َو تُوبُوا إِلَی اهللَّ ِ َرب ِ ص اْعَتِرُفوا بِِنَعِم اهللَّ 1 َقاَل َرُسوُل اهللَّ
/ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق. ؛ ج 16 ؛ ص76

.آل عمران 146 2
3 سخن مؤلف کتاب : حجت السالم محمد مسلم وافی
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مدیوِن همسرش باقی بمانَد.مراسم عقد و عروسی  را هم در خانه  ی خودش برگزار 
می کند نه تاالر و رستوران. مهریه ی دخترانش هم 5 سکه است،نه به تعداد رقِم سال 

تولِد آن ها!  
شاعر چه  اشعار زیبایی در مورد ازدواج  سروده است:

خدا را شکر می کند از تِه دل  /  که نصِف دیِن تو گردیده کامل
بخوان درس و بترس از حّی یکتا  /  مترس از حرف های ُمفت و بیجا

یکی گوید: دهانت می ده بو شیر  /  یکی گوید: شوی از زندگی از سیر                                        
 یکی گوید: پسر، کو ِملک و باغت؟!  /  به خود رحمی بکن، کو ناِن داغت؟!                      
یکی گوید: در این دوراِن سختی  /  نبینی روی و بوی نیک بختی                                         
یکی گوید: زن و بچه قراره  /  دمار از روزگاِرت در بیاره                                                     
 برادر جان، بگو با یار و دشمن : توّکل بر خدایم می کنم من                                                   
 به سوی درگِه او رو نمایم  /  رسانَد روزِی خود را برایم                                                      
تو ای بیهوده گو، ایمان بیاور  /  خدا هم می شود بهِر تو یاور                                                     
خدایا، دین ما را حفظ فرما   /   ز بیخ و ریشه برَکن نسِل اَعدا                                                

مسلماناِن مؤمن را فزون ُکن  /  منافق ها همه خوار و زبون کن1 
 

اشتغال یا استخدام؟!
تا صحبت از ازدواج بیشتر می شود، می شنوی که: کو شغل؟

ولی تا به حال فکر کرده اید که چرا شاغل بودن در کشور ما مساوی شده با استخدام 
در یک اداره ی دولتی؟! مگر شغل آزاد، شغل نیست؟

یادم است یک بار با یکی از دانشجویان رفتیم، رفتیم خدمِت حاجاقای ده سرخی 
که مرحوم شده اند و از علمای قم بودند. آن دانشجو، نگرانِی خودش را از آینده ی 
شغلیش، بیان کرد و آن مرحوم به او فرمود: فکِر گرفتن مدرک و اشتغال به کار 

1 احمدیاسر وافی.
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دولتی  را از سرت بیرون کن و به فکر یک شغل آزادباش که با توکل بر خدا، درآمدی 
حالل به کف آری و به غفلت نخوری. آن دانشجو گفت: آخه شغل آزاد، نیاز به سرمایه 
دارد. فرمود: پله پله. 50 هزار تومان که داری؟ برو با آن یک گاری دستی بخر. از آن 
گاری هایی که میوه فروش ها دارند. فوقش صدهزارتومانی است. از هزینه ی یک ماه 
دانشگاه که کمتر است! صبح زود که نماز خواندی و صبحانه خوردی، با توکل بر خدا 
از خانه بیا بیرون و با گاری برو جایی که میوه ی کلّی می فروشند؛ مثال میدان تره باِر 
شهرتان و صد تا هندوانه بخر و بگذار توی گاری و برو در محلّه هایی که از میدان و 

بازار دورند و با درصدی سوِد منصفانه، هندوانه ها را به خلق اهلل بفروش.

این-جوری، هم خدمتی به چار تا پیرزن و خانم خانه دار کرده ای که مجبور نباشند 
توی این شلوغی، به بازار یا میدان میوه بروند و هم یک سوِد حاللی به دست آورده ای. 
خدا هم به کسبت برکت می دهد. پیامبرش هم فرموده:    الکاسُب حبیُب اهلل 1   و 
نفرموده:    الکارمنُد حبیب اهلل   ! چون کارمند توکلی به خدا ندارد بلکه چشمش به 
آخِر بُرج است و می داند آخِر برج ، حقوقش به حسابش واریز می شود ولی کاسب 
و دست فروش و دوره گرد، صبح که از خانه اش بیرون می آید، می گوید: خدایا، امروز 
مشتری های خوبی برایم برسان و به کسبم برکت بده. خالصه بعد از مدتی، از سود 
میوه فروشی، یک گارِی دیگر می-خری و کم کم وضعت بهتر می شود و شاید بتوانی 
مغازه ای اجاره کنی و چند تا شاگرد هم بگیری تا کمک دستت باشند و به مرور تبدیل 
بشوی به یک عمده فروش موفق و شاید هم یک روزی به بزرگ ترین صادرکننده ی 
میوه در کشور تبدیل بشوی! و هزاران کارگر، زیردستت نان بخورند؛ البته به شرطی 
که روزهای اوِل خودت یادت نرود و با کارگرهایت مثل یک پدر مهربان و دلسوز، 
رفتار کنی. مگر بازرگانان مهم، از اول، تاجر بوده اند؟ خیلی از آن ها از دست فروشی 

شروع کرده اند.
1 مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن، سید عبد االعلی سبزواری، موسسه اهل بیت) ع( چاپ: بیروت، 1409 

ق، ج 3، ص 170.
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حاجاقا راست می گفت. یکی از فامیل های ما که نمایندگِی ابزار بوش در ایران را 
داشت و شش ماه در سال را در آلمان به سر می بُرد، از کارگرِی معدن شروع کرده 
بود. مثل این فوتبالیست های معروف که اگر ازشان بپرسی که از کجا شروع کردی؟ 

می گوید: از زمیِن خاکِی توی محلّمون!
اگر هم از شغِل آزاد داشتن، خجالت می کشید، باید بدانید تقریباً همه ی پیامبراِن ما، 
چوپانی می کردند خیلی از بزرگان دینِی ما هم شغل آزاد داشته اند: از میثم تماِرخرما 

فروش گرفته تا رجبعلی خیاط.
 

خطاب به زوج های جوان
ای عزیزم،  قدر همسر را بدان                  زن ُگل و ریحان بَُود نه قهرمان
سختگیری کار نامردان بَُود                         ُحِبّ همسر آیه ی ایمان بَُود
خانه و ماشین و پول و اسکناس              زیورآالت و ُمد و کفش و لباس
باعث خوشبختِی انسان نُشد                   پس بیا و فکر کن در حال خود

زندگی را با محّبت زنده کن                      بر گرفتارّی و مشکل خنده کن
گر که خواهی نیک بختّی و صفا                         رو به سوی خالق یکتا نما
او علیم است وسمیع است و بصیر                        بر تمام کارها باشد قدیر
رازق است و روزی ما را دهد                         گر ز او خواهیم، یار ما شود

باش اینک عبِد ربُّ العالمین                          شیعیان را کن فزون اندر زمین
هر کسی دندان دهد، نان هم دهد                  از خدا خواهم که ایمان هم دهد

 هر که ایمان و عمل باهم کند                    پشت مشکل های خود را خم کند1 

 

1 محمد مسلم وافی
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خالصه درس:
ازدواج از منظر روایات

قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله:
أَیَُّها النَّاُس إِنَّ َجْبَرئِیَل أَتَانِي َعِن اللَِّطیِف الَْخِبیِر  َفَقاَل إِنَّ الْبَْکاَر بَِمْنِزلَِة الثََّمِر َعلَی 
یَاُح َو َکَذلَِک الْبَْکاُر إَِذا  ْمُس َو نََثَرتُْه الرِّ َجِر إَِذا أَْدَرَک ثَِماُرَها َفلَْم تُْجَتَن أَْفَسَدتُْه الشَّ الشَّ
َُّهنَّ  أَْدَرْکَن َما یُْدِرُک النَِّساُء َفلَْیَس لَُهنَّ َدَواٌء إاِلَّ الُْبُعولَُة َو إاِلَّ لَْم یُْؤَمْن َعلَْیِهنَّ الَْفَساُد ِلَن

بََشٌر.
ای مردم، جبرئیل از جانب خدا به نزد من آمد و گفت: دوشیزگان مانند میوه های 
روی درخت اند. اگر وقتی می رسند، چیده نشوند، آفتاب آن ها را فاسد می کند و باد 

آن ها را پراکنده می سازد.

* اولین ازدواج، بین پدربزرگ ما حضرت آدم )علیه اسالم( و مادربزرگ ما حّواء 
صورت گرفت.

* مبارک ترین ازدواج، ازدواج حضرت حیدر )علیه السالم(  با بانوی کوثر )سالم اهلل 
علیها( است و مهریه ی این ازدواج هم یک زره بوده است!

مهریه ی و جهیزیه ی  حضرت زهرا سالم اهلل علیها
پیراهنی به بهای هفت درهم. روبندی به عنوان چادر به ارزش چهار درهم. قطیفه ی 
سیاه خیبری. تختخوابی بافته شده از برگ و لیف خرما. دو تشک که درون یکی از 
آن ها با پشم گوسفند و درون دیگری با لیف خرما پرشده بود. چهار بالش که درون 
آن ها از گیاه خوشبوی اذخر پرشده بود. پرده ای نازک از پشم. یک تخته حصیر هجری 
که گاهی این حصیر از علف بافته می شد. یک آسیاب دستی. یک تشت مسی. مشکی 
از پوست. کاسه ای چوبین. مشک کهنه آب. یک آفتابه. دو کوزه سفالی. یک سفره 

چرمی. یک چادر بافت کوفه. یک مشک آب. مقداری عطر.
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مالک های یك همسر)زن( خوب
1. صفات عقیدتی

   َو ال تَْنِکُحوا الُْمْشِرکاِت َحتَّی یُْؤِمنَّ َو َلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْیٌر ِمْن ُمْشِرَکٍة َو لَْو أَْعَجَبْتُکْم َو 
ال تُْنِکُحوا الُْمْشِرکیَن َحتَّی یُْؤِمُنوا َو لََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْیٌر ِمْن ُمْشِرٍک َو لَْو أَْعَجَبُکْم أُولِئَک 
لََعلَُّهْم  لِلنَّاِس  بِإِْذنِِه َو یَُبیُِّن آیاتِِه  الَْمْغِفَرةِ  َو  الَْجنَِّة  یَْدُعوا إِلَی   ُ النَّاِر َو اهللَّ یَْدُعوَن إِلَی 

ُرون        یََتَذکَّ
2. صفات اخالقی

َخْیُر نَِسائُِکمُ  الَْخْمُس قِیَل یَا أَِمیَر الُْمْؤِمِنیَن َو َما الَْخْمُس َقاَل الَْهیَِّنُة اللَّیَِّنُة الُْمَؤاتَِیُة 
ِ َو  اِل اهللَّ َِّتي إَِذا َغِضَب َزْوُجَها لَْم تَْکَتِحْل بُِغْمٍض َحتَّی یَْرَضی ... َفِتلَْک َعاِمٌل ِمْن ُعمَّ ال

ِ اَل یَِخیُب. َعاِمُل اهللَّ

3. عفت و پاک دامن
قرآن شریف در همین زمینه می فرماید: 

انَِیُة ال یَْنِکُحها إاِلَّ زاٍن أَْو ُمْشِرٌک َو ُحرَِّم  انِي ال یَْنِکُح إاِلَّ زانَِیًة أَْو ُمْشِرَکًة َو الزَّ    الزَّ
ذلَِک َعلَی الُْمْؤِمِنین 

4. عقل و هوش
امام صادق )علیه السالم( فرمودند: ُطوبَی لَِمْن َکانَْت أُمُّهُ  َعِفیَفًة.

