
  
  بررسي مفهوم باروري از ديدگاه قرآن كريم

  
  1 رضا كياني 

  
  :چكيده

مورد توجه  باروري از مفاهيم مهم جمعيتي محسوب ميشود كه در نزد اديان و فرق گوناگون هميشه
با بررسي كتب آسماني و نظرات  .بوده است چرا كه اين مفهوم به بقا و دوام آن اديان بستگي دارد

مي يابيم رويكرد اديان نسبت به اين موضوع همواره بر افزايش تعداد بوده  مطرح شده در آنها در
در . تا آنجا كه در بسياري از كتب ديني در اين خصوص احكام و فراميني صادر شده است. است

قرآن كتاب آسماني مسلمانان نيز موضوع باروري مطرح شده و آيات بسياري در خصوص آن 
  . ه بررسي آن مي پردازيموجود دارد كه در اين پژوهش ب

در اين مطالعه ضمن پرهيز از پيش داوري و با مراجعه مستقيم و بدون واسطه به متن قرآن نگاه اين 
براي حصول به اهداف اين . كتاب آسماني به پديده ي باروري و زاد و ولد بررسي شده است

ين پژوهش حاكي از آن يافته هاي ا. استفاده شده است )كتابخانه اي(پژوهش از روش اسنادي 
است كه مفاهيم باروري و زاد و ولد در قرآن هر چند به صورت غير مدون و پراكنده انعكاس 

  .داشته است
  

  : واژگان كليدي
  باروري، جمعيت شناسي، اسالم، قرآن 
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  :مقدمه

اهميت باروري براي جمعيت شناسان تا . باروري در جمعيت شناسي مفهوم مهمي قلمداد ميشود 
آنجاست كه آن را جز وقايع چهارگانه حياتي بر مي شمرند و از آنجا كه در افزايش يا كاهش 
    جمعيت به طور مستقيم تأثيرگذار است به عنوان مهمترين عامل حركت زماني جمعيت شناخته 

  .مي شود
موزه هاي از ديگر سوي به دليل آنكه جمعيت زياد ميتواند در رشد و بقاء انديشه ها موثر باشددر آ

  . ديني و كتب مذهبي موضوع باروري و افزايش زاد و ولد مورد توجه بوده است
و يا به شكل غير مستقيم به موضوع  در كتاب آسماني قرآن نيز آياتي وجود دارد كه به طور مستقيم

باروري و زاد و ولد اشاره دارد كه در اين پژوهش كوشش شده است نظر اين كتاب آسماني مورد 
  . ش قرار گيردكنكا
   

  : باروري و اهميت آن در قرآن
با مطالعه آثار مكتوب و كتب . اساسا اديان رويكردي مساعد نسبت به پديده ي باروري داشته اند

 پيروان به افزايش زاد و ولد، آسماني اديان اين نكته به خوبي روشن ميشود كه در همگي اين كتابها،
تا آنجا كه حتي در برخي موارد از آن به عنوان . شده اندباروري و كثرت نفوس ترغيب و تشويق 

  .مواهب و نعمات الهي ياد شده است
بنده اي كه عباداتش مورد قبول درگاه حق واقع ميشود صاحب نسل و فرزندان  به سخن ديگر،
اين موضوعي است كه  .در مقابل از ظالمان و گناهكاران نسلي باقي نخواهد ماند .بيشتري است

  :دان اشاره داردقرآن ب
خداوند آفريننده ي آسمانها و زمين است و از همنوعان شما، همسراني براي شما خلق فرموده و "

براي خداوند جفت و مثل و مانندي .نيز از چهارپايان جفت هايي آفريد تا نسل مخلوقات ادامه يابد
     ".ذات اقدسش يگانه و بي همتاست و اوست آن شنواي بينا. وجود ندارد

              
  سوره مباركه شورا11آيه                 

همانطور كه مالحظه ميشود قرآن زاد و ولد موجودات را لطف و مرحمت خدا و نشانه اي از قدرت 
به طور مثال . اين موضوعي است كه در آيات ديگر نيز بدان اشاره شده است . اليتناهي او ميخواند

