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جمعیت جوان و پویا یکی از ویژگی های قدرت در عرصۀ امنیتی و سیاسی است. 

هرگونه راهبردی که افزایش یا کاهش فرزندآوری را درپی داشته باشد، در کنار سایر 

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی  می تواند پیامد امنیتی و سیاســی را به دنبال بیاورد. 

یکی از منابع طرح ریزی استراتژیک در عرصۀ خانواده، آموزه های دینی است. آنچه 

در پژوهش حاضر به دنبال پاســخ به آن هستیم، واکاوی نقش آموزه های اسالمی 

در طراحی استراتژی امنیت خانواده در حوزۀ فرزندآوری و تعدد فرزندان است.

دربارۀ ضرورت طرح موضوع باید گفت که آمارهای منتشرشده ازسوی مراکز 

ذی ربط حاکی از آن اســت که پنجرۀ جمعیتی ایران در آیندۀ نه چندان دور درحال 

بسته شــدن است و درنتیجه خانوادۀ ایرانی در حوزۀ فرزندآوری و تعدد فرزندان، با 

مشکل و مســئله مواجه خواهد بود که اگر به آن پاسخ داده نشود، تبدیل به بحران 

خواهد شد.

در این پژوهش نگارنده می کوشــد با بهره گیری از روش تحلیلی و استنباطی 

و برمبنای دیدگاه انسان شناســی امام خمینی )رحمة الله علیه( و با توجه به نگرش 

ســه الیه به انسان )عقل، نفس و جسم(، در پاســخ به سؤال اصلی مسئله، به سه 

ســؤال فرعی )مبانی اعتقادی، اخالقی و فقهی( پاسخ دهد که هرکدام دربردارندۀ 

یک  الیۀ وجودی انسان است. فرضیۀ مطرح شده دربارۀ مسئلۀ پژوهش »مطلوبیت 

 مبانی دینی طراحی استراتژی امنیت خانواده 
در حوزۀ فرزندآوری و تعدد فرزندان
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فرزندآوری و تعدد فرزندان نزد شــارع مقدس اســت« که یافتۀ پژوهش نیز حاکی 

از رجحان ذاتی این موضوع در هر ســه الیۀ اعتقادی، اخالقی و فقهی است که در 

جای خود به اثبات می رسد.

کلیدواژه ها: امنیت خانواده، رشد و تعالی خانواده، افزایش جمعیت، فرزندآوری 

و تعدد فرزندان، مبانی فقهی امنیت خانواده، مبانی اعتقادی امنیت خانواده، مبانی 

اخالقی امنیت خانواده.

مقدمه

فرزندآوری و ازدیاد نســل ازجمله مسائلی اســت که می توان از ابعاد مختلف بررسی کرد. در این 

پژوهش تالش شــده اســت تا مبانی دینی فرزندآوری و تعدد فرزندان بررســی شود. مبانی نظری 

هر نظام فکری در شــکل گیری  باروها، ارزش ها و رفتار در ساحت های گوناگون زندگی بشر نقش 

تأثیرگــذار و انکارناپذیری را  بر عهده  دارند. باورهای بنیادین هــر مکتبی، به مثابه الیه های زیرین و 

شــالودۀ شــکل دهندۀ الیه های بیرونی در حوزۀ ارزشی و رفتاری هســتند، برای  مثال مبانی نظری 

متدانیه و متعالیه دو نظام ارزشــی و رفتاری متفاوت را درپی خواهند داشت و شکل دهندۀ دو گونه 

رفتار خواهند بود.

در پژوهش حاضر برآنیم تا برمبنای آموزه های اسالمی، که دربرگیرندۀ هر دو بعد نیازهای مادی 

و معنوی انسان است، و با محوریت انسان شناسی امام خمینی )رحمة الله علیه( موضوع فرزندآوری 

و تعدد فرزندان را بررســی کنیم. دربارۀ پیشــینۀ تحقیق نیز باید گفت که در این زمینه پژوهش های 

متعدد در قالب کتاب و مقاله به قلم تحریر درآمده اســت، اما آنچه این نوشته را از سایر پژوهش ها 

جدا می کند، نگرش منظومه ای به دین و بررسی ابعاد )اعتقادی، اخالقی و فقیهی( مسئله است که 