خوشا به حال کسی که مادرش پاکدامن باشد.

5. اصالت خانوادگی
ِِّه َو الَِّذي َخُبَث ال یَْخُرُج إاِلَّ نَِکدا ؛  یُِّب یَْخُرُج نَباتُُه بِإِْذِن َرب    َو الَْبلَُد الطَّ
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6. صفات ظاهری
یَِّبُة  الطَّ الرِّیِح  یَِّبُة  الطَّ نَِسائُِکمُ   َخْیُر  فرموده اند:  زنان  بهترین  در وصف  امام صادق 

ِبیِخ  الطَّ

مالک خواستگار خوب : 
1ـ فردي باتقوا باشد

از رسول خدا)ص( نقل شده که آن حضرت فرمودند: می خواهید شما را به بهترین 
مردها آگاه سازم؟ گفتند آري یا رسول اهلل! پیامبر)ص( فرمودند: همانا بهترین مردان 
شما مردي است که باتقوا، پاکیزه، مهذب و... بوده و هرگز عملي انجام ندهد که باعث 

شود همسرش به دیگري پناه آورد.

2- اخالق نیکو
امام )علیه السالم( فرمود: 

   اَل تَُزوِّْجُه إِْن َکاَن َسیَِّئ الُْخُلِق. اگر بداخالق است دختر به او نده.  

3ـ عفیف و داراي تمکن مالي باشد
امام صادق)ع( می فرمایند: شرط هم کفو بودن )همسر( این است که عفیف باشد و 

بتواند مخارج اهلش را بپردازد.

4 ـ امانتدار باشد
به  فردي  اگر  می کند:  روایت  چنین  خدا)ص(  رسول  از  علیه السالم  باقر  امام 
خواستگاري دختر شما آمد که از دینداري و امانتداري او رضایت دارید، دخترتان 

را به عقد او درآورید که اگر چنین نکنید فساد بزرگي در جامعه پدید خواهد آمد.
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ضمانِت الهی در رزق و روزی پس ازدواج
در آیه ی 32 سوره ی مبارکه ی نور، به این صورت کشیده است: 

 ُ الِِحیَن ِمْن ِعَباِدُکْم َو إَِمائُِکْم إِْن یَُکونُوا ُفَقَراَء یُْغِنِهُم اهللَّ    َو أَنِْکُحوا الْیَاَمی ِمْنُکْم َو الصَّ
ُ َواِسٌع َعلِیٌم.                                                                                                       ِمْن َفْضلِِه َو اهللَّ

یعنی: ای پدر و مادر برای ازدواج جوانان مجّرد اقدام کنید و داماد و عروس هم 
نگران نباشند. زیرا اگر فقیر باشند، خدا آن ها را از فضل خود، بی نیاز خواهد فرمود؛ 

چراکه او وسعت دهنده ی دانا است  .
سّن ازدواج

یکي از حقوق فرزند بر پدر این است که:
یَُزّوَجه اذا بلغ    یعني وقتي بالغ شد، برایش زن بگیرد. 

مهریه ، خرید عروسی و جهیزیه  ازدواج:
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله درباره کمی مهریه می فرماید:    خیرهّن أیسرهّن 
که  آن هایند  زنان،  بهترین  ؛  باشد.  آسانتر  مهرش  که  آنست  زنان  بهترین  صداقا. 
مهریه شان کم باشد.   و می فرماید:    أَْفَضلُ  نَِساءِ أُمَِّتي  أَْصَبُحُهنَ  َوْجهاً َو أََقلُُّهنَ  َمْهراً ؛
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سؤاالت و پرسش های درس:
1( سه روایت در اهمیت و لزوم امر ازدواج  ذکر کنید.

مختصر  و  نام برده  را  یک همسر)زن( خوب  روایات مالک های  و  آیات  2( طبق 
توضیح دهید

3( طبق روایات مالک های خواستگار خوب را بیان کرده و مختصر توضیح دهید 
4( آیه ای که اشاره به ضمانِت الهی در رزق و روزی پس ازدواج دارد، بیان کرده و 

مختصر در مورد آن توضیح دهید
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معرفی منابع بیشتر:

تبلیغات  انتشارات سازمان   ، امیني  ابراهیم  پدیدآورنده:  انتخاب همسر  کتاب   *
اسالمي.

* کتاب   رهنمودهایي براي ازدواج جوانان   پدیدآورنده: معاونت تربیتي و فرهنگي 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی 

امام خمینی)ره(
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درس سوم:

فرزند آوری) کثرت نسل( 

 

درس سوم
فرزند آوری) کثرت نسل( 
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فرزند آوری ) کثرت نسل( در منظر  قرآن و روایات

نکته مشترک در آموزش  های کلیه ادیان سفارش به ازدیاد پیروان و آوردن اوالد 
است. البته در دوران نزول ادیان با عنایت به تأثیر نیروی انسانی در درآمدزایی و دفاع 

از حریم خاندان و سرزمین، این سفارش کاماًل منطقی و معقول است.
بی تردید، آئین اسالم بلکه تمامی ادیان آسمانی، پیروان خود را به افزایش جمعیت 
آیات  قرآن  در  فرامی خواند.  باشد،  آنان  توان  در  که  به اندازه ای  شایسته،  و  باایمان 
متعددی در مورد فرزند وجود دارد که از  مجموع آن ها چنین برداشت می شود که 
فرزندان، نعمت های الهی نزد والدین هستند و چون سایر نعمت های الهی، هم می توان 
با استفاده صحیح از آن ها در مسیر تکامل  و هدایت خود  و آن ها از ایشان بهره جست 

وهم می توان با عدم استفاده صحیح از آن ها خود و آن ها را به خاک مذلت نشاند.
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در قرآن کریم اصل وجود فرزند به عنوان نعمت الهی یادشده چنان که در آیه 72 
سوره نحل در این رابطه فرموده است: 

  َواهللُّ َجَعَل لَُکم مِّْن أَنُفِسُکْم أَْزَواًجا َوَجَعَل لَُکم مِّْن أَْزَواِجُکم بَِنیَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُکم 
یَِّباِت أََفِبالَْباِطِل یُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت اهللِّ ُهْم یَْکُفُروَن؛ خدا برای شما از خودتان  مَِّن الطَّ
از چیزهای  نهاد و  نوادگانی  برای شما پسران و  از همسرانتان  همسرانی قرارداد و 
پاکیزه به شما روزی بخشید آیا ]بازهم[ به باطل ایمان می  آورند و به نعمت خدا کفر 

می  ورزند  .

در آیه 14 سوره آل عمران از فرزندان به عنوان متاع یادشده و آمده است: 
ِة  َهِب َوالِْفضَّ َهَواِت ِمَن النَِّساء َوالَْبِنیَن َوالَْقَناِطیِر الُْمَقنَطَرةِ ِمَن الذَّ   ُزیَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ

نَْیا َواهللُّ ِعنَدُه ُحْسُن الَْمآِب؛  َمِة َوالَنَْعاِم َوالَْحْرِث َذلَِک َمَتاُع الَْحَیاةِ الدُّ َوالَْخْیِل الُْمَسوَّ
دوستی خواستنی ها]ی گوناگون[ از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و 
اسب  های نشان دار و دام ها و کشتزار]ها[ برای مردم آراسته شده ]لیکن[ این جمله 

مایه تمتع زندگی دنیاست و ]حال آن که[ فرجام نیکو نزد خداست  .

در آیه 46 سوره کهف از فرزندان به عنوان زینت زندگی یادشده و آمده است: 
َِّک ثََوابًا َوَخْیٌر أََماًل؛  الَِحاُت َخْیٌر ِعنَد َرب نَْیا َوالَْباقَِیاُت الصَّ   الَْماُل َوالَْبُنوَن ِزیَنُة الَْحَیاةِ الدُّ
مال و پسران زیور زندگی دنیایند و نیکی های ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت 

بهتر و از نظر امید ]نیز[ بهتر است  .

ََّما  و در آیه 28 سوره انفال از فرزند به عنوان امتحان و آزمایش یادشده:   َواْعلَُمواْ أَن
أَْمَوالُُکْم َوأَْوالَُدُکْم فِْتَنٌة َوأَنَّ اهللَّ ِعنَدُه أَْجٌر َعِظیٌم؛ و بدانید که اموال و فرزندان شما 

]وسیله[ آزمایش ]شما[ هستند و خداست که نزد او پاداشی بزرگ است  .
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در آیه 71 سوره هود نیز از فرزند به عنوان بشارتی برای پدر و مادر این چنین ذکر 
می کند: 

ْرنَاَها بِإِْسَحاَق َوِمن َوَراء إِْسَحاَق یَْعُقوَب؛    َواْمَرأَتُُه َقآئَِمٌة َفَضِحَکْت َفَبشَّ
و زن او ایستاده بود خندید پس وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مژده 

دادیم   

و نیز در آیات 51 تا 53 سوره حجر در این رابطه آمده است: 
َّا ِمنُکم َوِجُلوَن)52(    َونَبِّْئُهْم َعن َضْیِف إِبْراَِهیَم )51( إِْذ َدَخُلواْ َعلَْیِه َفَقالُواْ َسالًما َقاَل إِن

ُرَک بُِغالٍم َعلِیٍم؛  َّا نَُبشِّ َقالُواْ الَ تَْوَجْل إِن
و از مهمانان ابراهیم به آنان خبرده، هنگامی که بر او وارد شدند و سالم گفتند 
]ابراهیم[ گفت ما از شما بیمناکیم، گفتند مترس که ما تو را به پسری دانا مژده 

می  دهیم  .

خداوند متعال در آیه 74 سوره فرقان نیز فرموده است:   
َة أَْعُیٍن َواْجَعلَْنا لِلُْمتَِّقیَن إَِماًما؛ و  ََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّیَّاتَِنا ُقرَّ َِّذیَن یَُقولُوَن َرب َوال
کسانی  اند که می  گویند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه روشنی 

چشمان ]ما[ باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان  .

نکته مهم و اساسی که در قرآن کریم وجود دارد، توجه به زاد و ولد انسان های 
جمعیت  تعداد  افزایش  دارد،  اهمیت  آنچه  به عبارت دیگر  است؛  مؤمن  و  شایسته 

نیکوکاران و صالحان است.
در سوره اعراف، به خلقت اولین انسان و اولین بارداری اشاره شده است. بر اساس 
آیات 15 این سوره، حضرت آدم و حوا)ع( از خداوند متعال  خواهان فرزندی صالح و 

نیکوکار هستند؛ 
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اها  ا تََغشَّ   ُهَو الَّذی َخلََقُکْم ِمْن نَْفٍس واِحَدةٍ َو َجَعَل ِمْنها َزْوَجها لَِیْسُکَن إِلَْیها َفلَمَّ
َُّهما لَِئْن آتَْیَتنا صالِحاً لََنُکونَنَّ ِمَن  َ َرب ا أَثَْقلَْت َدَعَوا اهللَّ ْت بِِه َفلَمَّ َحَملَْت َحْماًل َخفیفاً َفَمرَّ
اِکریَن؛ )او خدایی است که)همه( شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از  الشَّ
جنس او قرارداد، تا در کنار او بیاساید. سپس، هنگامی که با او آمیزش کرد، حملی 
سبک برداشت، که باوجودآن، به کارهای خود ادامه می داد و چون سنگین شد، هر 
دو از خداوند و پروردگار خود خواستند، اگر فرزند صالحی به ما دهی، از شاکران 

خواهیم بود  1. 

و در روایات معصومین علیهم السالم  نیز فروان به این امر مهم اشاره شده که در این 
قسمت به چند روایت اشاره می کنیم:

محبوب تر از منظومه شمسی
ا َطلََعْت َعلَْیِه  قال رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله(: َو لََمْولُوٌد فِي  أُمَِّتي  أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ

ْمس 2   الشَّ
همانا یک نوزاِد متولدشده در اّمتم ازآنچه خورشید بر آن می تابد، نزد من محبوب تر 

است.