  :در سوره نور ميخوانيم 
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آب  جاري را با اموال و فرزندان فراوان مدد فرمايد و براي شما باغ هاي پر ثمر و نهرهاي و شما"
سپس شما را ":و همچنين در سوره ي اسراء آمده است  سوره مباركه نوح 12آيه " .نصيب فرمايد

 از مي افزاييم و نفرات شما را بيش بر ثروت و مال و تعداد فرزندانتان وبر آنها غلبه خواهيم داد 
 "دشمنانتان مقرر خواهيم فرمود

  سوره مباركه اسراء 6آيه 
در آيات ذكر شده افزايش فرزند وباروري زياد همراه با مال و ثروت و ملك از نمونه هاي الطاف 
الهي برشمرده ميشود در مقابل انسان هاي گناهكار اگر چه داراي فرزند زياد هم باشند اما به دليل 

و زشتي ها، عاقبت مجازات شده، قوم شان اگر چه زياد باشد، جملگي تباه سرگرم شدن به باطل ها 
  : خواهند شد

حتي از شما نيرومندتر  آنها،كافران و منافقان كه پيش از شما در دنيا زيسته اند هم مثل شما بودند،"
باه شد، آنها به ياوه گويي سرگرم بودند و اعمال آنها در دنيا و آخرت ت...و داراي فرزندان بيشتر 

  سوره مباركه توبه69آيه                 ".دندشپس به واقع زيانكار 
در قرآن شكل گيري نطفه، باروري و زايمان انسان ها از نشانه هاي  :باروري و اراده ي خداوند

  .مي گردد پديده اي كه به خواست و اراده ي خداوند محقق . قدرت باريتعالي ذكر شده است
سپس نطفه بصورت خون بسته درآمد . ي كه در رحم مادر ريخته شده بوجود نيامدآيا او از نطفه ا"

    "فرمود و از زوج مذكر و مونث خلق. و آنگاه خداوند به او شكل و تناسب اندام بخشيد 
  سوره مباركه قيامت39- 37آيات 

  :اين موضوع در سوره مباركه طارق نيز ذكر شده است
آبي . از يك آب جهنده آفريده شده . از چه چيز آفريده شده است انسان بايد بنگرد و بينديشد كه"

   ". كه از پشت پدر و از بين استخوان هاي سينه مادر بيرون مي آيد
  سوره مباركه طارق 7- 5آيه 

. اشاره دارد  ـهمچون تمامي پديده هاـ آيات ذكر شده جملگي بر قدرت و تسلط او بر امر باروري 
  :رگز چنين نخواهد شدچرا كه اگر او نخواهد ه

را از خاك آفريد و سپس فرزندان او را از نطفه آفريد و براي شما انسان  ـ آدمـخداوند پدر شما "
و هيچ زني باردار نشود و نزايد مگر اين كه اين موضوع نزد خدا دانسته است و . ها جفت قرار داد 

و هيچكس عمر . ي بشر ادامه داردبر اساس مشيت ازلي نظم يافته و بطور مقدر اين روال در زندگ
طوالني نمي كند و هيچكس از عمرش كم نميشود مگر اين كه همه اين احوال در پي تقديرهاي 

  ".الهي با رمز خاص در لوح محفوظ ثبت شده است و همه اين امور بر خدا آسان است
  سوره مباركه فاطر11آيه 
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آفريدگار جهان ها ،آن ":آمده است ـغافر  ـاشاره به قدرت بي حد خداوند در سوره مباركه مومن 
حضرت آدم و سپس خلقت بعدي  ذات اقدسي است كه شما انسان ها را نخست از خاك آفريد،

شما را به صورت طفلي از رحم مادرهايتان خارج ميسازد و بعد جوان و . انسان با نطفه و علقه بود
  "...كامال نيرومند مي شويد

  سوره مباركه مومن67آيه 
خالق و پديد آورنده ي تمامي انسانها .ابراين آنچه سبب ايجاد زاد و ولد ميشود قدرت خداست بن

آيا شما . آيا نطفه اي را كه در رحم همسر خود مي ريزيد، مالحظه كرده ايد".اوست نه ساير انسانها
  "خالق نطفه و جنين و بچه هستيد يا ما ؟