این مهم بر انسان شناسی امام خمینی )رحمة الله علیه( استوار شده است. دربارۀ تعریف امنیت باید 

گفت که این واژه در اصطالح عبارت اســت از توازن بین آســیب پذیری و تهدیدپذیری، با این بیان 

که آســیْب ناظر به چالش های داخلی و تهدید ناظر به چالش های خارجی است )همدانی،1394: 

ص 17(. نکته ای که در تعریف امنیت باید به آن توجه شود این است که ازجمله مبانی تأثیرگذار در 

نظریه های امنیتی، انسان شناســی فلسفی هر نظریه است، برای مثال نگرش بدبینانۀ توماس  هابز1 به 

1.Thomas Hobbes
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انســان باعث شکل گیری نظریۀ امنیتی  متفاوتی از نظریۀ امنیتی کانت1 شده است. برخالف نگرش 

منفی هابز به انســان، ایمانوئل کانت نگاهی خوش بینانه به انســان داشت )لک زایی، 1389: ص 

65(. امنیــت متعالیه موضوع »محتوای باطنی انســان« را در کانون توجه قرار داده اســت که این 

موضوع برگرفته از انسان شناسی امام خمینی )رحمة الله علیه( است.

در توضیح الگوهای انسان شناســی  مطرح شــده باید گفت انســان یا جهت گیری الهی دارد و 

متعالی است و یا جهت گیری غیرالهی دارد و درنتیجه، باورها، گرایش ها و رفتارهایش ممکن است 

عرفی یا متدانیه شود. بر این اساس، در حوزۀ الگوها و مکاتب امنیتی نیز سه الگو استنباط می شود؛ 

اول، الگو و مکتب امنیت متعالی، که بقای ابدی انسان در کانون توجه آن است و بقا جز با »لقا« و 

»قرب الهی« تحقق نمی یابد؛ دوم، الگو و مکتب امنیتی متعارف، که بقای دنیوی انســان در کانون 

توجه آن قرار دارد، بدون اینکه با اهل حق به دشمنی برخیزد؛ سوم، الگو و مکتب امنیتی متدانیه، که 

اصالت را به دنیا می دهد و در وضعیت جنگ و دشمنی با اهل حق قرار می گیرد. البته، نوع باورها، 

گرایش ها و رفتارها در این الگو باعث تولید نظریه های مختلفی می شــود )لک زایی، 1389: صص 

83ـ82(.

دربارۀ انسان شناســی امام خمینی )رحمة الله علیه( باید گفت که از منظر ایشــان، انســان سه 

الیۀ وجودی دارد که عبارت اند از: عقل، نفس و جســم؛ ازســوی دیگر در یک تقسیم بندی سنتی، 

آموزه های اســالمی به ســه بخش عمدۀ اصول اعتقادی، اخالق و فقه تقســیم  شــده است. امام 

خمینی)رحمة الله علیه( با ســندیت قراردادن یکی از روایات در کتاب چهل حدیث علوم را در سه 

بخش کلی آیۀ محکمه )علم عقاید(، فریضۀ عادله )علم اخالق( و ســنت قائمه )علم فقه( ترسیم 

می کند و سپس متکفل هریک از این دانش ها را نیز برمی شمارد )کلینی،  1429ق، ج 1: ص 32(.

جدول 1. الیه های وجودی انسان و علوم مربوط

آموزه های اسامیالیه های وجودی انسان
علم اعتقاداتعقل )حوزۀ باورها(

علم اخالقنفس )حوزۀ گرایش ها(
علم فقهجسم )حوزۀ رفتارها(

پیرامون آموزه های اعتقادی نخســت باید گفت که پژوهش حاضر حول محور جهان بینی  توحیدی 

1. Immanuel Kant
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شــکل  گرفته است و بررسی ابعاد دیگر )اصول دین( مســئله از حوصلۀ این مختصر خارج است. 

