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هاي تشویقی قرآن کریم پیرامون راهبردها و سیاست
 فرزندآوري

 
 1دکترمجتبی نوروزي

 2غالمرضا صادقیان کاخکی 
 

 چکیده
گیرد و با حضور فرزندان، ترین واحد اجتماع است که با ازدواج شکل میخانواده نخستین و مهم

، به اهمیت و نقش حیاتی ي هدایت بخش بشریتعنوان برنامه نشیند. قرآن کریم بهبه ثمر می
مادي  هايها و پیشرفتزندگی انسانخانواده اشاراتی داشته و همواره اصولی راهبردي براي بهبود 

نواده شاهد سفانه با اجراي بیش از اندازه سیاست تنظیم خاأو معنوي آنان ارائه نموده است. مت
برآنیم  در این مقاله .خواهیم بود نشاط و سالخوردگی جمعیت در کشور کاهش نیروي فعال و با

ریم. قرآن امون فرزندآوري را بیان داهاي تشویقی قرآن کریم پیرکه برخی از راهبردها و سیاست
راوانی نموده ف تأکیدعنوان مقدمه فرزندآوري توجه زیادي داشته و بر آن کریم به جایگاه ازدواج به

دگی اشاره ازدواج در حفظ پاکدامنی، آرامش، کسب معنویات و برکت در زن تأثیراست و به نقش و 
را عاملی  منت الهی، بشارتی الهی و فرزندآوري چنین قرآن وجود فرزند را نعمت وکرده است. هم

خانواده می  براي اقتصاد و تولید ملی، یار و مددکار انسان، زینت دنیا و موجب امید و نشاط در
تر  کارگیري دستورات حیات بخش قرآن، نوید بخش فردایی روشنشمارد. باشد که شناخت و به

 د.و عزت و سربلندي بیش از پیش کشور عزیزمان گرد
 

 ها. قرآن کریم، خانواده، ازدواج، جمعیت، فرزندآوري، راهبردها و سیاست واژگان کلیدي:
 

 
 
 
 
 

                                                 
 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد مقدس) -1
 رشد، دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد مقدسآموخته کارشناسی ادانش -2
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 مقدمه

هاي ها مجموعهپیوستن خانوادهترین واحد اجتماع است که از به همخانواده اولین و کوچک
یک  تشکیلي آغاز نقطه و پیمانی مقدس گیرد. ازدواج در بینش الهی،یمتر جمعیتی شکل بزرگ

بیعی و غریزي است  پاسخ طکه یک نیاز  -، نه تنها به نیاز جنسی ي آنخانواده است که در سایه
 شود.شود، بلکه منجر به ایجاد روابط  عاطفی و رسیدن به اهداف واالي زندگی میداده می

هاي اخیر، بحث کاهش جمعیت و سالخوردگی شناختی کشور در سالاز موضوعات مهم جمعیت
، در بیانات مکرّر خود به خطر کاهش جمعیت و ه مقام معظم رهبري(مدظله العالی)ن است کآ

 1اند.کرده تأکیدهاي جمعیتی کشور لزوم تغییر سیاست
 تأثیرتبلیغات غلط تحدید نسل، تحت ان وگریزي جوانان کشورمباالرفتن سنّ ازدواج و احیاناً ازدواج

هاي گذشته، کشور نادرست سیاست تنظیم خانواده در سال کشورهاي ظاهراً متمدّن غرب و اجراي
نشاط ود نیروي فعّال، پویا و بابا کمبي این روند، را با بحران جمعیّتی مواجه کرده و در صورت ادامه

نسل جوان مواجه خواهیم شد. در چنین شرایطی بازگشت به اصول راهبردي قرآن کریم و 
کاري مطمئن و سرنوشت ساز براي ها، راهي زمینههمه بخش آن درکارگیري دستورات حیاتبه

 .گونه خواهد بودهایی اینبرون رفت از بحران
که آیا قرآن کریم نسبت به کثرت جمعیت و  در این پژوهش به دنبال پاسخ این سواالت هستیم

 شده است؟هایی براي ازدواج و فرزندآوري در قرآن بیان وري دیدگاه خاصی دارد؟چه مشوّقآفرزند
 

 ي تحقیقپیشینه
تنظیم  وهاي زیادي درباره ازدواج در اسالم با جستجویی که در این زمینه صورت گرفت، پژوهش

د هاي تشویقی قرآن در مورخانواده، صورت گرفته است، اما در موضوع راهبردها و سیاست
پ شده مقاالت چا اینکه اکثر کتب و فرزندآوري چندان کار مستقلی صورت نگرفته است، خصوصاً

ه کاهش جمعیت بوده و توجه ب، ناظر است تنظیم خانوادههاي گذشته با توجه به سیدر سال
مسائل «عنوان مثال در کتاب اند. بهازدواج و فرزندآوري نداشته هايچندانی به فواید و مشوّق

(بابازاده،  ه استبه چند مورد از آثار ازدواج به صورت مختصر اشاره شد» ازدواج و حقوق خانواده
ه، برخی از ، جلد اول، در بیان اهمیت تشکیل خانواد»زن و خانواده«) و یا در کتاب 155 : 1388

اللهی، زهرا (آیت آیات و احادیث بیان شده است.و بدون ذکر  وارفهرستمنافع و فواید ازدواج 
اي هشت فحهدر قالب یک درس چندص» سیري در مسائل خانواده«لف کتاب ؤ) و م29 :1391

  )44 :1381(طاهري،  مورد از اهداف ازدواج به همراه چند آیه و روایت را آورده است.
 