مایه افتخار پیامبر
امام صادق علیه السالم به نقل از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند:

 أَْکِثُروا الَْولََد أَُکاثِْر بُِکُم اْلَُمَم َغداً. 3
تکثیر نسل کنید من فردا )ی قیامت( با کثرت شما به اّمت ها افتخار می کنم.  

1 سایت خبرگزاری بین المللی قرآن)ایکنا(
2 مستدرک،ج14،ص153.

3 الکافي )ط - اإلسالمیة( - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق. ج 6 ؛ ص2
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برکت زندگی
قال رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله(:

بیت ال صبیان فیه ال برکة فیه.
خانه که بچه در آن نیست برکت در آن نیست1. 

روشنی چشم و ریحانه قلب
ُة الَْعْیِن َو َریَْحانَُة  َُّه ُقرَّ ُ َعلَْیِه َو آلِِه: اْطُلُبوا الَْولََد َو الَْتِمُسوُه َفإِن َقاَل رسول اهلل َصلَّی اهللَّ

الَْقلِْب َو إِیَّاُکْم َو الَْعْجَز َو الُْعْقَر.2  
رسول گرامي اسالم صلی اهلل علیه وآله فرمود: در طلب فرزند باشید و آن را }از 
خدا{ بخواهید که فرزند، روشني چشم است و ریحانه قلب؛ و بترسید از ناتواني و 

نازایي.

گوینده ی الإله إال اهلل
رسول گرامی اسالم ) صلی اهلل علیه و آله ( می فرمایند:

 3ُ ُ أَْن یَْرُزَقُه نََسَمًة تُْثِقلُ  الْْرَض باَِل إِلََه إاِلَّ اهللَّ َما یَْمَنُع الُْمْؤِمَن أَْن یَتَِّخَذ أَْهاًل لََعلَّ اهللَّ
چه چیزی مانِع همسر اختیار کردِن انسان مؤمن است؟! شاید خداوند به او فرزندی 

عطا کند که گوینده ی الإله إال اهلل بر روی زمین باشد.

مایه ی افتخار
ِّي أُبَاِهي بُِکُم اْلَُمَم یَْوَم  قال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله ( : تَناَکُحوا تَْکُثُروا َفإِن

ْقط4 الِْقَیاَمِة َحتَّی بِالسِّ

1 نهج الفصاحة ص374
2 مکارم الخالق - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش. ص224

3 وسائل الشیعة ج 20ص 14.
4 بحار ج 100 ص 220
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رسول خدا فرمود: ازدواج کنید تا زیاد شوید؛ زیرا من در روز قیامت به واسطه ی شما 
بر سایر امت ها مباهات می کنم حتی بچه های سقط شده نیز باعث افتخار من هستند

 
اجر مادران

رسول گرامی اسالم ) صلی اهلل علیه و آله ( می فرمایند: 
    هنگامی زنی باردار می شود، به منزله ی روزه داِر شب زنده دار و مجاهد درراه خدا 
باجان و مال است و وقتی وضع حمل نمود، آن قدر اجر دارد که قابل توصیف نیست] 
و اگر در این مدت از دنیا برود، به منزله ی شهید است[ و زمانی که به نوزادش شیر 
می دهد، با هر مکیدنی، به او اجر آزاد کردن یک اسیر از نسل حضرت اسماعیل را 

می دهند و تمام گناهانش آمرزیده می گردد.1   
 

علل  عدم تمایل به فرزند آوری و مشکالت سر راه  خانواده ها
الف( ترس از فقر و مشکالت مالی 

یکی از عوامل مهم  عدم تمایل به فرزند آوری در خانواده های امروز مشکالت مالی  
می باشد و این هم ناشی از ضعف ایمان پدر و مادرهاست حال آنکه خداوند متعال در 

قرآن کریم می فرماید:
 2  ً َو الَ تَْقُتُلوا أَْوالََدُکْم َخْشَیَة إِْماَلٍق نَْحُن نَْرُزُقُهْم َو إِیَّاُکْم إِنَّ َقْتلَُهْم َکاَن ِخْطًأ َکِبیرا

فرزندان خود را از ترس فقر، نابود نکنید. این ما هستیم که به آن ها و شما روزی 
می دهیم.

ِ َفإَِذا َوَضَعْت َکاَن لََها ِمَن  ائِِم الَْقائِِم الُْمَجاِهِد بَِنْفِسِه َو َمالِِه فِي َسِبیِل اهللَّ 1 إَِذا َحَملَتِ  الَْمْرأَُة َکانَْت بَِمْنِزلَِة الصَّ
ِهیِد[ َفإَِذا أَْرَضَعْت َکاَن لََها  الْْجِر َما اَل تَْدِري َما ُهَو لِِعَظِمِه ] َفإِْن ماتت فِیَما بَْیَن َذلَِک َکاَن لََها ِمْثُل َمْنِزلَِة الشَّ
ٍر ِمْن ُولِْد إِْسَماِعیَل َفإَِذا َفَرَغْت ِمْن َرَضاِعِه َضَرَب َملٌَک َعلَی َجْنِبَها َو َقاَل اْسَتْأنِِفي   ٍة َکِعْدلِ  ِعْتِق ُمَحرَّ بُِکلِّ َمصَّ

الَْعَمَل َفَقْد ُغِفَر لَِک /  ابن بابویه، محمد بن علی، المالي) للصدوق( - تهران، چاپ: ششم، 1376ش. ص411
2 إسراء،31
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اگر در زمان جاهلیت ترس از نداری و فقر بچه های خود را می کشتند در جاهلیت 
کار  این  کریم  نیست.قرآن  آوری  فرزند  به  تمایل  مالی  خاطر مشکالت  به  نوامروز 
ْیطاُن یَِعُدُکمُ  الَْفْقَر َو یَْأُمُرُکْم بِالَْفْحشاء1  شیطان شما را از فقر  امر شیطانی بوده الشَّ

می ترساند و به سوی فحشاء دعوت می کند.

این نگاه متأسفانه در زمان گذشته هم مطرح بوده،   بکر بن صالح می گوید: به حضور 
امام کاظم علیه السالم نامه ای نوشتم که: من مدت پنج سال است که از بچه دار شدن 
جلوگیری می کنم و این به خاطر آن است که همسرم فرزند نمی خواهد و می گوید: 
امکانات زیادی  از  برایم دشوار است؛ زیرا فقیر هستیم و  اداره ی فرزندان  تربیت و 

برخوردار نیستیم. نظر حضرتعالی چیست؟ امام در پاسخ مرقوم فرمودند: 
َ َعزَّ َو َجلَّ یَْرُزُقُهم2 اْطُلِب الَْولََد َفإِنَّ اهللَّ

 فرزند طلب کن؛ همانا خدا روزِی آن ها را می دهد 

باید باور داشته باشیم که روزی دهنده فقط خداست مگر خداوند نفرموده است: 
ِ ِرْزُقها 3 ٍَّة فِي الْْرِض إاِلَّ َعلَی اهللَّ َو ما ِمنْ  َداب

هیچ جنبنده ای بر روی زمین نیست مگر این که روزِی او بر عهده ی خداوند است
مرحوم مجتهدی تهرانی از یکی از علمای تهران نقل می کرد که: یکی از تجار تهران 
که کشاورزی هم داشت، روزی نزدم آمد و گفت: تصمیم گرفته ام دِر مغازه را ببندم 
و کشاورزی را رها کنم و بازنشست بشوم. گفتم: چرا؟ گفت: چون که فهمیدم خدا 
رزاّق است و احدی را بدون روزی نمی گذارد. او را نصیحت کردم که این کار را نکن؛ 
چون تو سبب خیر هستی و عده ی زیادی به سبب زمین های کشاورزی و تجارت تو 

1 بقره،268
ِّي اْجَتَنْبُت َطلََب الَْولَِد ُمْنُذ َخْمِس ِسِنیَن َو َذلَِک أَنَّ أَْهلِي َکِرَهْت َذلَِک  2 َکَتْبُت إِلَی أَبِي الَْحَسِن علیه السالم أَن

يْ ِء َفَما تََری َفَکَتَب ع إِلَيَّ / وسائل الشیعة ج 21 ص 360. َُّه یَْشَتدُّ َعلَيَّ  تَْربَِیُتُهمْ  لِِقلَِّة الشَّ َو َقالَْت إِن
3 هود،6.
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امرارمعاش می کنند. حاال بگو ببینم چی شده که بعد از عمری، به رزاقّیت الهی پی 
برده ای؟

گفت: روزی رعّیت ها خبر دادند که جناب ارباب! محصوالت را درو و گندم ها را از 
کاه جدا کرده ایم و منتظریم شما تشریف بیاورید و سهم ما را تقسیم کنید. من هم 
رفتم و پُشته های عظیمی از گندم ها را در جای جای زمین ها مشاهده کردم. جایی 
نشستیم و بساط چایی برپا شد تا به حساب و کتاب کارگرها رسیدگی کنم. کنار ما 

پُشته ای از گندم بود.

ناگهان دیدم یکی از این زنبورهای بزرگ قرمز آمد و یک دانه گندم برداشت و رفت. 
تعجب کردم. آخه زنبور را به گندم چه کار؟! مدتی گذشت. دوباره همان زنبور آمد و 
دانه ای دیگر برداشت و رفت و این کار چندین بار تکرار شد. کنجکاو شدم و دنبال 
زنبور را گرفتم. داخل خرابه ای شد. در دیوار خرابه، شکافی بود که زنبور وارد آن شد. 
نزدیک رفتم و وقتی خوب دقت کردم، دیدم داخل شکاف، گنجشک کوری است که 
وقتی صدای زنبور را می شنود، دهانش را باز می کند و زنبور، دانه گندم را دردهان 

او می گذارد!
 از دِر بخشندگی و بنده نوازی
مرغ هوا را نصیِب ماهِی دریا

خدا دارد روزِی همه ی موجودات را می دهد. از حیوانات گرفته تا جن و مالئکه و 
حتی گیاهان. آن-وقت از روزی دادن به ما عاجز است؟!

این چه سوء ظّنی است به خدا که گریباِن ما را گرفته و رها نمی کند؟! او حتی 
کرمی را که در وسط سنگی در میان دریا بود، فراموش نکرده بود. خوِد ما در 9 ماهی 
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که در شکم مادر بودیم، روزی خواِر چه کسی بودیم؟ اگر بند ناف مادر قطع می شد، 
کدام پزشکی می توانست وصلش کند تا خون مادر به بدن ما برسد؟ چه کسی همین 
که به دنیا آمدیم، شیر را در سینه مادر جاری کرد؟ شیری که روزبه روز مواِد ترکیبِی 

آن، متناسب با نیاز نوزاد، عوض می شود.

اصاًل می دانستید شیر مادری که سه ماه است بچه به دنیا آمده ، برای یک بچه ی 
ده ماهه مناسب نیست؟!   پیرمردی در محلّه مان داشتیم که اشعار زیادی حفظ بود. 

خدا رحمتش کند، یک بار این شعر را برایم خواند:
غِم روزی مخور، بر هم مزن اوراِق دفتر را 
که پیش از طفل، ایزد پُر کند پستان مادر را

کجاست آن اعتقاد قدیمی ها و کجایند آن قدیمی های با اعتقاد؟!
اصاًل شاید بتوان گفت: شرِط این که خدا هوای ما را داشته باشد، معتقد بودِن ما به 

همه کاره بودِن اوست. زیرا خودش فرموده: 
   َو َمن یََتَوکَّل َعلَی اهلل، َفُهَو َحسُبه1    یعنی: هر کس بر خدا توّکل کند، خدا او را 
کفایت می کند. مفهومش این است که: بدون توکل بر خدا، نباید انتظار یارِی او را 

داشت.