دربارۀ جهان بینی توحیدی باید گفت که زیســت مؤمنانه بر محور اعتقــاد به توحید ربوبیت الهی 

در دو ساحت تکوین و تشــریع و لزوم اطاعت پذیری از او شکل می گیرد. گسترش توجه به توحید 

الهی و صفات خداوند و تشویق به التزام به آن ها می تواند از طریق نفوذ به بدنۀ زندگی بشر، بستری 

مناسب برای حل مسائل و مشکالت پدیدآمده در جامعۀ بشری باشد؛ جامعه ای که به مدیریت خدا 

در هستی اعتقاد عمیق داشته باشد و او را روزی دهندۀ واقعی بداند انگیزۀ بیشتری برای فرزندآوری 

خواهد داشت. با توجه به این سنت است که خداوند مسلمانان را از کشتن فرزند به دلیل ترس از فقر 

بازمی دارد و تضمین می دهد که به آن ها و فرزندانشــان روزی می رساند )چراغی کوتیانی، 1397: 

ص 378(.

دومین الیۀ وجودی انســان نفس اســت که علم اخالق برای هدایت آن تنظیم  شده است. در 

دیدگاه انسان شناســی حضــرت امام در حوزۀ علم اخالق، آدمی به لحاظ آفرینش به جز عقل ســه 

نیروی دیگر دارد: نخســت نیروی شــهوت )نفس بهیمی(، که تمایالت حیوانی انسان را پشتیبانی 

می کند؛ دوم نیروی غضب )نفس سُبعی( و درنهایت نیروی وهم )نفس شیطانی(. هریک از این قوا 

ســه حالت افراط، تفریط و اعتدال دارند. برمبنای دیدگاه  امام خمینی )رحمة الله علیه(، آموزه های 

دینی به یاری عقل در برابر آن ســه قوۀ دیگر آمده است )همدانی، 1393: ص 145(. بررسی ابعاد 

ســه گانۀ افراط، تفریط و اعتدال در قوۀ شهویه موضوع محوری اســت که دربارۀ تحلیل آموزه های 

اخالقی در حوزۀ فرزندآوری و تعدد فرزندان به آن پرداخته می شود.

جدول 2. احوال قوای چهارگانه
اعتدالتفریطافراطقوه

عفتخمود )قطع نسل و رهبانیت(شره )شهوت افسارگسیخته(شهوت

شجاعتُجبن )بزدلی، سازش(تهور)درنده خویی، سبعیت(غضب

عدالتظلم پذیریظلم کردنوهم

حکمتحماقت )بالهت، جهل بسیط(جربزه)مغرورشدن به توانایی فکری(عقل

دربارۀ سومین الیۀ وجودی انسان و علم ناظر به آن باید گفت که فقها کتاب های خود را براساس 

موضوع هــای خاصی مانند طهارت، نماز، روزه، حج باب بندی کرده اند. محقق حلی تمامی ابواب 

فقه را در چهار گروه عبادات، احکام، عقود و ایقاعات گنجانده اســت )شریعتی، 1380: ص 41(. 

شهید اول )عاملی( نظام های سیاسی را ازجمله »وسایلی« تلقی می کند که مصالحی »تبعی« دارند 
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و »احکام« آن ها تابعی از حفظ مصالح خمسه است؛ یعنی احکامی فقهی برای تأمین این مصالح 

آمده است. ایشــان مقاصد یا ضروریات خمسه را چنین برشمرد اســت: حفظ نفس، حفظ مال، 

حفظ دین، حفظ نسب و حفظ عقل )عاملی، بی تا، ج 1: ص 38(.

جدول 3. معادل امنیتی مقاصد خمسه
معادل امنیتیمقاصد خمسه

»امنیت جانی«»حفظ نفس«

»امنیت اقتصادی«»حفظ مال«

»امنیت فرهنگی«»حفظ دین«

»امنیت خانواده«»حفظ نسب«

»امنیت روانی«»حفظ عقل«

حوزۀ متغیر و متصوری که امکان تشــریع تفصیلی و ثابت در تمام موارد وجود ندارد و شــارع 

به دلیل ماهیت این قلمرو از زندگی بشــر، در برخی از موارد به »تشریعات عامه« یا »قوانین کلی« 

اکتفا کرده و تفصیل آن را به حکومت و حاکم وانهاده است )عاملی، بی تا: ج 1: ص 39(.

از مباحث گذشــته چند نکته روشن می شود: نخست اینکه از تعبیر فقهی واژۀ »حفظ« معنایی 

 معادل یا نزدیک واژۀ »امنیت« اســتفاده می شود؛ دوم اینکه به دلیل متغیربودن مسائل مربوط 
ً
تقریبا

به زندگی سیاســی و ازجمله مسائل امنیتی، بخشــی از اختیارات در این حوزه در احکام حکومتی 

قرار می گیرد. بر این اساس، می توان گفت مشهورترین واژه ای که در سنت پژوهش های فقهی برای 

تعریف »امنیت« به کار رفته، واژۀ »حفظ« است )لک زایی، 1393: ص190(.