                                                 
در جمع مســئولین  3/5/1391و  16/5/1390هاي ي جمعیت در تاریخبرخی از ســخنان مقام معظم رهبري در باره -1

شمالی و در تاریخ 19/7/1391نظام و در تاریخ  سان  ست اندرکاران همایش  6/8/1392در جمع مردم خرا در جمع د
 ملی تغییرات جمعیتی ایراد شده است.
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 مفهوم شناسی ازدواج
معناى هب» زوج«است. از نظر لغت » ز ـ و ـ ج«ازدواج، مصدر باب افتعال، و حروف اصلى آن، 

شدن دو  از قرین و همراهعبارتست  ق)،1405(ابن منظور ،  رود.جفت، در مقابل فرد به کار می
(راغب  وزرمانند شب و  چیز با یکدیگر، چه مماثل باشند، مانند دو چشم و دو گوش، و چه متضاد،

کار رفته است. بر این اصفهانی). در مواردى، واژه زوج در معناى فرد، به شرط داشتن قرین، به
کنند؛ (ابن منظور، ق مىها زوجین اطالر، زوج و به هر دوى آناساس، به هریک از زن و شوه

 و در )53و45نجم/»(اَنّه خَلََق الزَّوجینِ الذَّکََر واألُنثیو«است: که در قرآن آمده چنان ق)1405
بر هم، ست که براساس آن براى مرد و زن در براا اصطالح عرف و شرع، ازدواج پیمان زناشویى

 ) 234 :12، ج 1375(مصطفوي،  آید.تعهّدات اخالقى و حقوقى پدید مى
مشتقّاتش  و» نکاح«بار، کلمه  23و مشتقّات آن و حدود » زوج«بار مادّه  80در قرآن، بیش از 

 )2 ، ج1390فرهنگ و معارف قرآن کریم،  مرکز (.کار رفته استبه
 

 تعریف خانواده
آید و وجود میهست از یک واحد اجتماعی که از ازدواج یک زن و یک مرد با خانواده عبارت«

 )9 :1363 قائمی،(  »نمایند. فرزندان حاصل از آن ازدواج، آن را تکمیل می
ابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی ست که به دلیل قرا خانواده گروهی«اند: گفته در تعریفی دیگر

 )2، 1350(عاملی،  »و اجتماعی یافته و تحت رهبري و ریاست مقامی واحد قرار گرفته است.
 

 ه ضرورت تشکیل خانواد
است. اسالم » خانواده«ي جوامع و ملل ترین گروه در میان همهابتدایی ترین و در عین حال مهم

طور مشروع و سالم تأمین به تشکیل خانواده اهمیت فراوانی داده است؛ تا نیازهاي طبیعی انسان به
 ت اجتماعی و اخالقی پرهیز شود.هاي روحی و مشکالگردد و از بحران
ي آن فرد، آرامش و )، که در سایه21(نساء/ داندیوند مقدس را میثاقی محکم میقرآن کریم این پ

 ي رحمت و عشق و محبّت در زندگی انسان است.تعادل روحی و روانی کسب کرده و مقدمه
 )21(روم/
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شده است؛ از جمله اینکه، ازدواج  تأکیدچنین در روایات فراوانی به اهمیت و نقش ازدواج هم
باعث پذیرش عبادات «، 2»عامل موثر در حفظ دین«، 1»بنایی محبوب نزد خداوند«

 دانسته شده است. 5»تعظیم سنّت نبوي«، و  4»تضمین رزق و روزي«،3»انسان
 م، خانوادهخانواده جایگاه مهر و محبّت و کانون اصلی تکوین شخصیت انسان است. در فرهنگ اسال

هاي جنسی، تولید و تربیت نسل، ایجاد صمیمیت و اي براي اقناع و ارضاي مشروع سائقهوسیله
انواده ختفاهم، تعاون و تعاضد، تکمیل و تکامل و آرامش روحی و روانی انسان است. در واقع 

ي اصلی و بنیادي اجتماعات بشري و ضامن سعادت فردي و اجتماعی بشر است و نقش هسته
     ي تمدن بشري دارد.ي مواریث فرهنگی و توسعهکمیل فرهنگ انسانی، اشاعهعظیمی در ت

 )7 : 1379 ساري،م(آزرمی س
 

 ازدواج در قرآن  هايمشوّق
باشد، اسالم نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده با توجه به اینکه ازدواج مقدمه فرزند آوري می

اشاراتی داشته است که زدواج ارین فواید و منافع تاي از مهمزیادي دارد. قرآن نیز به پاره تأکید
 داریم.ها را بیان میبرخی از آن

 
 حفظ عفّت و پاکدامنی  .1

و زنان در  شود که مردانقرآن کریم ابتدا به ازدواج و تشکیل خانواده دستور داده و متذکّر می
 همسر نمانند.ي اسالمی بیجامعه

 )32(نور /...» کُمْ وَ الصَّاِلحینَ مِنْ عِبادُِکمْ وَ إِمائِ مِنْکُمْ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى« 
رتان همسر خود را همسر دهید، همچنین غالمان و کنیزان صالح و درستکامردان و زنان بى« 
 »را...