  سوره مباركه واقعه59- 58آيات 
كه قدرت و اراده ي خدا در امر باروري ذكر شده، مربوط به تولد حضرت يحيي نمونه ي ديگري 

  :در سوره انبيا ء در اين خصوص چنين مي خوانيم .است
پروردگار را خواند و عرض كرد اي آفريده  ـاي پيامبر، از زكريا ياد كن، آنگاه كه آفريده گار "

پس ما . ر چه تو وارث ابدي بندگان هستيمرا بدون فرزند و وارث نگذار اگ! پروردگار من ـگار 
او عنايت فرموديم وهمسرش را از بيماري نازايي  به را ويحيي دعاي او را مورد اجابت قرار داديم

  ".بهبودي بخشيديم

  سوره مباركه انبياء90- 89آيات                  
خداوند تحقق  تولد عيسي مسيح نيز از جمله مواردي است كه بر اساس آيات قرآن به خواست

  :پذيرفته است
 زني كه پاكدامني خود را حفظ كرد و ما بوسيله حضرت جبرئيل. و اي پيامبر ياد آور باش از مريم"

 جهان براي مردم قدرت اعجاز الهي و پسرش را نمونه او دميديم و او  از جانب خود روحي در
  ه مباركه انبياءسور91آيه                                     " .داديم قرار

بانگاه به آيات ذكر شده در مي يابيم قرآن زاد و ولد را پاداشي از جانب خدا نسبت به بندگان مومن 
مريم و زكريا هر دو به دليل آنكه پاكدامني و پاك سرشتي را سرلوحه . و پرهيزكار معرفي مي كند

  .ز تولد فرزندي كار خود ساخته اند پاداش خواهند گرفت و آن پاداش چيزي نيست ج
درحالي كه هيچ مردي  پروردگارا، چگونه ممكن است مرا فرزندي باشد، -آفريدگار:مريم گفت"

و چون . خداوند بدين گونه هرچه را اراده فرمايد خلق مي كند :مرا لمس نكرده است؟ فرشته گفت
ه اراده فرموده، موجود بر اثر اين امر، آنچ و . شو موجود: اراده به بودن چيزي فرمايد به آن ميفرمايد

 ه مباركه آل عمرانرسو47آيه                                        ".مي شود
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از ديگر نكاتي كه ميتوان خواست وتاثير قدرت خداوند در قرآن را در  :باروري و سالخوردگي
و هر چند جواني . خصوص پديده ي باروري مشاهده كرد، زاد و ولد سالمندان و پيران است

اما بر اساس آيات قرآن كريم چنانچه اين امر به  ،تندرستي از عوامل مهم باروري قلمداد مي شود
باز به سراغ داستان زكريا و يحيي در . در سالخوردگي نيز ميتواند محقق گردد فرمان خدا باشد،

در  و همچنان كه":قرآن باز مي گرديم و از سوره مباركه آل عمران اين آيات را ذكر ميكنيم
اي زكريا خداوند تو را به داشتن فرزندي بشارت  :محراب به نماز ايستاده بود فرشتگان ندايش دادند

تصديق خواهد  همو كه در آينده وجودي را كه مخلوق كالم امر خداوند است پيروي و. ميدهد
: دزكريا عرض كر. ي وارسته از هوس هاي دنيوي و پيامبري از صالحان استگكرد و او خود بزر

همسرم  پيري من فرا رسيده و چگونه مرا فرزندي باشد در حاليكه پروردگارا، ـ آفريدگار
  ".ميفرمايد ايجاد فرمايد هر چيزي را كه اراده با وجود اين خداوند: گفتند نازاست؟ فرشتگان

  سوره مباركه آل عمران 40- 39آيات 
كساني كه توانايي توليد مثل ندارند به گفته ي قرآن قدرت و توان خدا تا آنجاست كه ميتواند به 

اين آيات به آن اشاره دارد كه تقوا ي زكريا و همسرش سبب شد آنها با وجود . فرزند عطا كند
  .پيري و نازايي به امر خدا صاحب فرزند شوند

  
  :باروري و ترجيح جنسي

امعه ي آن بايد توجه داشت زماني دين مبين اسالم در سرزمين عربستان ظهور كرد كه زن در ج
از اين رو آنان . روزگار عرب داراي ارزشي نبود و در مقام پايين تري نسبت به مرد قرار داشت