راهکارهایی برای حل مشکالت فرزند آوری:
توکل بر خدا

کسانی که در فضای فکرِی ما نیستند، وقتی از ما می شنوند که فرزند زیاد بهتر 
است، تعجب می کنند. با خودشان می گویند: ما توی یکیش موندیم، ولی این ها به 
چهارتا هم قانع نیستند! غالباً هم به جهِت مشکالت اقتصادی از فرزنِد بیشتر، فراری 
هستند درحالی که خداوند متعال بارها در قرآن فرموده است:   توّکل علی اهلل2    یعنی 

1 طالق، آیه 3.
2 االحزاب آیه 3 .
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بر من توکل و به من اعتماد کن. معلوم می شود یکی از شرایط یاری خدا این است 
که ما به او اعتماد داشته باشیم

رو  خودشان  زندگِی  خودشان  می خواهند  بعضی ها  هستند:  دسته  دو  هم  مردم 
بچرخانند و بچه هایشان را اداره کنند. این ها در همان یک بچه می مانند! حتی شاید 
بعد از ازدواج هم از ازدواجشان پشیمان می-شوند که چه غلطی کردیم! حاال چه 

جوری شکم اینو سیر کنیم؟!

این افراد حتی اگه نمازخوان باشند و هر روز در نمازشان بگویند: ایّاک نستعین، 
بازهم خودشان را همه کاره می دانند و در نتیجه از عهده ی هیچ کاری هم برنمی آیند!

دسته ی دوم کسانی هستند که به این باور رسیده اند که : روزِی به دست خداست 
و او هیچ وقت بندگان خود را رها نمی کند و خزائنش هم هیچ گاه تمامی ندارد و اگر 
هم گاهی روزیشان کم می شود، یا امتحانی الهی است که باید با صبر، از آن، سرفراز 

بیرون بیایند و یا جریمه ی گناهی است که باید با توبه و استغفار، برطرف بشود
قدیمی ها می گفتند: مهمان حبیب خداست. راستی مگر نوزاد متولدشده، مهمان 
نیست؟ تازه مهمانی است که از جانب خدا آمده و مگر ممکن است که خدا مهمان 

بفرستد و روزیش را همراهش نکند؟!

پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمودند: 
ُ لَُهْم  َماءِ َفإَِذا أََکَل َغَفَر اهللَّ ْیَف إَِذا َجاَء َفَنَزَل بِالَْقْوِم َجاَء بِِرْزقِِه َمَعُه ِمَن السَّ    إِنَّ الضَّ

بُِنُزولِِه َعلَْیِهم 1      
و  دارد  همراه  به  را  خودش  آسمانی  رزق  می شود،  خانه ای  بر  وارد  که  مهمانی 

هنگامی که غذا را خورد، خداوند میزبان را می آمرزد 

1 الکافي )ط - اإلسالمیة(، ج 6، ص: 284
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می بینید؟ نه تنها چیزی از روزی میزبان کم نمی شود بلکه گناهانش هم مورد 
باور  ائمه  پیامبر و  مغفرت قرار می گیرد کجا رفتند کسانی که به سخنان قرآن و 

داشتند؟! خدا رحمتشان کند! 

استخاره ی  عجیب
یکی از اقوام تعریف می کرد که من در دوران دانشجویی ازدواج کردم و با شوهرم 
قرار گذاشتیم که تا درسمان تمام نشده و درآمد مناسبی نداشتیم، بچه دار نشویم. 
تا اینکه ناخواسته باردار شدم و تصمیم گرفتیم که بچه را سقط کنیم! ولی به خاطر 
گناهش مرّدد بودیم. باالخره گفتیم استخاره می کنیم. این آیه آمد که: فرزندان خود را 
از ترس فقر نکشید زیرا خدا روزی آن ها را می دهد و کشتن آن ها گناهی بزرگ است!

آن خانم، عربِی آن آیه را نمی دانست. این آیه، آیه 31 سوره إسراء است: 
َو الَ تَْقُتُلوا أَْوالََدُکْم َخْشَیَة إِْماَلٍق نَْحُن نَْرُزُقُهْم َو إِیَّاُکْم إِنَّ َقْتلَُهْم َکاَن ِخْطًأ َکِبیراً 

  فرزند آن ها اآلن بزرگ شده و یک دانشجوی متدیّن و موفق است خدا می داند 
چقدر از مردم در این 20 ساِل شوم، فرزندان چهارم خود را سقط کرده اند

هر آن کس غِم روزیَش می خورد                ز روزی دهنده ندارد خبر
ضمانت شده روزِی بندگان                        َعلَی اهللِ ِرزُق َجمیِع الَبَشر                                                  

 کسی که توکُّل ندارد بر او                          بَُود زندگیَّش پر از دردسر

ترس از دومی!
با یکی از طلبه هایی که شاغل هم هست، نشسته بودیم که صحبت از بچه شد. 
پرسیدم: چند تا بچه داری؟ گفت: یکی! گفتم: چند سالشه؟ گفت: سه سالش. گفتم: 
مگه نشنیدی آقا چه فرمودند؟ کم کم برو توی نخ دومی. با لحن خاصی گفت: بابا، 
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بچه دردسر داره! تعجب کردم. اون هم از یک طلبه که حقوقش حداقل دو برابر من 
است. گفتم: مخالفان کثرت جمعیت هم با تک فرزندی موافق نیستند. چون ظلم 
در حق بچه است که داداش و خواهر نداشته باشد. پدر و مادر که همیشه وقت و 
حوصله ی صحبت و بازی با بچه رو ندارند. بچه بعد از چند سال، نیاز به یک همبازی 
و هم صحبت دارد. خجالت نمی کشی یک بچه داری و می نالی؟  خدا بگم چی کار کنه 
آن هایی را که در این بیست سال، مردم را از بچه آوردن ترساندند و متأسفانه به هدف 
نا مقدسشان هم رسیدند و تبلیغاتشان به حّدی گسترده و حساب شده بود که حتی 

در قشرروحانّیت نیز تأثیر گذاشته است.

بچه ی دوم  از  تزریق کند، خودش  را در مردم  توکل  باید روحیه ی  طلبه ای که 
می ترسد!

مشکل ما این است که ظاهر بین هستیم و مسأله برکت را در نظر نمی گیریم و باور 
نمی کنیم که کِم با برکت پر منفعت تر از زیاِد بی برکت است. هر کثیری کوثر نیست. 
کوثر یعنی خیِر بابرکت ما باید از خداوند، عمر پربرکت بخواهیم نه عمر طوالنی و 
مال بابرکت بطلبیم نه مال زیاد شخصی به نزدیکی از علما رفت و گفت: شما چگونه 
می گویید: خمس مالتان را بدهید تا اموالتان زیاد شود؟ در ریاضی ثابت شده که 5 

منهای یک می شود: 4 ولی شما می گویید: می شود: 6 ! 

آن عالم پرسید: سگ سالی چند بار می زاید؟ گفت: سالی دوبار. پرسید: هر بار 
پرسید: چند سال عمر  بیشتر.  یا حتی   6 ، توله می زاید؟ گفت: هرباری 5  چندتا 
می کند؟ گفت: تا سی سال هم عمر می کند. پرسید: چه مقدار از گوشتش خوراک 
مردم می شود؟ گفت: هیچی. پرسید: چه مقدارشان طعمه ی درندگان می شوند؟ گفت: 
خیلی کم. پرسید: چه مقدارشان به علِت بیماری می میرند؟ جواب داد: بیماری ای که 

سگ را بکشد، خیلی نادر است                    
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سپس پرسید: گوسفند سالی چند بار می زاید؟ گفت: سالی یکبار. پرسید: و هر 
باری چند تا؟ گفت: یکی. پرسید: و چند سال عمر می کند؟ گفت: حدود ده سال. 
پرسید: چه مقدار از گوشتش را مردم می-خورند؟ گفت: خیلی و اصاًل گوسفند را 
پرورش می دهند تا گوشتش را بخورند. پرسید: چه مقدار طعمه-ی درندگان می شود؟ 
گفت: خیلی. پرسید: چه مقدارشان به واسطه ی بیماری ها می میرند؟ گفت: خیلی، 
بیماری های دام فراوان است که گاهی گله ها را از بین می بََرد آن عالم گفت: به حساب 
ریاضی، اآلن باید دنیا پُر از سگ باشد و نسل گوسفند منقرض شده باشد؛ اما بیابان ها 
پُر است از گله های گوسفند ولی تو یک گله ی سگ به من نشان بده! آن مرد تعجب 
کرد و علت را جویا شد و آن عالم در جوابش گفت: خدا چهارتا حرف در گوسفند قرار 

داده که در سگ قرار نداده : ب، ر،ک،ت !

 آری برکت  اگر توکل و باور به رزاقیت الهی ندارید، می توانید سری به خانواده هایی 
که از این دو گوهر، بهره مندند بزنید و با چشم خود، قدرت الهی را ببینید و چه نیکو 

سروده است سعدی شیرازی که:

یکی طفل، دندان برآورده بود       پدر سر به فکرت فرو بُرده بود
که من نان و برگ از کجا آَرَمش؟      مرّوت نباشد که بگذارمش

چو بیچاره گفت این سخن، پیش جفت     نگر تا زن او را چه مردانه گفت:
مخور هوِل ابلیس تا جان دهد      همان کس که دندان دهد، نان دهد

تواناست آخر خداونِد روز       که روزی رسانَد، تو چندین مسوز
نگارنده ی کودک اندر شکم         نویسنده ی عمر و روزی است هم
خداوندگاری که عبدی خرید         بدارد، فکیف آن که عبد آفرید
تو را نیست این تکیه بر کردگار          که مملوک را بر خداوندگار 
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و خدا رحمت کند قدیمی ها را که می گفتند: دهاِن باز، بی روزی نمانَد!
یکی از مشکالت ما این است که ظاهر بین هستیم و مسأله ی برکت را در نظر 
نمی گیریم و باورمان نمی شود که کِم با برکت، پُر منفعت تر از زیاِد بی برکت است. هر 
کثیری کوثر نیست. کوثر یعنی خیِر بابرکت و ما باید از خداوند، عمر پربرکت بخواهیم 

نه عمر طوالنی و مال بابرکت بطلبیم نه مال زیاد.

شخصی به نزد یکی از علما رفت و گفت: شما چگونه می گویید: خمس مالتان را 
بدهید تا اموالتان زیاد شود؟ در ریاضی ثابت شده که 5 منهای یک می شود: 4 ولی 

شما می گویید: می شود: 6 ! 

آن عالم پرسید: سگ سالی چند بار می زایَد؟ گفت: سالی دو بار. پرسید: هر بار 
چند توله به دنیا می-آوَرد؟ گفت: هرباری 5 ،6 یا حتی بیشتر. پرسید: چند سال عمر 
می کند؟ گفت: تا سی سال هم عمر می کند. پرسید: چه مقدار از گوشتش خوراک 
مردم می شود؟ گفت: هیچی. پرسید: چه مقدارشان طعمه ی درندگان می شود؟ گفت: 
خیلی کم. پرسید: چه مقدارشان به علِت بیماری می میرند؟ جواب داد: بیماری ای که 

سگ را بکشد، خیلی نادر است.        
                                                     

سپس پرسید: گوسفند سالی چند بار می زاید؟ گفت: سالی یکبار. پرسید: و هر باری 
چند تا؟ گفت: یکی. پرسید: و چند سال عمر می کند؟ گفت: حدود ده سال. پرسید: 
چه مقدار از گوشتش را مردم می-خورند؟ گفت: خیلی! و اصاًل گوسفند را پرورش 
می دهند تا گوشتش را بخورند. پرسید: چه مقدار طعمه ی درندگان می شود؟ گفت: 
بیماری ها می میرند؟ گفت: خیلی، چون  به واسطه ی  پرسید: چه مقدارشان  خیلی. 