ریا و و بى ترین طرق مبارزه با فحشاء که ازدواج ساده و آسان،در این آیه به یکى دیگر از مهم
بساط گناه، باید از طریق  اره شده، زیرا این نکته مسلّم است که براى برچیدنتکلّف است، اشبى

 )456 : 14،ج 1375اشباع صحیح و مشروع غرائز وارد شد. (مکارم شیرازي ، 
اند؛ از مردهدر روایات متعدّدي به اهمیت ازدواج تصریح شده و اجر و ثواب فراوانی براي آن برش

      »اِلَی اهللاِ عزَّوَجَلَّ مِنَ التَّزویجِ ما بُنِیَ بَناءٌ فِی االِسالمِ اَحَبُّ«  ید:فرما(ص) می جمله پیامبر اکرم
 )3: 14ق، ج 1391 عاملی، (حر

                                                 
 )3، ص  14ق ، ج 1391(حرعاملی،» در اسالم دوست داشتنی تر از ازدواج نزد خدا نیست هیچ بنایی«پیامبر اکرم(ص):  -1
 )383، ص 3ق)، ج 1413(شیخ صدوق ، (» هر که ازدواج کند ، نصف دینش را حفظ کرده است.«قال رسول اهللا (ص): -2
 )7، ص 14ق ، ج 1391(حرعاملی،» دو رکعت نماز شخص متأهل از هفتاد رکعت نماز مجرد افضل است.« امام صادق (ع): -3
 )383؛ ص  3ق)، ج 1413کند شیخ صدوق ، (میتشکیل خانواده دهید که روزي شما را بیشتر « پیامبر اکرم(ص): -4
 )220، ص 100ق، ج 1404مجلسی، » ( ن روي گرداند از من نیست.ازدواج سنت من است، هر که از سنت م« پیامبر اکرم(ص): -5
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اي نیست که با ازدواج آباد شود. این روایت تر از آن خانه اي، هیچ بنایی آبادتر، با فضیلتهیچ خانه
گوید. می فرماید: آقا! اگر یک پسر و دختر را به هم برسانی و یک خانه یک چیز خاصی به ما می
است؟ این روایت  بیشترخانه کنی یا یک مسجد بسازي کدام فضیلتش را آباد کنی، یعنی صاحب

 )56 :1373(مظاهري،   ي تزویج آبادش کنی.وسیلههاي که بمی گوید: آن خانه
» کُم العُزّابرُذّالُ مَوتا« به عکس جوانی که بتواند زن بگیرد اما نگیرد، پیامبر (ص) فرمود: 

 ها ( مجرّدها) هستند.شما عزب هايترین مرده) یعنی پست7 : 14ق ، ج 1391(حرعاملی،
 

 ي آرامش و تسکینهمسران مایه .2
ي وجود زن در کنار ترین و اولین نتیجهشمارد و مهمي الهی میآفرینش همسر را آیهقرآن کریم 

 شمارد.و ایجاد تعادل روحی و روانی می» آرامش « مرد را احساس 
 )21(روم / » ِإلَیْها وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسُِکمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا«

 رامش یابید.آنکه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان هاى او ایو از نشانه
بخشد و درون سرکش و مضطرب او را آرام و پرتالطم جوان را آرامش می ازدواج روح آشفته

ي آن با قرار و آرامشی که دست داده، ي سعادتی است که آدمی در سایهکند؛ و این خود زمینهمی
 )45 :1381رود. ( طاهري، ي خود به پیش میقصدهاي ارزندهها و مبه سوي هدف

رده باشد، از آنجا که ازدواج یک نیاز طبیعی و فطري است، انسانی که نیازهاي خود را برطرف ک
 اما ازدواج نکرده باشد، بدون تردید احساس کمبودي در زندگی خواهد داشت.

نشاط، مأیوس، پریشان و هاي بیموالً انساناند، معافراد مجرّد که به زندگی انفرادي خو گرفته
ها به سختی از خوابند؛ صبحها راحت نمیي کار و تالش ندارند؛ شبباشند؛ حوصلهدرونگرا می

 ندارند.» امید و آرامش«دهند؛ و در یک کالم خیزند؛ جواب مردم را با تندي میرختخواب برمی
 )155 : 1388(بابازاده، 

اند. دگی شدهافرادي که ازدواج نکرده اند، دچار ضعف اعصاب و ناتوانی و پژمرتجربه نشان داده، 
 شود.ي ازدواج سکون و آرامش و تعادل روحی و روانی براي فرد حاصل میدر سایه

اجتماعی.  این آرامش و سکونت هم از نظر جسمی است و هم از نظر روحی، هم از جنبه فردي و نیز
گذارد، شخصیت ي زندگی خانوادگی میي مجّردي گام به مرحلههنگامی که انسان از مرحله

کند و این است معنی احساس آرامش در یابد و احساس مسئولیت بیشتري میاي در خود میتازه
 )50 : 1389( قنواتی،  ي ازدواج.سایه
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 کسب معنویات و فضایل اخالقی .3

ست. فرد معنوي هر یک از اعضاي خانواده ایکی از اهداف اصلی تشکیل خانواده، رشد اخالقی و 
هاي فساد را از خود دور کرده، مهر و عشق به همسر و فرزندان در وجودش با تشکیل خانواده زمینه