تا ننگ دختر داشتن را از خود  ،دختران نوزاد خود را پس از به دنيا آمدن زنده بگور ميكردند
من اشاره به اين در سوره تكوير ض. براي همين هم هست كه قرآن به تلخي از آن ياد ميكند. بزدايند

  :موضوع اين پرسش مطرح شده است
  سوره مباركه تكوير 9آيه      "به كدام گناه كشته شده است؟"

شايد به خاطر همين رسم و رسوم باشد كه در كتاب مقدس مسلمانان، آيات و فرامين بسياري در 
گور كردن خصوص ارزش و برابري زنان و مردان در جامعه آمده است و مسلمانان از زنده ب

  :در سوره نحل چنين ذكر شده است .دختران نهي شده اند
و هرگاه به يكي از آنها تولد فرزند دختر را خبر دهند چهره اش از شدت خشم سياه ميشود ولي از "

او، بواسطه ي خبر تولد فرزند دختر و احساس .ابراز غم دروني و خشم خويش خودداري ميكند
گيرد، از ديار خود متواري ميشود و در ترديد است كه آيا نوزاد خود ننگ از خانواده خود كناره مي
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را با تحمل خودداري نگه دارد يا زنده بگور كند؟ اين داوري نادرست است كه بين دختر و پسر 
  ".تبعيض قائل ميشوند

  سوره مباركه نحل59- 58آيات 
جهل و ناداني افراد معرفي  خداونددر قرآن زنده بگور كردن دختران تازه به دنيا آمده را نشانه

  :ميكند
آنها كه فرزندان خود را از روي سفاهت و ناداني كشتند و نيز آنچه را خداوند رزق آنها قرار داده "

زيان كار شدند، آنها به واقع گمراه شدند و اساسا  بود، با دروغ بستن به خالق، تحريم كردند مسلماً
       "آنها هدايت نيافته بودند

  سوره مباركه انعام 140آيه 
بر اساس آيات اين كتاب آسماني والديني كه پس از به دنيا آمدن فرزند دختر او را ميكشتند نه تنها 
مرتكب گناهي بزرگ شده اند بلكه رزق و روزي كه همراه با نوزاد تازه متولد شده از جانب خدا 

  . نابودي هشدار ميدهد عذاب و خدا در قرآن آنها را به. ارسال شده بود را رد كرده اند
از سوي ديگر آيات قرآن اشاره ميكند كه برخي از اين كشته شدن ها، جنبه ي قرباني براي بت 

  . هايِ عربِ جاهلي قرار ميگرفت
قتل فرزندانشان را درنظر بت پرست ها به عنوان تقديم ) روساي بتكده ها(همچنين شريكان آنها"

دادند تا آنان را گمراه و هالك كنند و دين شان را بر آنان آشفته و  قرباني براي بت ها موجه جلوه
  "پس اي پيامبر اين مردم جاهل و خرافي و دروغ هايشان را به خودشان واگذار... مبهم سازند

  سوره مباركه انعام 137آيه 
دليل . شود آمده توضيحي ارائه ادر اينجا الزم است در باره ي زنده بگور كردن نوزادان تازه به دني

بر اساس . اصلي زنده به گور كردن دختران ظاهراً ايجاد نوعي توازن در واحد خانواده ها بوده است
منابعِ تاريخي در عصر جاهليت اعراب، زنان در فعاليت هايِ اقتصادي مشاركت زيادي نداشتند به 

در عوض مردان نه تنها . عبارت امروزي تر زنان و دختران بيشتر مصرف كننده بودند تا توليد كننده
به عنوانِ عامل اقتصادي به شمار مي آمدند بلكه نيروي جنگي براي قبايل و طوائف خود نيز 

شركت نمي كردند و در صورت  ها به غير از مواردي نادر، زنان در جنگ. محسوب مي شدند
ان كالم آنكه زنان و ج. زنان قبيله عموماً سبب سرشكستگي ساير افراد قبيله بوده اند و تازها تاخت