بنابراین، سیر تحول مفهوم امنیت در فقه و بررسی نوع نگاه فقها به موضوع امنیت، ذیل عناوینی 

چــون حفظ نفس، حفظ مال، حفظ دین، حفظ نســب و حفظ عقل در جایــگاه مقومات جامعۀ 

اســالمی جست وجو می شــود. هریک از مصالح خمســه در فقه امنیت، نقش محوری در عرصۀ 

طراحی اســتراتژی امنیتی دارد. آنچه در قلمرو پژوهش حاضر می گنجد، موضوع حفظ نســب یا 

امنیت خانواده از منظر فقه است.

ازسوی دیگر، در یک تقسیم بندی کلی برای خانواده سه مرحلۀ تشکیل، تحکیم و رشد و تعالی 

را ذکر می کنند. ازدواج، موضوع محوری در مرحلۀ تشــکیل خانواده اســت. آموزش مهارت های 

زندگی و راهکارهای پیشگیری از طالق محوری ترین مسائل تحکیم خانواده است. در عرصۀ رشد 

و تعالــی خانواده نیز موضــوع فرزندآوری، جمعیت و تربیت فرزنــدان چهارچوب اصلی بحث را 
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تشــکیل می دهد. تمرکز پژوهش حاضر در عرصۀ خانواده بر موضــوع فرزندآوری و تعدد فرزندان 

استوار شده و سایر موارد، از حوصلۀ این مختصر خارج است.

با توجه به الیه های سه گانۀ انسان و دانش مرتبط با آن، اگر بخواهیم موضوع فرزندآوری و تعدد 

فرزندان را در منظومۀ فکری اســالم ترســیم کنیم باید بگوییم که اندیشه های بنیادین اسالمی و به 

شــکل خاص، جهان بینی توحیدی، حلقۀ نخست بحث را تشــکیل می دهد. پس  از آنکه موضوع 

فرزندآوری و تعدد فرزندان در بعد اعتقادی بررسی شد، نوبت به آن می رسد که جایگاه بقای نسل 

از منظر اخالقی و به شــکل خاص برمبنای قوۀ شــهویه بررسی شــود و درنهایت نیز، مبانی فقهی  

افزایش جمعیت بررسی خواهد شد و پس از بیان حکم اولی و ثانوی در حالت عادی و اضطراری، 

پیامدهای مادی و معنوی تکاثر نسل تبیین می شود.

نکته ای که در انتها به آن اشاره می شود این است که در برابر ادعای مقاله، روایت های معارضی 

وجود دارد که در این مختصر مجال پاسخ به آن فراهم نمی شود. بر این اساس، شرح، نقد و بررسی 

روایت های معارض از حوصلۀ این پژوهش خارج اســت و برای پاســخ به آن یادداشت مستقلی را 

مطالبه می کند.

مبانی اعتقادی فرزندآوری و تعدد فرزندان

جهان بینی توحیدی با نیروی منطق و علم و اســتدالل حمایت می شــود. در هر ذره از ذرات جهان 

دالیلی بر وجود خدای حکیم علیم هســت و هر برگ درختی دفتری در معرفت پروردگار اســت. 

جهان بینی توحیدی به حیات و زندگی معنی و روح و هدف می دهد، زیرا انســان را در مســیری از 

کمال قرار می دهد که در هیچ حد معینی متوقف نمی شــود و همیشــه رو به  پیش است. جهان بینی 

توحیدی کشــش و جاذبه دارد، به انسان نشــاط و دلگرمی می بخشد، هدف هایی متعالی و مقدس 

عرضه می دارد و افرادی فداکار می سازد. جهان بینی توحیدی تنها جهان بینی ای است که در آن تعهد 

و مسئولیت افراد در برابر یکدیگر مفهوم و معنی پیدا می کند، همچنان که تنها این جهان بینی  است 

که آدمی را از ســقوط در دره هولناک پوچ گرایی و هیچ ســتایی نجات می دهد. جهان بینی اسالمی 

جهان بینی توحیدی است. توحید در اســالم به خالص ترین شکل و پاک ترین طرز بیان  شده است 

)مطهری، 1390، ج  2: صص 87ـ86(.