 گردد.پدیدار می
 )21(روم/» مٍ یَتَفَکَّرُونذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْ  وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ َموَدَّةً وَ رَحْمَۀً إِنَّ فی«...
 »کنند!فکّر مىتهایى است براى گروهى که میان شما مودّت و رحمت قرار داد در این نشانه ...و در« 

ز جمله ایثار اخانواده نه تنها جایگاه مهرورزي و محبّت است، بلکه بسیاري از صفات اخالقی دیگر 
ي پذیري و... در سایهها، مسئولیتو از خودگذشتگی، وفاداري، حسن خلق، مدارا، تحمّل سختی

 شود.ایجاد خانواده تمرین شده و در وجود فرد نهادینه می
که  شودزدواج سبب میها است؛ زیرا اها و پلیديازدواج، بهترین عامل نجات یک جوان از آلودگی

ی در هنگام هواهاي آدمی تحت قید و بند درآمده، چشم و دیگر اعضا از لغزش مصون بمانند؛ و آدم
 )45: 1381همسرش نزدیک شده و خود را اقناع نماید. (طاهري ،  فشار غریزه به محرم راز و

ج  ق ،1391(حرّعاملی،» مَن تَزَوَّجَ َاحرَزَ نِصفَ دِینِه «فرماید: اینجاست که پیامبر اکرم(ص) می
 ) هرکس ازدواج کند، نصف دینش را حفظ کرده است.15 : 14

 
 زن و مرد پوشش یکدیگر .4

ها ها و زشتیاس یکدیگرند؛ یعنی پوششی هستند که یکدیگر را از بدياز دیدگاه قرآن زن و مرد لب
 ی فرماید:حفظ کرده و باعث حفظ شرف و حیثیّت و دین یکدیگر در جامعه خواهند بود. آنجا که م

 )187(بقره / ... »  هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَُهن«...

 »آنها (هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید).آنها لباس شما هستند؛ و شما لباس «...
کند، و از سوى لباس از یک سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشیاء به بدن حفظ مى

ر آیه فوق دست براى تن آدمى، این تشبیه که ا پوشاند، و از سوى سوم زینتىدیگر عیوب او را مى
 )650 : 1،ج 1375یرازي ، آمده اشاره به همه این نکات است. (مکارم ش

آرامش  وسیله راحت و ،پوشانندکنند، عیوب هم را مىدو همسر یکدیگر را از انحرافات حفظ مى
 )650 : 1،ج 1375شود. (مکارم شیرازي ، یکدیگرند و هر یک زینت دیگرى محسوب مى

عانی لباس می از باشند؛ یکاز نظر قرآن نه تنها زن و مرد آرام بخش ، بلکه زینت یکدیگر نیز می
 )182 : 1373(مظاهري، است.» زینت« در این آیه شریفه 

 
  



 
 
 
 
 
 

 ٨٥                                                              های تشوییق قرآن کریم پیرامون فرزندآوریراهربدها و سیاست

 وسعت و برکت در زندگی   .5
گوید فقر نباید مانعی براي ازدواج باشد ؛ بلکه اقدام به تر میقرآن کریم با قاطعیت هر چه تمام

ین زندگی خداوند تأمگشا خواهد بود؛ زیرا ، راهجود فقر، در صورت توکل بر خداوندازدواج با و
 چنین زوجی را وعده داده است.

 فَْضلِهِ َو مْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ ِمنْمِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِباِدکُمْ وَ إِماِئکُ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى«
 )32نور / »(اللَّهُ واسِعٌ عَلیم

ارتان را  چنین غالمان و کنیزان صالح و درستکهمسر خود را همسر دهید، هممردان و زنان بى«  
دهنده و یشسازد؛ خداوند گشانیاز مىاگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بى

 »آگاه است!
شکیل خانواده تازدواج و عمومى و بهانه همگانى براى فرار از زیر بار  از آنجا که یک عذر تقریباً

قر و تنگدستى از ف«فرماید: قرآن به پاسخ آن پرداخته مى ،ستا مساله فقر و نداشتن امکانات مالى
ند آنها را از خداو ،چرا که اگر فقیر و تنگدست باشند ،شان بکوشیدآنها نگران نباشید و در ازدواج

لیم عخداوند واسع و  هست، چرا کهو خداوند قادر بر چنین کارى  سازدفضل خود بى نیاز مى
 )458 :14، ج 1375مکارم شیرازي ،و همه را مشمول فضل و کرم خود قرار خواهد داد. ( است؛

دواج با نیّت الهی ست که باید براي خدا و تقّرب به حق انجام گیرد؛ انجام ازا ازدواج از جمله اموري
اي که پروردگار در گونهبود، به اهدي حمایت و اعانت حضرت حق خوسبب خیر و برکت و مایه

 1381ها به آنها مدد رسانده و برایشان سعادت و برکت می آفریند. (طاهري، تنگناها و گرفتاري
:47( 

 )32نور / »( سِعٌ عَلیمیُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضِْلهِ وَ اللَّهُ وا«... فرماید: گونه است که میاین
هَ فَقَد اَساءَ الظَّنَّ باِهللاِ عَزَّ مَن تَرَكَ التَّزویجَ مُخالِفَهَ العیلَ « می فرماید:در روایتی پیامبر اکرم (ص) 

مند شدن ازدواج نکند، نسبت هرکس از ترس عیال )155 : 14ق ، ج 1409محدث نوري ، »( لَّوَجَ
 به خداي عزّوجل سوءظنّ دارد.