بیماری های دام فراوان است که گاهی گله ها را از بین می بََرد.
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 آن عالم گفت: به حساب ریاضی، اآلن باید دنیا پُر از سگ باشد و نسل گوسفند 
منقرض شده باشد؛ اما بیابان ها پُر است از گله های گوسفند ولی تو یک گله ی سگ به 
من نشان بده! آن مرد تعجب کرد و علت را جویا شد و آن عالم در جوابش گفت: خدا 

چهارتا حرف در گوسفند قرار داده که در سگ قرار نداده : ب، ر،ک،ت !

نمونه ای از نسل پربرکت:
مرحوم آیت اهلل سید محسن حکیم مؤلِّف کتاب ُمستمَسُک الُعروة که استاد مرحوم 
آیت اهلل خویی و از مراجع بزرگ شیعه بودند و قبل از انقالب رحلت کردند، دو همسر 
داشتند و بیست فرزند از یکی 9 پسر و یک دختر و از دیگری 9 دختر و یک پسر 
عمامه ی سیادت،  و  روحانیت  بالباس  که همه  پسرش  ده  با  مرحوم  آن  از  عکسی 
هستند، موجود است این بیست فرزند بسیار بابرکت بودند به طوری که خاندان حکیم، 
بیش از شصت شهید تقدیم اسالم کردند شهید سّید محمدباقر حکیم  شصت و 

چهارمین شهیِد خاندان حکیم بود. رحمة اهلل علیهم
حاج آقای جناتی که از علمای قم است، نقل می کرد:   

رفیقی دارم به نام حاج کاظم سّیدخان که اهل عماره ی بصره است. 92 فرزند دارد 
که 52 تا از آن ها دخترند و 850 نفر نوه و نبیره! یک بار از او پرسیدم که نام آن ها را 
می دانی؟ گفت: بچه ها را می شناسم ولی نوه ها را باید معرفی کنند که فرزند کدام بچه 

ام است خود حاج کاظم 85 سال دارد.             

مطلب دیگر این که ِصرِف مردم را به بچه دار شدن و افزایش نسل تشویق کنیم، 
کافی نیست. این مثل این است که جوانان را به ازدواج تشویق کنیم درحالی که نه 
امکان اشتغال به کاری دارند و نه قدرت تهیه ی مسکن و سرپناهی باید در کنار این 
حرف ها، همه ی دستگاه های فرهنگی، به ترویج و تبلیغ و نهادینه سازی روحیه قناعت، 

توکل، دوری از تجمالت، ازدواج در سّن پایین و آسان گرفتن ازدواج، بپردازند
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جوانان  ازدواج  برای  بالعوض  کمک های  حتی  و  بهره  بدون  و  قابل توجه  وام   -
اختصاص یابد که بدون دوندگی قابل دریافت باشد و خانه هایی با اجاره های ارزان در 

اختیار زوج های جوان قرار گیرد
- اسباب و وسایل ضروری و موردنیاز برای شروع یک زندگِی متوسط، با اقساط 
سبک و بلند مّدت، در اختیار زوج های جوان قرار گیرد و رسانه ها به ترویج زندگِی 

ساده و به دوراز تجمالت، بپردازند
- کارمندان و کارگران و طالب و دانشجویان بابت هر فرزندی که دارند، حق اوالد 

بگیرند
- متصدیاِن اقتصاد مملکت، تمام تالش خود را در مهار این اقتصاد افسارگسیخته 

به کار ببرند
- سریال ها و فیلم هایی هم با موضوع خانواده های پر جمعیِت موّفق ساخته شود

- به فرزندان چهارم به بعد که بیست سال از حقوق اولیه، محروم بوده اند، مزایای 
خاصی تعلق بگیرد

- مرخصی های زایمان کارمندان زن، افزایش یابد
- تحصیل و درمان هم همان گونه که در قانون اساسی آمده، رایگان شود

 
ارتباط فقر و ثروت با تعداد فرزندان

به نظر شما عجیب نیست که معموالً فقرا فرزندان زیاد و ثروتمندان، یک یا دو 
فرزند دارند؟! و این خود دلیلی است بر این که ارتباط دادِن فقر با جمعیِت زیاد، صحیح 
نیست؛ زیرا اگر این گونه بود، می بایست، فقرا فرزند کمتری می آوردند و ثروتمندان 
که توانایِی بیشتری برای اداره ی فرزندان دارند، فرزند بیشتری داشتند. ثروتمندانی 
را می شناسم که باوجود داشتن چندین خانه در شهرهای مختلف و ویال در شهرهای 
کنار دریا و چندین ماشین مدل باال، دو فرزند بیشتر ندارند و اگر هم با آن ها درباره 
بچه دار شدِن مجّدد سخن بگویی، می گویند: اصاًل حرفش را هم نزن که همین دو 
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تا بچه، واسه ی هفت پُشِتمون کافیه! از آن طرف پدر و مادرانی را هم سراغ دارم که 
حتی به درستی نمی دانند هرکدام از فرزندانشان کالِس چندم هستند! و از عجایب 
روزگار این که نمراِت این بچه ها از بچه پول دارهایی که پدر و مادرشان برایشان معلم 
خصوصی می گیرند و به کالس تقویتی می فرستند، باالتر و درصِد ممتازِی آن ها بیشتر 
است! شاید با یک بررسِی آماری، معلوم شود که بیشتر متخّصصین و دانشمندان از 
طبقه ی زیر متوسط و حتی روستائیانی هستند که پدر و مادرشان حتی سواد خواندن 
و نوشتن نداشته اند! و برخالف آنچه بین مردم جاافتاده، درصد اعتیاد و بزهکاری نیز 
در بچه پولدارها بیش از فقیران و متوسطان است. چه کنیم که برخی می خواهند 
فقرا را ریشه ی همه ی مشکالت بدانند!   البته ما موافق باوجود فقر در جامعه نیستیم. 
مدیران جامعه باید با مدیریّت صحیح و اسالمی، فقر را از جامعه ریشه کن کنند ولی 
این که خیال کنیم، فقر منشأ تمام مشکالت جامعه است، درست به نظر نمی رسد و 
ارتباط جمعیت زیاد با فقر، قابل نقد و بررسی است. به عنوان مثال هند و چین  بیش 
از یک میلیارد جمعیت دارد با این که سه یا چهار برابر ایران بیشتر مساحت ندارند. 
چهار برابر مساحت و 20 برابر جمعیت! با این که مثاًل هند یک قطره نفت هم ندارد! 
آیا اگر کشور با مدیریت اسالمی اداره شود، نمی توان جمعیتش را مانند چین بی خدا 
و هند گاو پرست، تأمین نمود؟! مخصوصاً با توجه به داشتن منابع عظیم و زمین های 
قابل کشت و نیروی انسانِی کافی. چگونه است که در چین حتی یک بدوِن مسکن هم 

نیست ولی در ایران یکی از مشکالت مهم مردم، بحث مسکن است؟!              
 

ِغنا یا استغناء؟
خانواده های  از  کمتر  پرجمعیت،  خانواده های  نه؟  یا  کرده اید  دقت  نمی دانم 
کم جمعیت، می نالند! طرف هم خودش هم زنش شاغل اند و خانه ی شخصی دارند 
و زن و شوهر هرکدام یک ماشین زیِر پایشان است و به زور دوتا بچه دادند بیرون! و 
درعین حال همیشه غر می زنند که این چه وضعیه؟ اینم شد زندگی؟! اما خانواده های 
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پنج شش فرزندِی زیادی سراغ دارم که روحیه ی قناعت و استغناء دارند و به وضعشان 
راضی و شکرگزارند. وقتی هم خطری مملکت را تهدید کند، این ها هستند که به 
جبهه می روند نه آن ها راستی می دانید فرق ِغنا و إستغناء چیست؟ِغنا یعنی ثروت 
ولی استغناء یعنی احساس بی نیازی ممکن است کسی ثروتمند و شکمش سیر ولی 

روحش گرسنه باشد و کسی به ظاهر فقیر ولی دارای عزت نفس و روحیه ی شکر
به قوِل سعدی شیرازی: آنان که غنی ترند، محتاج ترند

وفای به عهد
بابا ما توی همین یکیش موندیم، اونوقت یکی دیگه بیاریم؟! این گونه سخنان، 
بر اوست  به رزاقّیت خدای متعال و سستِی روحیه ی توکل  اعتقاد  از ضعف  ناشی 
خداوند متعال در قرآن، خود را به عنوان رّزاق و خیُر الرازقین، معرفی فرموده است و 

البته فرموده: 
 َو أَْوُفوا بَِعْهدي أُوِف بَِعْهِدُکم1      

یعنی به عهد خود وفا کنید تا به عهدم وفا نمایم 
باال  آیه  باشیم.  او  عبد  ما  تا  کند  را خوب  ما  اول خدا وضع  بگوییم:  است  غلط 

می گوید: اول عبد خدا باشید تا او شما را از هر لحاظ تأمین کند
خداوند می فرماید :

َماءِ َو الْْرِض2     َو لَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَری آَمُنوا َو اتََّقْوا لََفَتْحَنا َعلَْیِهْم بََرَکاٍت ِمَن السَّ
 یعنی: اگر اهل روستاها و شهرها، ایمان بیاورند و تقوی پیشه کنند، درهای برکات را 
از آسمان و زمین به روی آن ها خواهیم گشود پس شرط نزول برکات مادی و معنوی 

از زمین و آسمان، ایمان و تقوی است  آیا این دو صفت در جامعه ی ما، بارز است؟
چگونه با این همه گناه و معصیت و ظلم و حق ُکشی که در جامعه وجود دارد، 

انتظار داریم که وضعمان خوب باشد و همه چیز بر وفق مراد؟!
1 بقره آیه 40.

2 اعراف،96
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اسباب رزق و روزی
درست است که روزی دهنده، خداست ولی عالَم عالَِم اسباب و وسائط است و خوِد 
خدا برای هر کاری راهی قرار داده است. در روایات زیادی، اسباب ازدیاد و وسعت رزق 
و روزی بیان شده است؛ از زیارت مرقد امام حسین)علیه السالم( و انجام عمره و حج 
گرفته تا خواندن تعقیبات مخصوصا بعد از نماز صبح و عصر و صله ی رحم و استغفار 

و صدقه دادن و حتی خوش اخالقی و . . .

 در روایات دیگری صفات و کارهایی که باعث فقر می گردند، ذکرشده است؛ از 
قبیِل ِزنا، اسراف، ترک قرض دادن به نیازمند باوجود توانایی، گوش دادن به صدای 
مطرب، خوابیدن بین اذان صبح و طلوع خورشید، قطع ارتباط با خویشاندان و . . . 

شاید مهم ترین سبب کم شدن رزق، گناه و معصیت باشد. امام صادق)ع( فرمودند: 
نْبَ  یَْحِرُم الَْعْبَد الرِّْزق1    یعنی: گناه کردن، انسان را از رزق محروم می نماید  و     إِنَ  الذَّ
شاید به همین جهت، یکی از اسباب وسعت و ازدیاد رزق، استغفار می باشد؛ همان گونه 

حضرت امیرالمؤمنین) علیه السالم( فرمودند:
ااِلْسِتْغَفاُر یَِزیُد فِي الرِّْزق2    

خواننده  گرامی، آیا تا به حال در هنگام فقر و نداری، به جای رو زدن به این و آن 
و به دنبال وام از این بانک به آن بانک رفتن و . . . به فکر توبه و استغفار افتاده ای؟! 