نکته ای  که باید مدنظر قرار داد این اســت که بین باور و عمل رابطۀ مســتقیمی وجود دارد؛ به 

 بیان  دیگر، ایمان عملی اختیاری و مربوط به قلب اســت )مصباح یزدی، 1387، ج 1: ص 118(، 
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بااین حال علم سرچشمۀ ایمان و گرایش است و الزمۀ آن تصمیم اجمالی بر عمل کردن به لوازم آن 

گاه است ولی تصمیم دارد که هیچ گاه به لوازم آن عمل نکند،  است؛ ازاین رو، اگر کسی به حقیقتی آ

گاه اســت شک داشته باشد،  به آن ایمان نخواهد داشــت. حتی اگر قدری به آن حقیقتی که از آن آ

باز هم هنوز ایمان نیاورده اســت )حســینی بوشــهری، 1388: ص 197(. خداوند در قرآن کریم 

دربارۀ حقیقت ایمان می فرماید: »اعراب گفتند ایمان آوردیم، بگو ایمان نیاورده اید، بگویید اسالم 

آورده ایم و هنوز ایمان در دل های شما وارد نشده است« )حجرات: 14(.

ایمان همانند جورچین اســت که باید تمام قطعات آن کنار هم باشــد و عالوه بر باور ظاهری، 

در باطن نیز موردپذیرش قرار گرفته باشــد و در رفتار نیز نمود داشــته باشد؛ ازاین رو، اینجاست که 

 اســالم را پذیرفته اند اما هنوز در اعماق جان آن ها نفوذ نکرده اســت، دعوت 
ً
از مؤمنانی که ظاهرا

می شــود که از صمیم دل و از درون جان مؤمن شــوند: »ای کســانی که ایمان آورده اید! به خدا و 

پیامبرش و کتابی که بر او نازل کرده و کتب آســمانی که پیش از آن فرســتاده است، ایمان )واقعی( 

بیاورید. کسی که خدا و فرشتگان او و کتاب ها و پیامبرانش و روز واپسین را انکار کند، در گمراهی 

دوری افتاده است« )نساء: 136( )مکارم شیرازی، 1386، ج  4: ص 166(.

بنابرایــن، مبنای اصلی دین اســالم باور بــه یگانگی خدای متعال اســت. توحیدی که نه تنها 

می بایست در حوزۀ باور انسان ها ریشه بدواند، بلکه باید در همۀ جنبه های زندگی فردی و اجتماعی 

بشــر ســایه افکند. به این معنا آدمی باید در هر فعالیت  و کنشی، باور به یگانگی خداوند متعال را 

درنظر بگیرد و او را ناظر و حاکم به افعال خود ببیند.

ازجمله استعدادهایی که خدای متعال در وجود آدمی به امانت نهاده است، ظرفیت فرزندآوری 

و تعدد فرزندان و تولید نســل اســت. این فعل ازجمله افعال و وظایف مهم است که در مقایسه با 

توحید معنا پیدا می کند؛ چراکه انســان مخلوق خدای یگانه اســت و عین نیاز به خداوند تبارک و 

تعالی است و خلقت او با باور به یگانگی خدای متعال و انجام فرمان های او معنا پیدا می کند.

با توجه به اینکه باور به یگانگی خداوند به رفتار آدمی معنا می بخشد؛ بنابراین، انسان یکتاپرست 

به انگیزۀ گســترش و افزایش یکتاپرســتان، تولید نسل خود را گسترش می دهد تا این باور به خدای 

یگانه را در رفتار خود متبلور کند. بر این مبنا، اثر باور به یگانگی خداوند این اســت که یکتاپرستان 

 خداپرست است.
ً
 و فطرتا

ً
به گسترش نسلی بپردازند که ذاتا
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گسترش موحدان

هنگامی که به ســیره و پیــام انبیای الهی و ائمۀ اطهار مراجعه می کنیــم، درمی یابیم که در برخی از 

روایات، تکثیر اوالد مســلمان، که قائل به یگانگی خداوند هستند، به منزلۀ یک مالک مدنظر قرار 