 
 حفظ نسل  .6

انسان  به توالد و تناسل مشغولند؛ در این میاني طبیعی خود ي موجودات بر اساس غریزههمه
نوع خود  ي، به نیروي عقل و تفکّر نیز ممتاز گشته است، پس به بقاعالوه بر فطري بودن مسئله

نده شدن در عنوان عاملی مهم و حیاتی براي بقاي نوع انسان و پراک، بهتوجه ویژه دارد. ازدواج
 زمین مورد توجه قرآن قرار دارد.

، مردان و زنان فراوانى (در روى ) و از آن دو1نساء / ...» ( وَ بَثَّ مِنْهُما رِجاالً کَثیراً وَ نِساءً «... 
 . زمین) منتشر ساخت

تان براى شما و از همسران» دَة ... وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْواجِکُمْ بَنینَ وَ حَفَ«... فرماید: و یا آنجا که می
 )72هایى به وجود آورد. (نحل / نوهفرزندان و 
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آیند. ه شمار میمقصود اولی از ازدواج، تناسل و بقاي نوع انسانی است و امور دیگر، مقاصد ثانوي ب

 )90، ص 1383(طلعتی ، 
نحل / »( نِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ یَکْفُرُونأَ فَبِاْلباطِلِ یُؤْمِنُونَ وَ بِ«... و در پایان این آیه خداوند می فرماید : 

72 ( 
دان و مقصود از نعمت همان است که همسرانى از جنس خود بشر براى ایشان درست کرد، و فرزن

ها است، زیرا اساسى، ترین و آشکارترین نعمتچون این از بزرگ ،هایى از همسران پدید آوردنوه
ى تشکیل شود، و اگر آن نبود مجتمعست که ساختمان مجتمع بشرى بر آن بنا مىا تکوینى

سعى  وآمد، و تشریک در عمل نمى یافت، و این تعاون و همکارى که میان افراد هست پدیدنمى
ن رابطه آرى اگر بشر ای رسید.شد، و در نتیجه بشر به سعادت دنیا و آخرت خود نمىمیسّر نمى

هر وسیله  هبتکوینى را که خدا به او انعام کرده قطع کند و این رشته پیوند را بگسلد، آن وقت 
شود، جمعش جمع نمى ،متوسل گردد، جا پر کن این رابطه تکوینى نگشته ،دیگرى که فرض شود

 ق،1417ست. (طباطبایی، ا و با متالشى شدن جمع بشر و پراکندگى وحدتش، هالکتش قطعى
 )297 : 12ج 

ده و آن اشاره شگاه به ارتباط ازدواج و حفظ نسل در منابع روایی و فقهی شیعه و اهل سنت گه
تَزَوَّجوا « فرمایند: ول گرامی اسالم در حدیثی زیبا میساند. چنان که ررا از فضائل ازدواج نامیده

ازدواج کنید که من در روز  )14ق،ج 1391حرّعاملی، »(فَاِنّی مُکاثِرٌ بِکُمُ االُمَمَ غَداً یَومَ القیامَه
 جویم.ها برتري میقیامت به زیادي شما نزد دیگر امت

 
 راهبردهاي تشویقی قرآن براي فرزندآوري

ترین اهداف ازدواج که در واقع از اهداف خلقت هم شمرده طور که گفتیم یکی از مهمهمان
م و تداوم حیات بشري است. قرآن کریم در آیات متعددي به این مه» حفظ نسل « شود، می

ز آنها را ذکر اتی داشته است؛ که برخی اپرداخته و به پاره اي از فواید گوناگون فرزندآوري اشار
 کنیم.می

 
 ، نعمت و منّت الهی بر مردمحفظ نسل. 1

 فرماید:هاى پروردگار و تحریک حس شکرگزارى قوم شعیب میخداوند براي یادآورى نعمت
 )86(اعراف / ...» وَ اذْکُرُوا إِذْ کُنُْتمْ قَلیالً فَکَثَّرَکُم«... 
 »زمانى را که اندك بودید، و او شما را فزونى داد.و به خاطر بیاورید «...

عنوان منّتی الهی آنان آورد و بها به یادشان میرفزونی جمعیت آنان  بینیم، قرآنطور که میهمان
 خواند.می را به شکر و سپاس فرا

 فرماید:داند، آنجا که میو نیز فرزند را موهبتی الهی می



 
 
 
 
 
 

 ٨٧                                                              های تشوییق قرآن کریم پیرامون فرزندآوریراهربدها و سیاست

 (        »شاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورالسَّماواتِ وَ الْأَْرضِ یَخْلُقُ ما یَشاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَلِلَّهِ مُلْکُ « 
 )49شوري / 

آفریند؛ به هر کس بخواهد مى  ها و زمین از آن خداست؛ هرچه رامالکیّت و حاکمیّت آسمان« 
 ».بخشد و به هرکس بخواهد پسراراده کند دختر مى

طوري که حتی ست که دختران و پسران هدیه اي الهی هستند؛ بها دلیل روشنی» هبی«تعبیر به 
ت فرزند اي موارد از خداوند درخواس، درپاره(ع) (ع) و ابراهیم چون زکریاپیامبران الهی هم