اگر روایات برایت اطمینان آور نیست، با این آیه ی قرآن چه می کنی که می فرماید:
َماَء َعلَْیُکْم ِمْدَراراً َو یُْمِدْدُکْم بَِأْمَواٍل َو بَِنینَ 3    اراً یُْرِسِل السَّ َُّه َکاَن َغفَّ َُّکْم إِن     اِْسَتْغِفُروا َرب
یعنی از گناهانتان استغفار کنید تا خدای غّفار، شما را ببخشد و از آسمان بر شما باران 

فراوان نازل کند و اموال و فرزندانتان را زیاد نماید
1 کافی ج 2 ص 271

2 ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال - قم، چاپ: اول، 1362ش. ج 2 ؛ ص505
3 سوره مبارکه نوح آیات 10 13-
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  باش اینک، عبِد ربُّ العالَمین             شیعیان را ُکن ُفزون اندر زمین
  هر کسی دندان دهد، نان هم دهد       از خدا خواهم که ایمان هم دهد

 هر که ایمان و عمل توأم کند              پشِت مشکل های خود را خم کند
  او علیم است و سمیع است و بصیر        بر تماِم کارها باشد قدیر

 رازق است و روزِی ما را دهد               گر ز او خواهیم، یاِر ما شود

رزق و روزی به زرنگی نیست
شاعر شیرین سخن سعدی شیرازی گفته است:

  به نادانان چنان روزی رسانَد                   که صد عاقل در آن، حیران بمانَد!

یکی از نویسندگان برای این مطلب، مثال جالبی زده بود. نوشته بود: عنکبوت، 
بال و آرام و بی جنب وجوش و گوشه گیر است. گوشه ی  حشره ای ساکت و بدون 
سقفی یا دیواری را گیر می آورد و بدون سروصدا، تاری می تََند و منتظر می ماند. از 
آن طرف، مگس حشره ای پر سروصدا و پر تحرک است و آرام و قرار ندارد. خیلی هم 
حریص است. از هیچ چیزی چشم پوشی نمی کند. از شیرینی گرفته تا گوشت و حتی 
زخم و نجاست، روی همه می نشیند تا چیزی میل کند! اگر به زرنگی و دست و پا 
داری بود، باید نسل عنکبوت ها از گرسنگی منقرض شده باشد؛ ولی خدای حکیم، رزق 
و روزِی این عنکبوت را همان مگس قرار داده! با بالی که دارد، پرواز می کند و یک 
راست می افتد در دام این عنکبوت الل و دیگر دست وپا زدن و تالش و تقال برایش 
افراد زیادی را دیده اید که وقتی نگاهشان می کنی،  فایده ای ندارد. حتماً شما هم 

می گویی:

 این عرضه ی باال کشیدن آب دماغش رو هم نداره! ولی بعداً می بینی ماشاهلل هفت 
هشت فرزند را تولید و تربیت و سر و سامان داده و چشم نوه ها هم به اوست! این ها 
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همه برای این است که حساب کار به دسِت به ظاهر زرنگ ها بیاید و خیال نکنند از 
توکل بر خدا، بی نیازند و کسانی  هم که به اصطالح دست و پا دار نیستند، از لطف و 
رحمت خدا ناامید نشوند خدا می داند چقدر افراد زرنگ و دارای شّم اقتصادی بوده اند 
که شب خوابیدند و صبح که بیدارشدند، دیدند ورشکست شده اند و یا باید از این شهر 
به آن شهر فرار کنند یا باید بروند زندان  باید همواره از خداوند متعال بخواهیم که 
لحظه ای ما را به خودمان وا نگذارد و گرنه بیچاره خواهیم شد و به هر دری بزنیم، به 
رویمان باز نمی شود و چه زیباست این شعر که در آن، یک واژه در دو مصراع به دو 

معنای متضاّد به کار رفته است:      
چون از او گشتی، همه چیز از تو گشت       چون از او گشتی، همه چیز از تو گشت 1

یعنی: وقتی برای خدا شدی، همه چیز در خدمتت قرار می گیرد و وقتی از خدا روی 
گرداندی، همه چیز از تو روی می گردانَد

ب( ترغیب زنان به حضور در اجتماع برای سوء استفاده ی اقتصادی از آن ها
یکی از اهداِف کنترل جمعیت و تشویق زنان به کمتر بچه آوردن، در اروپا، این بوده 
که سِر زنان خلوت شود و احساس بیکاری کنند و کارخانه داران بتوانند از آن ها که 
نیروی کار ارزان تر و مطیع تری هستند، در جهت اهداف اقتصادِی خود بهره برداری 
نمایند. به همین جهت حدود 130 سال قبل، قانون مالکّیت زنان در مجلس انگلیس 
تصویب شد تا زنان انگیزه ی بیشتری برای ورود به بازار کار پیدا نمایند. این سخنان، 
یک حدس نیست بلکه حرفی است که خود آن ها هم إبائی از ابراز آن ندارند  ویل 
دورانت فیلسوف مشهور فرانسوی در کتاب معروف خود به نام   لّذات فلسفه   می گوید:

بودند  ارزان تری  ، کارگران  زنان   ... است  انقالب صنعتی  از عوارض  آزادی زن     
قرن  ترجیح می دادند. یک  قیمت  مردان سرکِش سنگین  بر  را  آنان  کارفرمایان  و 

1 موالنا
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آنان  از  اعالن ها  اما  گشت.  دشوار  مردان  برای  کردن  پیدا  کار  انگلستان  در  پیش 
می خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه ها بفرستند... کسانی که ناآگاه برای 
خانه پراندازی توطئه کردند، کارخانه داران وطن دوست! قرن نوزدهم انگلستان بودند. 
نخستین قدم برای آزادی مادربزرگ های ما قانون 1882 بود. به موجب این قانون، 
زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقه ای برخوردار می شدند و آن این که: پولی را که 
به دست می آورند، حق داشتند برای خود نگه دارند! این قانون عالی را کارخانه داران 
مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه ها بکشانند. از آن سال 
تا به امسال سود جویِی مقاومت ناپذیری، زنان را از بندگی و جان کندن در خانه 
رهانیده و گرفتار بندگی و جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است! در انگلستاِن 
امروز از هر دو زن، یکی یا در اداره کار می کند یا در کارخانه و سرعت افزایش زنان 

کارگر نسبت به مردان کارگر چهار برابر است...  1 

 البته غربی ها سال هاست که از این سیاست، پشیمان شده اند و به راه کارهای افزایش 
جمعّیت روی آورده اند ولی چه کنیم که همیشه ی نسخه ی تاریخ مصرف گذشته ی 
آن ها به دست کشورهای جهان سوم می رسد و همان گونه که تکنولوژی های از رده 
خارج شده ی خود را در اختیار ما می گذارند، فکرها و ایده های تجربه شده و مردود شده 

را نیز در َزرَوَرق می پیچند و به عنوان طرح های نو، به خورِد ما می-دهند!

زن ایرانی در دهه ی شصت، ترجیح می داد در خانه باشد و به وظیفه ی اصلِی خود 
یعنی خانه داری و بچه داری و تربیت نسل آینده بپردازد. ولی در دهه ی هفتاد، شاهد 
سرازیر شدِن دختران و زنان به دانشگاه و به دنبال آن، بازار کار هستیم و چون دوران 
سربازی هم نداشتند، به سرعت از پسران هم سن و سال و هم کالسشان جلو افتادند 
و جای مردان را در ادارات و کارخانه ها پُر نمودند. نتیجه آن که اآلن وقتی به اداره یا 

1 لذات فلسفه، ترجمه ی زریاب ص 151.
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شرکتی می روی، می بینی چهار زن و یک مرد پشت میزها نشسته اند! و چون زنان 
به حقوق کمتری راضی می شدند و اهل سرکشی و نافرمانی نیستند، در بسیاری 
از اطالعیه های استخدام، مشاهده می کنید که: به یک همکارِ ترجیحاً خانم، جهِت 

همکاری نیازمندیم!

در اینجا به مفاسدی که از این فضا ناشی می شود کاری ندارم به طوری که باید 
به لیست محارم در رساله ها، در کنار خواهر و خاله و عمه، عنوان همکار خانم را نیز 

اضافه کرد!

 بحث ما فعال این است که با روند جذب بانوان به بازار کار، زنانی که باید در خانه 
باشند، در اداره و کارخانه هستند و مردانی که باید نان آور خانه باشند، بیکاراند! 

در نتیجه دیگر خانم ها رغبتی به تولید بچه ندارند؛ چون بچه، مانعی بزرگ بر سر 
راه اشتغاِل آن هاست لذا یا بچه دار نمی شوند یا اگر هم ناخواسته باردار شدند و آن قدر 
وجدان داشتند که آن را کورتاژ نکنند، تربیت او را به پرورشگاه ها و مهدکودک ها 
می سپارند و آیا مهدکودک می تواند جای آغوش گرم مادر و محّبت او را پُر نماید؟ 
در شیشه ی  والیوم  مقداری  کودک،  مهِد  پرستار  کرد،  گریه  خیلی  هم  اگر  هرگز. 
شیرش می ریزد تا به خواب رود و کمتر سر و صدا کند! توجه شما را به مطلبی از 
هفته نامه ی ) ساندی تلگراف ( چاپ لندن، به نقل از روزنامه ی جهمورِی اسالمی، 

موّرِخ 6/2/73 جلب می کنم:

   درگذشته مردان نان آور خانواده به شمار می آمدند و زنان فرصت آن را داشتند تا 
به اصلی ترین وظیفه ی خود یعنی تربیت نسل آینده ی کشور با دقت و توجه بیشتری 
اهتمام بورزند. اما از دهه ی 1960 به این سو با استخدام زنان در کارخانه ها و ادارات 

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


117

و رشد جنبش آزادی و بی بند و باری جنسی و ترویج فرهنگ پول پرستی، به تدریج  
وسوسه ی کسب درآمد بیشتر، دامِن بسیاری از خانواده های اروپایی را گرفت و زنان به 
این فکر افتادند که برای تأمین آینده ی بهتر، به انجام کاری در خارج از خانه بپردازند. 
در این میان، جنبش های طرفدار ایجاد حقوق مساوی بین زنان و مردان نیز با تأکید 
بر این که زنان باید از دستمزدها و امتیازات مشابه با مردان برخوردار شوند، دولت 
را تشویق به وضع قوانین تازه ای در راستای ایجاد شرایط مساوی کردند. درحالی که 
قوانین قدیمی با این هدف تنظیم شده بودند که یک حقوق برای گرداندن زندگی یک 
خانواده ی چند نفره کفایت می کند، قوانین تازه با وضع مالیات های یکسان برای هر 
دو حقوق، عماًل بخش قابل توجهی از درآمد تازه ی کسب شده توسط هر دو زوج را 
از دست آن ها خارج می ساخت. بنگاه های معامالت ملکی نیز با بهره گیری از افزایش 
حقوق خانواده ها، قیمت واحدهای مسکونی را افزایش دادند تا از این راه سود بیشتری 
انگلیس هرچند  اکنون در  این شد که  اقدامات  این  تحصیل کنند. حاصِل همه ی 
بسیاری مادران در اشتیاق داشتن فرزند دوم یا حتی اول هستند اما سنگینی بدهی ها 
و وام ها، آنان را حتی از اندیشیدن درباره ی این آرزوی مشروع به وحشت می اندازد در 
حال حاضر، متوسِط مادرانی که صاحِب نخستین اوالد خود می شوند، در انگلستان 
به 28 سال رسیده است. جامعه از یک سو با کمبود نسِل تازه مواجه شده و از سوی 
دیگر، بخش اعظم امکانات برای تأمین رفاه قدیمی ترها صرف می شود و اگر این وضع 
ادامه یافته و برای آن، تدبیری اندیشیده نشود، به جای آن که نسل آینده در انگلیس، 
از سوی افراد بومِی داخل کشور تأمین شود، باید برای رفع نیاز، از بیگانگان کمک 

بگیریم .
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مشاهده فرمودید که بیرون آمدِن زنان از خانه، چگونه موجب کاهش زاد و ولد 
می گردد.