و گرفتاري و ننگ قلمداد مي  دختران در جامعه آن روز عرب به عنوانِ عاملي جهت بروز مشكل
اينرو ترجيح مي دادند در زمان تولد دختران، آنها را نابود كرده تا خانواده و قبيله راحت تر  شد از

  . زندگي كنند
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ن مبني بر اينكه خداوند به همراه زايش نوزاد ، پيش از اين به اشارات قرآ :باروري و بركت زندگي
آنچه در اين آيات بيش از همه داراي اهميت . رزق و روزي او را مشخص ميسازد سخن گفته شد

آياتي . است آن است كه كشتن فرزند به دليل فقر و تنگدستي بسيار مورد نكوهش واقع شده است
  :در سوره ي انعام آمده است. ي پردازددر قرآن ذكر شده كه بطور مستقيم به اين موضوع م

  "فرزندانتان را از بيم فقر و تنگدستي نكشيد كه ما شما و آنها را رزق و روزي مي دهيم"
  سوره مباركه انعام151آيه 

  :اين موضوع در سوره ي اسراء چنين ذكر شده است
. هم به عهده ي ماستفرزندانتان را از بيم فقر و ناداري نكشيد ، رزق و روزي آنها و خود شما "

  ".زرگب كشتن آنها بواقع گناهي است
  سوره مباركه اسراء 31آيه 

چنانچه والدين، فرزندان خود را به دليل  بر اساس آيات مذكور كشتن فرزندان از گناهان است و
آيات كتاب قرآن اشاره دارد كه رزق و . ناتواني مالي از بين برند مرتكب گناهي بزرگ گرديده اند

  . را خدا مشخص ميكند و اوست كه بندگانش را بركت خواهد داد روزي
اين سخن هرگز به معناي آن نيست كه والدين نسبت به فرزندان خود صاحب حق و مسوليتي 

البته نه آنگونه كه خود با . بل بر آنها وظايفي نهاده شده كه بايد در انجام آن ها كوشا باشند نيستند،
  :سوره بقره آمده است 233آيه  در. مشكل خاصي روبرو شوند

مادران بايد تا دو سال تمام فرزندان خود را شير دهند و اين براي مادراني است كه بخواهند دوران "
تهيه خوراك و پوشاك مادر بطور متعارف و شايسته . شير خوارگي فرزندش راخودش كامل كند

ز حد توانايي خود نيست نه مادر هيچكس مكلف به تحمل بار مسوليت بيش ا... بر عهده پدر است 
و نه پدر هيچكدام نبايد به خاطر فرزند تحمل ضرر شوند و اگر آن ها با رضايت بخواهندكودك را 

   "..زودتر از شير بازگيرند گناهي بر آنها نيست 
  سوره مباركه بقره 233آيه 

  :باروري و كيفيت جمعيت 
رد، توجه به زاد و ولد انسانهاي شايسته و نكته مهم و اساسي كه در آيات كتاب قرآن وجود دا

به عبارت ديگر آنچه واجد اهميت شناخته ميشود، افزايش تعداد جمعيت نيكوكاران . مومن است
  . وصالحان است

بر اساس آيات اين  .در سوره ي اعراف به خلقت اولين انسان و اولين بارداري اشاره شده است
مسائلي چون جنسيت، قوي بودن يا شرايط جسماني و  سوره حضرت آدم و حوا از خدا درباره ي

  . خصوصيات ظاهري فرزندشان تقاضايي ندارند بلكه آنها خواهان فرزندي صالح و نيكوكار هستند 
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اهللا آن ذات اقدسي است كه آدم را از وجودي واحد خلق فرمود و همسرش را نيز از خودش  "
پس چون آدم باحوا آميزش كرد، او باردار شد، . پديدار ساخت تا در جوار او احساس آرامش كند

پروردگار  ـباري سبك و چندي با آن بار سبك گذرانيد و چون سنگين بار شد هر دو به آفريدگار 
پروردگارا، اگر فرزندي صالح به ما عنايت فرمايي البته از  ـآفريدگار : خود استغاثه عرض كردند 
        ". شكر گزاران خواهيم شد

  مباركه اعراف سوره 189آيه 
آنجا كه بر اساس امر و نظر خداوند، زكريا . توجه به اين مساله در سوره آل عمران نيز آمده است