 )39و ابراهیم/ 38آوردند. (رك: آل عمران/کردند و براین موهبت شکر خدا را به جاي میمی
ا مرا تنها مدتی صاحب فرزند نشد، بگوید: خدای هرگاه یکی از شما پس از«(ع) فرمود: امام صادق

تبدیل  (درنداشتن فرزند) را با تفکرممزاري گپس شکر که تو بهترین وارثان هستی.درحالی مگذار،
ت ز وحشتا با آنان مأنوس شوم؛ ا چه پسر و چه دختر، عطا فرما، مکن. به من جانشینی درست،

اشم. (حرّ عاملی، بدرامان بمانم؛ و با آنان از تنهایی بیرون آیم و تورا هنگام اتمام نعمت شکرگزار 
 )368 : 21ق،ج 1391

 
 آرزوي پیامبران و بشارتی الهی  داشتن فرزند، .2

ا تقبل کاري بیت المقدّس سپرده شد، حضرت زکرّیا سرپرستی او ر(س) به خدمت آنگاه که مریم
شد، تا آنجا که تر میشد، آثار عظمت و جالل در وي نمایانبر سّن مریم افزوده میکرد. هرچه 

شد، غذاي جالب و خاصّی نزد او هر زمان زکریّا وارد محراب می« گوید:ي او میقرآن در باره
 )37(آل عمران /  »یافتمی

این از « مریم گفت: » ؟ این غذا را از کجا آوردي« ي آن غذاها با تعجب پرسید: زکریّا با مشاهده
 )37آل عمران / » ( حساب می دهد.طرف خداست و او هر که را بخواهد، روزي بی

ِمنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّۀً طَیِّبَۀً إِنَّکَ  هُناِلکَ دَعا زَکَرِیَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لی« فرماید: در ادامه خداوند می
 )38آل عمران/»(سَمیعُ الدُّعاء

خواند و عرض  ) پروردگار خویش راا مشاهده آن همه شایستگى در مریمجا بود که زکریّا، (بدر آن« 
 »شنوى!مى اى (نیز) به من عطا فرما، که تو دعا راخداوندا! از طرف خود، فرزند پاکیزه«کرد: 

 کند: آنگاه خداوند دعاي او را این گونه اجابت می
مَۀٍ مِنَ اللَّهِ وَ ُمصَدِّقاً بِکَلِ اللََّه یُبَشِّرُكَ بِیَحْیى قائِمٌ یُصَلِّی فِی الْمِحْرابِ أَنَّفَنادَتْهُ الْمَالئِکَۀُ وَ هُوَ « 

 )39(آل عمران /» سَیِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِیا مِنَ الصَّالِحین
 را به خدا تو و هنگامى که او در محراب ایستاده، مشغول نیایش بود، فرشتگان او را صدا زدند که:

د؛ و کند؛ و رهبر خواهد بو] را تصدیق مىدهد؛ (کسى) که کلمه خدا [مسیحبشارت مى» یحیى«
 » و پیامبرى از صالحان است.  هاى سرکش برکنار از هوس
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خستین (ع)، بعد از اداى رسالت خویش در بابل از آنجا هجرت کرد؛ و ن و نیز حضرت ابراهیم

احب فرزندى صفرزند صالحى به او عطا فرماید، زیرا تا آن روز تقاضایش از پروردگار این بود که 
 نشده بود.

فَبَشَّرْناهُ ِبغُالٍم « گوید:نخستین آیه مورد بحث سخن از اجابت این دعاى ابراهیم به میان آورده، مى
 )101(صافات / » حَلیم

 »ما او را به نوجوانى حلیم و بردبار و پر استقامت بشارت دادیم.« 
م (ع) طبق ن نوجوان مورد بشارت خداوند، اسماعیل(ع) بود. سرانجام فرزند موعود ابراهیبله، آ

راه بود روشن ها چشم بهبشارت الهى متولد شد، و قلب پدر را که در انتظار فرزندى صالح سال
 .ساخت

(ع)  اهیمشامل حال ابر و باز در سنین پیري، بار دیگر لطف و فضل الهی با بشارت فرزندي دیگر
 .ردیدگ -به فرزند دار شدن نداشت يکه هیچ امید-» ساره « و همسرش 

 )71(هود /...» وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهیمَ بِالُْبشْرى« 
 »هاى ما نزد ابراهیم آمدند در حالى که حامل بشارتى بودند.فرستاده« 

 .ودندب» اسحاق« و شایسته به نام  آري، آنان حامل بشارت فرزندي پاك
 )71(هود / » إِسْحاقَ یَعْقُوبَ  وَ امْرَأَتُهُ قائِمَۀٌ فَضَحِکَتْ فَبَشَّرْناها ِبإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ« 
دادیم که  در این هنگام همسر ابراهیم (ساره) که در آنجا ایستاده بود خندید. به او بشارت« 

 »گردد.ق متولد مىاسحاق از او متولد خواهد شد و پس از اسحاق، یعقوب از اسحا
 

 نقش فرزندآوري، در اقتصاد، کار و تولید ملی .3
کوشند تا با کشف برخی قوانین، معیت، میشناسان مخالف افزایش جبیشتر اقتصاددانان و جامعه

وضعیت  در کشورهاي غربی، شود.کلی باعث فقر و بدبختی می طورثابت کنند که جمعیت زیاد، به
ها ادهموجب شده که روند خانو بیشترخاص دنیاي صنعتی و میل به ارتقاي سطح زندگی و رفاه 