در پایان، توجه شما را به سخناِن انگلس در کتاب   منشأ خانواده   جلب می کنم:
    پس ازآن که تمام جنس مؤنث وارد صنعت شده، تکلیف فرزندان چه می شود و 
همچنین وظایف خانوادگی چه خواهد شد؟ پاسخ ما این است که: این امور را جامعه 
عهده دار خواهد شد. اقتصاد خانگِی خصوصی به اقتصاد اجتماعی مبّدل می شود. کار 
مراقبت و پرورش کودکان یک امر عمومی  خواهد شد و جامعه از کودکان چه مشروع 
و چه نامشروع! به طور یکسان مراقبت خواهد کرد   ظاهراً منظور او از جامعه، همان 

پرورشگاه هاست که از بودجه ی عمومی، تأمین می گردد سپس می گوید:

   اول: به زن کار دهیم و برابر مرد قرارش دهیم. دوم:  بچه ها را در پرورشگاه بزرگ 
کنیم. سوم: اگر به زن کار دادیم و بچه را هم در پرورشگاه بزرگ کردیم، دیگر دختران 

با خیال جمع، خود را در اختیار عشق قرار می دهند!   

معلوم شد که هدف نهایِی آن ها از بیرون کشیدن زنان از خانه و تشویق آن ها به 
بچه دار نشدن، این است که فساد و فحشاء در جامعه رواج پیدا کند!

کاش به خود می آمدیم و طرح ها و سیاست های تجربه شده ی غربی را درباره ی 
زنان، اجرا نمی کردیم

 ج( سیاست های  غلط دولت در کنترل جمعیت
سیاست کنترل جمعیت، در ایران از سال 1368 آغاز گردید و در دهه ی هفتاد به 
اوج خود رسید. میلیون ها نفر زن و مرد را به بهانه ی اجرای این سیاست و با وعده های 
دروِغ امکاِن برگشت پذیری و بانام مبهِم وازکتومی و توبکتومی! )همان اخته کردن!( 
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عقیم کردند. در دهه ی هفتاد، مخالفاِن این سیاست در صداوسیما راهی نداشتند و 
کتابی که درباره ی مخالفت با این سیاست، بود، اجازه ی چاپ و نشر نمی گرفت. از 
خاطر نمی برم که چند سال قبل که با رئیس هسته ی گزینِش آموزش و پرورِش 
استان قم درباره ی کنترل جمعیت صحبت می کردم، به من گفت: تو با این افکاری که 
داری، اگر بخواهی معلم شوی، ما تو را در گزینش، رّد صالحیت می کنیم؛ زیرا یکی 

از شرائط گزینش، عدم مخالفت باسیاست های کالِن نظام است!

مسلمین     پیکر  بر  سهمگین  ضربه ای  جمعیت،  کاهِش  کتابِ    نمی دانم  البته 
نوشته ی مرحوم آیت اهلل سید محمدحسین طهرانی، صاحب کتاب های ) اهلل شناسی، 
امام شناسی، معاد شناسی ( چگونه در سال 1374 در مشهد چاپ شد؟ ولی شاید به 
خاطر همین کتاب بود که خبر رحلِت چند سال بعِد این عالم بزرگوار، رسانه ای نشد! 

با این که در کتاب او، چیزی جز آیات و روایات و گزارشات مستند، یافت نمی-شود.
به هرحال، این سیاست تا نیمه ی سال 91 یعنی بیش از بیست سال ادامه داشت 
تا این که رهبر انقالب در سفری که به خراسان شمالی داشتند، این سیاست را یک 
اشتباهِ بیست ساله خواندند که مسئولین باید بابِت ادامه ی آن در دهه ی هفتاد، آن از 

خداوند متعال، طلب عفو نمایند.

به احتمال قوی که شاید در آینده ابعاِد آن، روشن تر شود، این سیاست، یک سیاسِت 
از  استفاده  با  توانستند  آن ها  داخلِی  ایادِی  و  خارجی  دشمنان  که  بود  استعماری 
فضای دهه ی هفتاد که فکر و ذهِن مسؤولین، ُعمدتاً به مسئله ی بازسازِی خرابی های 
 ( از آن در کتاب  میلیاردی که بخشی  با هزینه های  بود،  از جنگ، مشغول  ناشی 
کاهش جمعیت، ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین ( به صورت مستند آمده، آن را 

به مرحله ی اجرا درآوردند.
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به هرحال ارتباط جمعیت زیاد با فقر، قابل نقد و بررسی است. به عنوان مثال هند 
و چین  بیش از یک میلیارد جمعیت دارد با این که به نظرم سه یا چهار برابر ایران 
بیشتر مساحت ندارند. چهار برابر مساحت و 20 برابر جمعیت! با این که حداقل هند 
را می دانم که یک قطره نفت هم ندارد! آیا اگر کشور با مدیریت اسالمی اداره شود، 
نمی توان جمعیتش را مانند چین بی خدا و هند گاو پرست، تأمین نمود؟! مخصوصاً 
با توجه به داشتن منابع عظیم و زمین های قابل کشت و نیروی انسانِی کافی. چگونه 
است که در چین حتی یک بدوِن مسکن هم نیست ولی در ایران یکی از مشکالت 
مهم مردم، بحث مسکن است؟! نتیجه آن که نباید بی تدبیری و سوء مدیریّت خود را 
به گردن جمعیت زیاد و فرزند بیشتر انداخت و به جای مشورت با آگاهان دلسوز و 
حِل کارشناسی شده و ریشه ای مسائل و برطرف کردِن با درایِت موانع، شعار فرزند 

کمتر سر داد و مردم را به عقیم کردن تشویق نمود!

و مطلب دیگر این که:آیا سیاست کنترل جمعیت که بیست سال در این مملکت 
اسالمی حاکِم بی چون  و چرا بود، همه مردم ایران را شامل می شد، یا ویژه ی شیعیان 

بود؟!

شاید تعجب کنید اگر بدانید که علمای اهل سّنت از خود هشیاری نشان دادند و 
از همان بیست سال قبل، کنترل جمعیت را بر اهل سنت ایران تحریم و به تکثیر 
اوالد تشویق نمودند به حدی که توانستند بافِت جمعیتی برخی از مناطق را به نفع 
خود تغییر دهند و حتی در برخی از شهرها برای اولین بار، نماینده ی ُسّنی به مجلس 

شورا بفرستند.

یکی از طلبه ها که به یکی از مناطق سنی نشین ایران رفته بود، می گفت: امام 
جماعت اهل سنت آنجا، 40 فرزند داشته است!
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فعاًل در مقابل این خبر فقط می توانیم دعا کنیم که هر 40 تای آن ها وقتی بزرگ 
شدند، با بررسی و تحقیق، به حقانیِت مذهب شیعه پی ببرند و شیعه شوند!

بلکه اهل سّنت از ده سال قبل از شروع سیاست های کنترل جمعیت در ایران و 
مقارن با پیروزی انقالب، به فکر افزایش جمعیت بودند.

بیانیه ی مجمع فقهی اسالمی که در سال 1357 در مکه مکرمه برگزار شد  به 
و به امضای 17 تن از فقهای معاصر اهل سنت رسید و در کتاب   کاهش جمعیت   

نقل شده، توجه کنید:

   نظر به این که شریعت اسالم، ترغیب کننده به فزونِی نسل مسلمانان و انتشار آن 
است و تحدید نسل و جلوگیری از بارداری، مخالف فطرت انسانی و شریعت اسالمی 
می باشد و نظر به این که هدِف جلوگیری از افزایش جمعیت مسلمین، نیرنگی برای 
کاهش دادن نیروی انسانی آن ها و تقویت سلطه ی استعمارگران بر کشورهای اسالمی 
و بهره برداری بیشتر از ثروت های آنان است و نیز نظر به این که جلوگیری از نسل، 
نوعی عمل جاهلی و بدگمانی به خدای متعال است، مجلس مجمع فقهی اسالمی 
به اتفاق آراء مقّرر می دارد که: تحدید نسل مطلقاً جایز نیست و جلوگیری از بارداری 
درصورتی که انگیزه آن، ترس از فقر و کمبود باشد، حرام است. چراکه خداوند متعال   

ةِ الَْمتین 1 زَّاُق ُذو الُْقوَّ َ ُهَو الرَّ إِنَّ اهللَّ
و روزِی همه ی جنبندگان روی زمین را خود برعهده گرفته است:   

ِ ِرْزُقها2     ٍَّة فِي الْْرِض إاِلَّ َعلَی اهللَّ َو ما ِمْن َداب
راه های جلوگیری از بارداری یا تاخیر آن در حاالت فردی برای پیشگیری از زیان ها 
و خطرات، مانند زنی که به طور طبیعی قادر به زایمان نیست، مانعی ندارد ولی دعوت 

و الزام مردم به تحدید نسل و جلوگیری از بارداری به طور کلی، شرعاً جایز نیست  
1 الذاریات آیه 58.

2 هود آیه 6.

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


122

اهل سنت ایران نیز با برنامه ریزی ای که دارند، هدِف تغییِر بافِت جمعیتِی ایران به 
نفع خود را دنبال می کنند. یعنی اگر روند کاهش شیعیان و افزایش آن ها با نسبت 
چهل به دو! ادامه پیدا کند، کمتر از 20 سال دیگر، اکثریت ایران را اهل سنت تشکیل 
خواهند داد و درنتیجه مجلس قانون گذاری را قبضه می کنند و حتی رئیس جمهور را 

نیز از میان خود انتخاب می نمایند!

البته ما از اهل سّنت واهمه ای نداریم و سال هاست که در ایران شیعه و سّنی زندگی 
مسالمت آمیزی دارند.

مشکل اینجاست که وقتی اهل سنت از نظر جمعیتی قدرت پیدا کنند، وهابیت به 
آن ها طمع پیداکرده و کنترل آن ها را به دست می گیرد و اهداف شوم خود از طریق 

آن ها محّقق می سازد.
لذا در این برهه ی حساس از زمان، شیعیان مسؤلّیت خطیِر جبران این بیست سال 
اشتباه را بر عهده دارند و اگر کوتاهی کنیم، نسل های آینده ما را مالمت خواهد نمود.