  :با وجود اين زكريا تقاضاي داشتن فرزندي صالح ميكند  .صاحب فرزند ميشود
يش مرا پروردگارا از جانب خو ـآفريدگار : زكريا با مشاهده عيني معجزه، اميدوارانه دعا كرد"

 " .مي فرمايي به يقين تو دعاي بندگانت را مي شنوي و اجابت . فرزندي صالح عنايت فرما

  سوره مباركه آل عمران 38آيه 
در اين نوشتار به طور اجمالي اشاراتي شد به نگاه و نظر قرآن كريم به پديده ي  :حاصل سخن

جه گرفت كه در آيات قرآن كريم به طور كلي ميتوان اينگونه نتي. باروري و مسائل پيرامون آن
  . باروري هديه اي از سوي خدا به بندگان و پيروان شايسته معرفي شده است

اهميت اين موضوع وقتي دو چندان ميشود كه بر اساس آيات قرآن به اذن و امر الهي، حتي افرادي 
عيسي كه  تولد حضرت يحيي و حضرت. كه شرايط زاد و ولد را ندارند صاحب فرزند خواهند شد

اما آنچه در اينجا جاي درنگ و . هر دو از پيامبران الهي هستند نمونه اي از اين گونه باروري هاست
بنابراين الزم است تا بيشتر از اين . است ـاز منظر ديني  ـتامل دارد توجه قرآن به كيفيت جمعيت 
  .منظر، نگاه قرآن را مورد مداقه قرار دهيم

ث فراواني از معصومين و بزرگان و مبلغان دين در خصوص فضيلت هر چند روايت ها و احادي
فرزند آوري و افزايش جمعيت جوامع مسلمان وجود دارد اما در خود قرآن در اين خصوص 

اين موضوع وقتي اهميت مضاعف مي يابد كه با نگاه به شرايط . مستقيما مطلبي ذكر نشده است
يين عنقشي بسيار ت مبين اسالم، در ميابيم نقش جمعيت،سياسي ظهور قرآن و پيدايش دين ـ اجتماعي 

. از ديگر سوي كتابهاي آسماني پيش از قرآن نظري سواي نظر قرآن ارائه داده اند. كننده بوده است
كتاب ديني آيين يهود، آيات بسياري در ) عهد عتيق (به طور مثال در آيات كتاب آسماني تورات 
بخش هايي از اين كتاب . و تكثير نسل به چشم ميخورد خصوص افزايش بي حد و حصر جمعيت

در . آسماني مملو از احكام وآموزه هايي است كه پيروان در خصوص زاد و ولد بايد انجام دهند
در سفر . فضيلت يا كيفيت جمعيت سخني نرفته است اين كتاب هرگز به روشنيِ قرآن از برتري،

و  فرزندان زياد توليد كنيد )نوح(و اما شما ":پيدايش گفتگوي خدا با حضرت نوح چنين است 
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خدا، نوح و پسرانش را بركت داد و ":يا در جاي ديگر آمده است  7:9 پبدايش،"زمين را پر سازيد 
در انجيل،كتاب آسماني 1:9پيدايش،".بارور و زياد شويد و زمين را پر سازيد :به ايشان فرمود

ش جمعيت نشده است اما به مسائل ديگري چون طول اگر چه اشاره اي مستقيم به افزاي مسيحيان،
در اينجا . عمر يا افزايش سن اشاره شده است كه در نهايت ميتواند در تعداد جمعيت اثر گذار باشد

اما ذكر اين  قصد آن نيست كه كتابهاي آسماني را درخصوص وضعيت زاد و ولد مقايسه كنيم،
از منظري . ن بر رشد جمعيت متناسب تاكيد داردنكته ضروري ميرسد كه نظرات مطرح شده در قرآ

ديگر اگر چه قرآن نيز مانند ساير كتب آسماني مساله تكثير نفوس را ارجمند ميداند اما بطور 
به سخن ديگر به افزايش جمعيتي صالح، . مستقيم و روشن بر وضعيت و كيفيت جمعيت اشاره دارد

  . ي حد و حصر جمعيتنيكوكار و با تقوا تاكيد شده است تا افزايش ب
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