ز براي حفظ وسایل راحتی و آسایش خود، ا تر میل نماید و لذاکوچک هايبه سوي خانواده
 )57 : 1348ري اجتناب نمایند. (کیهان، آوبچّه

م و بیش کبهداشت و تنظیم خانواده، در طی پنجاه سال اخیر در بسیاري  از کشورها  هايفعالیت
ها به ویژه کشورهاي ي دولتي برنامهبه جریان افتاده و هنوز هم کامالً فعّال است و در سرلوحه

ویژه جوامع مسلمان و ه، قرار دارد. اما در این میان، بسیاري از مجامع دینی، بدر حال توسعه
اند. (طلعتی، واده نگریستههاي تنظیم خانشمندان مسلمان، همواره با نگاهی بدبینانه، به برنامهدان

1383 :58( 
ي اقتصادي داند، بلکه آن را عاملی براي توسعهقرآن کریم نه تنها افزایش جمعیت را باعث فقر نمی

 شمارد.و امکانات می وري بیشتر از منابعو نیروي کار و تولید و بهره
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آنجا که  ، عاملی براي فخرفروشی و غرور ملّی اقوام و قبایل بوده است؛ تابیشترگاهی جمعیت 
 اند:دانستهي تقّرب خود به خداوند میرا نشانه بیشترداشتن جمعیت 

 )35(سبا/ » نَ وَ قالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْواالً وَ أَوْالداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبی«  
 »تر است، و عذاب نخواهیم شد.و فرزندان ما بیش و گفتند: اموال«

ت و از جمله ثرو ،شدندمنکران دعوت انبیاء براى اثبات برترى خود به هر چیزي متوسل مى
هاده، و هم نیروى هم اموال فراوان در اختیار ما ن ،گفتند خداوند به ما محبّت داردفرزندان آنها می

و ما «است؛  او انسانى بسیار، و این دلیل بر لطف او در حق ما و نشانه مقام و موقعیّت ما در نزد
 )107: 18ج  ،1375، (مکارم شیرازي »ها) هرگز مجازات نخواهیم شد!(نورچشمى

و براى تحریک حس شکرگزارى قوم شعیب(ع)، هاى پروردگار اي دیگر، براي یادآورى نعمتدر آیه
 گونه آمده: این
 )86(اعراف / ...» وَ اذْکُرُوا إِذْ کُنُْتمْ قَلیالً فَکَثَّرَکُمْ «... 
د و نیروى تان را زیاد کرخداوند جمعیت ،به خاطر بیاورید هنگامى که شما افراد کمى بودید« 

 »تر ساخت.فزون انسانى شما را
در  ،کننداى که امروز مىخالف تبلیغات حساب نشدهرشود که بق استفاده مىضمنا از جمله فو

به  تواند سرچشمه قدرت و عظمت و پیشرفت جامعه باشد، البتهاکثر موارد کثرت نفرات، مى
م شیرازي هاى منظّم، زندگى آنها از نظر مادى و معنوى تأمین گردد. (مکارشرطى که با برنامه

 )252:  6 ج ،1375
 

 فرزند یار و مددکار انسان .4
 فرماید : اسرائیل میخداوند در بیان الطاف الهی به قوم بنی

 )6(اسراء /  »وَ أَمْدَدْناکُمْ بِأَْموالٍ وَ بَنینَ وَ جَعَلْناکُمْ أَْکثَرَ نَفیرا«... 
که نانچم؛ آنوسیله اموال و ثروت سرشار و فرزندان و نفرات بسیار تقویت نمودیهو شما را ب«...

 »نفرات شما بر نفرات دشمن فزونى گرفت.
 )12نوح / » (لْ لَکُمْ أَنْهاراً وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَ« 
اختیارتان  هاى سرسبز و نهرهاى جارى درو شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغ« 

 »قرار دهد.
ست ا زىبه معناى رساندن مدد به دنبال مدد دیگر است، و مدد به معناى هر چی» امداد« کلمه

هاى ابتدایى ترین کمککه آدمى را در رسیدن به حاجتش کمک کند، و اموال و فرزندان نزدیک
 )30 : 20ق، ج 1417ویش است. (طباطبایی ،هاى خبراى رسیدن جامعه انسانى به هدف

نعمت بزرگ معنوى و پنج نعمت بزرگ مادى به آنها وعده داده، نعمت بزرگ به این ترتیب یک 
هاى مادى: ریزش کفر و عصیان است، اما نعمتشدن از آلودگىمعنوى بخشودگى گناهان و پاك

هاى هاى انسانى)، باغهاى مفید و به موقع و پر برکت، فزونى اموال، فزونى فرزندان (سرمایهباران
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ى آب جارى آرى ایمان و تقوى طبق گواهى قرآن مجید هم موجب آبادى دنیا پر برکت، و نهرها

 )70: 25،ج1375، یرازيو هم آخرت است. (مکارم ش
سالى ، خشکدر بعضى از روایات آمده است که وقتى این قوم لجوج از قبول دعوت نوح سر باز زدند

تر گشتند و کم ك شدند، زنان عقیمو قحطى آنها را فرا گرفت، و بسیارى از اموال و فرزندانشان هال
ما دفع خواهد آوردند، نوح به آنها گفت: اگر ایمان بیاورید همه این مصائب و بالها از شبچّه مى