 
د( دشواری های تربیت فرزند

متدیّنینی که خجالت می کشند مسائل اقتصادی را مطرح کنند،  چون می دانند این 
بهانه ها با اعتقاد به خدا و رزاقّیت او سازگار نیست   تا به آن ها می گویی: چرا به فکر 
افزایش فرزندانتان نیستید، فوراً مسئله ی تربیت را پیش می کشند و می گویند: ای بابا، 
در این دوره زمونه، تربیت فرزندان، کاِر دشواری است و نداشتِن فرزند، بهتر از داشتِن 
فرزندان نااهل و بی تربیت و معتاد است   عجبا! مگر خانواده های کم جمعیت، فرزندان 
باتربیت تری دارند؟! گو این که ، تربیت نیز، نوعی رزِق معنوِی الهی به حساب می آید و 
خانواده های متدیّنی که فرزندانشان را به خدای متعال واگذار می کنند، خداوند آن ها 
را از این لحاظ هم تأمین می فرماید جایی که خداوند در آیه ی 56 سوره ی قصص، به 
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پیامبرش می فرماید: 
َ یَْهِدي َمْن یََشاءُ   ََّک الَ تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت َو لِکنَّ اهللَّ    إِن

امِر هدایت به دست خداست و حتی تو نمی توانی هر که را دوست داری، هدایت 
کنی

تکلیف ما روشن است عمده وظیفه ی پدر و مادر این است که خودشان در عمل، 
ُمَقیَّد به انجام آداب و وظایف دینی باشند. زیرا فرزندان بیش از گفتار پدر و مادر، 
به رفتار آن ها توجه دارند. نمی شود پدر و مادری اهل دروغ گفتن و سخن زشت بر 
زبان آوردن نباشند و نمازشان را اول وقت بخوانند و فرزندانشان بی تربیت و بی نماز 
بار بیایند. مگر آن که ذات فرزند مشکل داشته باشد که در آن صورت حتی حضرت 
نوح)ع( نیز حریف تربیت کردن او نخواهد شد و مگر هابیل و قابیل هر دو فرزند یک 
پدر و مادر نبودند؟! البته اصالح فضای جامعه که خانه ی دوم محسوب می شود نیز، 
عزم و هّمت و غیرِت مردم و مسؤولین را می طلبد. از محتوای کتاب های درسی گرفته 
تا از بین بردن مظاهِر ُمنکرات و ریشه کن نمودِن ُمعضل خانمان سوز اعتیاد و ایجاد 

زمینه ها و برطرف نمودِن موانِع ازدواج و اشتغال برای جوانان

ندای شیطانی
ز شیطان می رسد هر دم ندایی /  زند هر لحظه در عالم صدایی
مسلمانان دگر بچه نزائید /  دو گوش خود به حرف من نمائید

ز شاعرهای حق گو دور باشید /  به دنباِل مِن مغرور باشید
مخور ای دوست، گول حرف او را /  مبین پُردانه این دام عدو را

اگر داری به دل ُحّب پیمبر /  مگو: فرزند کمتر هست بهتر
بگو: فرزند باشد یک امانت  /  بَُود حفِظ امانت ها، عبادت

مترس از مشکالت اقتصادی /  بُکن بر خالق خود اعتمادی

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


124

خدا را داری و از فقر ترسی /  بگیر از شعِر وافی، پند و درسی
هر آن کس بهِر کودک داده دندان /  دهد بهِر جویدن میوه و نان

هر آن کس بچه ی کمتر بخواهد /  به رازق بودنش ایمان ندارد
تو ای آن کس که کمتر بچه خواهی /  مگر نشنیده ای ) إنّی اُباهی(؟

اگر مهدی)ع( بیاید، یار خواهد /  جواناِن قوی، بسیار خواهد
دو فرزند و سه فرزند و یکی بیش /  نمی باشد کفایت بهِر یاریش

شود تعداِد دشمن بیش و ما کم /  بدون سعِی داماداِن عالَم1 

 ) فرازی از دعای افتتاح (
اَللَُّهمَّ اِنّا نَْشُکو اِلَْیَک َفْقَد نَِبیِّنا َصلَواتَُک َعلَْیِه َو آلِِه َو َغْیَبَة َولِیِّنا

ماِن َعلَْینا َة الِْفَتنِ  بِنا َو تَظاُهَر الزَّ َو َکْثَرَة َعُدوِّنا َو قِلََّة َعَدِدنا َو ِشدَّ
خداوندا، به تو شکایت می کنیم از نبودِن پیامبرمان و غائب بودِن امام مان و زیادِی 

دشمنان مان و تعداد اندک مان و شّدت هجوم فتنه ها و هجمه های روزگار

والحمدهلل رب العالمین

1 احمدیاسر وافی

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


125

 

خالصه درس:
فرزند آوری) کثرت نسل( در منظر  قرآن و روایات

زینت زندگی 
َِّک ثََوابًا َوَخْیٌر أََماًل؛  الَِحاُت َخْیٌر ِعنَد َرب نَْیا َوالَْباقَِیاُت الصَّ   الَْماُل َوالَْبُنوَن ِزیَنُة الَْحَیاةِ الدُّ
مال و پسران زیور زندگی دنیایند و نیکی های ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت 

بهتر و از نظر امید ]نیز[ بهتر است  .

نعمت الهی 
  َواهللُّ َجَعَل لَُکم مِّْن أَنُفِسُکْم أَْزَواًجا َوَجَعَل لَُکم مِّْن أَْزَواِجُکم بَِنیَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُکم 
یَِّباِت أََفِبالَْباِطِل یُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت اهللِّ ُهْم یَْکُفُروَن؛ خدا برای شما از خودتان  مَِّن الطَّ
از چیزهای  نهاد و  نوادگانی  برای شما پسران و  از همسرانتان  همسرانی قرارداد و 
پاکیزه به شما روزی بخشید آیا ]بازهم[ به باطل ایمان می  آورند و به نعمت خدا کفر 

می  ورزند  .

محبوب تر از منظومه شمسی
قال رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله(: 

ْمس  ا َطلََعْت َعلَْیِه الشَّ َو لََمْولُوٌد فِي  أُمَِّتي  أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ
همانا یک نوزاِد متولدشده در اّمتم ازآنچه خورشید بر آن می تابد، نزد من محبوب تر 

است.
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برکت زندگی
قال رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله(: بیت ال صبیان فیه ال برکة فیه. 

خانه که بچه در آن نیست برکت در آن نیست.
علل  عدم تمایل به فرزند آوری و مشکالت سر راه  خانواده ها

الف( ترس از فقر و مشکالت مالی 
یکی از عوامل مهم  عدم تمایل به فرزند آوری در خانواده های امروز مشکالت مالی  
می باشد و این هم ناشی از ضعف ایمان پدر و مادر هاست حال آن که خداوند متعال 

در قرآن کریم می فرماید:
 1  ً َو الَ تَْقُتُلوا أَْوالََدُکْم َخْشَیَة إِْماَلٍق نَْحُن نَْرُزُقُهْم َو إِیَّاُکْم إِنَّ َقْتلَُهْم َکاَن ِخْطًأ َکِبیرا

فرزندان خود را از ترس فقر، نابود نکنید. این ما هستیم که به آن ها و شما روزی 
می دهیم

راهکارهایی برای  حل مشکالت فرزند آوری: 
- توکل بر خدا

- دوری از تجمالت، 
- ازدواج در سّن پایین و آسان گرفتن ازدواج

جوانان  ازدواج  برای  بالعوض  و حتی کمک های  بهره  بدون  و  توجه  قابل  وام   -
اختصاص یابد که بدون دوندگی قابل دریافت باشد 

- خانه هایی با اجاره های ارزان در اختیار زوج های جوان قرار گیرد
- اسباب و وسایل ضروری و موردنیاز برای شروع یک زندگِی متوسط، با اقساط 
سبک و بلند مّدت، در اختیار زوج های جوان قرار گیرد و رسانه ها به ترویج زندگِی 

ساده و به دوراز تجمالت، بپردازند

1 إسراء،31
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- کارمندان و کارگران و طالب و دانشجویان بابت هر فرزندی که دارند، حق اوالد 
بگیرند

- متصدیاِن اقتصاد مملکت، تمام تالش خود را در مهار این اقتصاد افسارگسیخته 
به کار ببرند

- سریال ها و فیلم هایی هم با موضوع خانواده های پر جمعیِت موّفق ساخته شود
- به فرزندان چهارم به بعد که بیست سال از حقوق اولیه، محروم بوده اند، مزایای 

خاصی تعلق بگیرد
- مرّخصی های زایمان کارمندان زن، افزایش یابد

- تحصیل و درمان هم همان گونه که در قانون اساسی آمده، رایگان شود

ب( ترغیب زنان به حضور در اجتماع برای سوء استفاده ی اقتصادی از آن ها
یکی از اهداِف کنترل جمعیت و تشویق زنان به کمتر بچه آوردن، در اروپا، این بوده 
که سِر زنان خلوت شود و احساس بیکاری کنند و کارخانه داران بتوانند از آن ها که 
نیروی کار ارزان تر و مطیع تری هستند، در جهت اهداف اقتصادِی خود بهره-برداری 
نمایند. به همین جهت حدود 130 سال قبل، قانون مالکّیت زنان در مجلس انگلیس 

تصویب شد تا زنان انگیزه ی بیشتری برای ورود به بازار کار پیدا نمایند. 

ج( سیاست های  غلط دولت در کنترل جمعیت
سیاست کنترل جمعیت، در ایران از سال 1368 آغاز گردید و در دهه ی هفتاد به 
اوج خود رسید. میلیون ها نفر زن و مرد را به بهانه ی اجرای این سیاست و با وعده های 
دروِغ امکاِن برگشت پذیری و با نام مبهِم وازکتومی و توبکتومی! )همان اخته کردن!( 
عقیم کردند. در دهه ی هفتاد، مخالفاِن این سیاست در صدا و سیما راهی نداشتند 

و کتابی که درباره ی مخالفت با این سیاست، بود، اجازه ی چاپ و نشر نمی گرفت.

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


128

 د( دشواری های تربیت فرزند
متدیّنینی که خجالت می کشند مسائل اقتصادی را مطرح کنند،  چون می دانند 
این بهانه ها با اعتقاد به خدا و رزاقّیت او سازگار نیست   تا به آن ها می گویی: چرا به 
فکر افزایش فرزندانتان نیستید، فوراً مسئله ی تربیت را پیش می کشند عجبا! مگر 
خانواده های کم جمعیت، فرزندان باتربیت تری دارند؟! گو این که ، تربیت نیز، نوعی 
رزِق معنوِی الهی به حساب می آید و خانواده های متدیّنی که فرزندانشان را به خدای 
متعال واگذار می کنند، خداوند آن ها را از این لحاظ هم تأمین می فرماید جایی که 

خداوند در آیه ی 56 سوره ی قصص، به پیامبرش می فرماید: 

َ یَْهِدي َمْن یََشاءُ   ََّک الَ تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت َو لِکنَّ اهللَّ    إِن
امِر هدایت به دست خداست و حتی تو نمی توانی هر که را دوست داری، هدایت 

کنی

تکلیف ما روشن است عمده وظیفه ی پدر و مادر این است که خودشان در عمل، 
ُمَقیَّد به انجام آداب و وظایف دینی باشند.
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سؤاالت و پرسش های درس:
1. دو آیه و دو روایت در مورد فرزند آوری) کثرت نسل(  بیان کرده  و هرکدام 

مختصر توضیح دهید
2. چهار دلیل از دالیل عدم تمایل به فرزند آوری در خانواده ها را ذکر کرده و 

توضیح دهید.
3. چه راهکاری برای حل مشکالت فرزند آوری وجود دارد پنچ مورد بیان کرده و 

توضیح مختصری دهید. 
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معرفی منابع بیشتر:
* کتاب  جنگ جهانی جمعیت   پدیدآورنده: صالح قاسمی، انتشارات ابرار.

* کتاب کاهش  جمعّیت  ، ضربه اي  سهمگین  بر پیکر مسلمین  . پدیدآورنده: محمد 
حسین حسینی طهرانی،

انتشارات  موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسالم
* کتاب   ایران جوان بمان، پدید آورنده: محسن عباسی ولدی   انتشارات جامعة 

الزهرا سالم اهلل علیها.
* کتاب   رساله بدیعه    پدیدآورنده: محمد حسین حسینی طهرانی، انتشارات عالمه 

طباطبائی
* کتاب   گلهای بهشتی )چهل حدیث زیبا درباره فرزند آوری(   ، پدیدآورنده:برات 

محمد هدایتی، انتشارات نور معارف.
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 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا

 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو

 داشت خواهید دسترسی ها کتاب به  زیر لینک طریق از

www.karnil.com 

 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با