چنان سرسختى نشان دادند تا عذاب نهایى فرا رسید و شد، ولى آنها اعتنایى به او نکردند و هم
 )70: 25، ج1375همه را درو کرد! . (مکارم شیرازي ، 

 و در جایی دیگر می فرماید:
 )133شعراء /»( أَمَدَّکُمْ بِأَْنعامٍ وَ بَنین« 
 »شما را به چهارپایان و نیز پسران (الیق و برومند) امداد فرموده؛«

هاى مادى نخست این تعبیر در آیات مختلف قرآن تکرار شده است که به هنگام برشمردن نعمت
دهنده اموال که حافظ و نگاهبان و پرورش» نیروى انسانى« کند، بعد به اشاره مى» اموال« به 

 ترى برخوردار باشد.رسد، نه اینکه اموال از اهمیت بیشنظر مىاست، و این یک ترتیب طبیعى به
 )296: 15، ج 1375(مکارم شیرازي ،

 نویسد:در این خصوص می» ا...الْمالُ وَ الْبَنُونَ زینَۀُ اْلحَیاةِ الدُّنْی« کهف  46تفسیر نمونه ذیل آیه 
شده  هاى زندگى دنیا گذاردهترین سرمایهدر حقیقت در این آیه انگشت روى دو قسمت از مهم

سیدن به رچرا که براى » نیروى انسانى« و » نیروى اقتصادى«است که بقیه به آن وابسته است، 
تخت قدرت  آنها که بر هر مقصودى از مقاصد مادى حتماً این دو نیرو الزم است، و به همین دلیل

هاى گذشته هر کس کنند، مخصوصاً در زمانآورى این دو نیرو مىسعى در جمع ،نشینندمى
صلى اکرد، چرا که آنها یکى از دو رکن ترى داشت خود را نیرومندتر احساس مىفرزندان بیش

 )445: 12، ج1375ادند. (مکارم شیرازي ، دقدرت او را تشکیل مى
» هُ وَلَدٌ یَستَعیُن  بِهِملَمِن سَعادَهِ الرَّجُلِ اَن یَکونَ « فرماید:در روایتی گهربار می (ع) امام سجاد

 ) 257 :  5وکلینی ، ج  356 : 21ج  ق،1391(حرّعاملی، 
 کار او باشند.یعنی از سعادت مرد این است که فرزندانی داشته باشد که کمک

 
 فرزند، زینت و آراستگی دنیا .5

اده زمان تولد و حتی قبل از تولد ( در عالم رحم) موجب شادي و هیجان در خانوکودك در 
 شود. می

تر و بهداشت روانی آنها را افزایش نشاط حاصل از وجود فرزند، روابط همسران را گرم و صمیمی
گی و خست ي او، غم و اندوهکودکانه هايي شاداب و بازي ها و خندهکند. نگاه به چهرهتأمین می

 ، نشاط و سرزندگی را در محیط خانه می پراکند.روزانه را از والدین دور کرده
 )46(کهف / » اَلْمالُ وَ الَْبنُونَ زینَۀُ الْحَیاةِ الدُّنْیا...« 
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کند، مى ست مشخصا این آیه موقعیت مال و ثروت و نیروى انسانى را که دو رکن اصلى حیات دنیا
 »نت حیات دنیا هستند.اموال و فرزندان زی« گوید: و مى

شوند شکار مىهاى درخت وجود انسان آهایى معطّر و زیبا، بر شاخهها و گلفرزندان به مانند شکوفه
 . 

ارد و همه، دهاى بشر عالقه به مال و فرزند خواهد بگوید که هر چند دلنوعی میالبته این آیه به
زند شان براساس آن دور مىرا دارند و آرزوهايمشتاق و متمایل به سوى آنند و انتظار انتفاع از آن 

رود ندارند، و ىو لیکن زینتى زودگذر و فریبنده هستند که آن منافع و خیراتى که از آنها انتظار م
نیستند.  بلکه صد یک آن را واجد ،سازندهمه آرزوهایى را که آدمى از آنها دارد برآورده نمى

 )318 : 13ق، ج 1417(طباطبایی، 
 

 هانتایج و یافته
باشد، ستوده ا آیاتی روشنگر، ازدواج و تشکیل خانواده را که مقدمه فرزندآوري میبقرآن کریم،  -1

 و ضمن بیان فواید و اهداف ازدواج، به فرزندآوري و افزایش جمعیت ترغیب کرده است.
معنویات، افزایش واج حفظ عفّت و پاکدامنی، رسیدن به آرامش و کسب ترین اهداف ازدز مهما  -2

 روزي و برکت در زندگی و حفظ و تداوم نسل می باشد.
گذار تأثیرنّت الهی، بشارتی براي پیامبران، عاملی مهم و معنوان یک نعمت و فرزندآوري نیز به  -3

باشد، در قرآن از زینت زندگی دنیا، که موجب امید و نشاط خانواده می در اقتصاد و تولید ملی،
 ي برخوردار است.ااهمیت ویژه

 جمعیت پیشرشد کاهش چالش غلط، به سمت  هايي ما با سیاستیطی که جامعهدر شرا -4
ي آینده راه می رود، شناخت و بازگشت به اصول راهبردي قرآن کریم، می تواند چراغی روشن فرا

 مان باشد.امیدبخش کشور عزیز و اسالمی
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