گرفته اســت. برای مثال می توان به روایت امام صادق )علیه الســالم( اشاره کرد: »عبدالله بن سنان 

گوید: امام صادق )علیه اســالم( فرمود: مردی نزد رســول خدا )صلی الله و علیه و آله و سلم( آمد 

و عــرض کرد: ای پیامبر خــدا! من دخترعمویی دارم که زیبایــی، خوش اخالقی و دین داری اش را 

پســندیده ام، ولی تنها عیبی که دارد این است که نازاســت.حضرت فرمود: با او ازدواج مکن؛ زیرا 

یوســف بن یعقوب وقتی با برادرش مالقات کــرد گفت: برادر جان! چگونه توانســتی پس از من، 

ازدواج کنی ؟ عرض کرد: پدرم به من دســتور داد و فرمود: اگر می توانی فرزندانی داشــته باشی که 

ْسِبیِح«. امام صادق  ْرَض ِبالتَّ
َ
بر روی زمین با تســبیح الهی ســنگینی کنند این کار را بکن: »ُتْثِقُل اْل

)علیه السالم( فرمود: فردای آن روز نیز مردی خدمت پیامبر خدا )صلی الله و علیه و آله و سلم( آمد 

و همان ســؤال را پرسید. حضرت به او فرمود: با زن سوءائی که بسیار می زاید ازدواج کن؛ چون من 

در روز قیامت به فراوانی شــما مباهات می کنم. راوی می گوید: به امام صادق )علیه السالم( عرض 

کردم: سوءاء چیست ؟ فرمود: زن زشت« )کلینی، 1429ق، ج 5: ص 333(.

« از ریشۀ »ثقل« گرفته  شده 
ُ

ِقل
ْ
ث
ُ
ْســِبیِح« است. »ت ْرَض ِبالتَّ

َ
شــاهد مثال در این روایت »ُتْثِقُل اْل

له َثِقیل«  ْثَقَله: ای حمَّ
َ
که به باب افعال رفته اســت و معنــای متعدی را به ذهن متبادر می کنــد: »أ

)ابن منظــور، 1414ق، ج9: ص 8(. »ُتْثِقُل الرض« به معنای ســنگین کردن زمین اســت، البته به 

معنای معنوی آن  که عبارت است از گران سنگی زمین. مطلوبیت معنوی فرزندآوری و تعدد فرزندان 

ریشــه در ارج و ارزشی دارد که مکتب اسالم برای یک فرد موحد و گویندۀ »ل إلهَ  إلَّ الّله« به عنوان 

هدف آفرینش او قائل اســت و نیز به خاطر تأثیری اســت که این امر در سعادتمندی معنوی پدر و 

مادر به منزلۀ مخاطبان اصلی این دســتور الهی دارد، و این همان چیزی اســت که عالمه طباطبایی 

)رحمة الله علیه( آن را نقش نســل مسلمان در ســاختن جامعه ای توحیدی و عاری از شرک و فساد 

معرفی کرده و تحقق آن را مهم ترین مقصد شــریعت و دین دانسته است: »و ازسوی دیگر، یکی از 

مهم ترین مقاصد و اهداف در نظر شارع اسالم، زیادشدن نسل مسلمانان و آبادشدن زمین به دست 

آن هاست؛ به گونه ای که شرک و فساد را ازبین ببرد« )طباطبایی، 1417ق، ج 4: ص 189(.

در این روایت، خداوند تبارک و تعالی اهمیت گســترش یکتاپرستان )مبتنی بر گسترش توحید( 

را به قدری پررنگ می داند که حضرت یوســف بعد از فارغ شــدن از زیارت برادرش دربارۀ ازدواج 
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از بنیامین ســؤال می کند و او در جواب یوســف می گوید پدر فرموده که اگــر می توانی زمین را با 

آوردن انســان موحد ســنگین نمایی، این کار را انجام بده.اهمیت دادن نبی و شــخصیت حضرت 

یوسف )علیه الســالم( به فرزندآوری به عنوان مســئلۀ اول و پاســخ توحیدی معصوم دیگر )کالم 

حضرت یعقوب علیه الســالم از نقل بنیامین( نشان می دهد که بارزترین شخصیت های توحیدی به 

این مســئله اهتمام جدی دارند و مالک اعتقادی و انگیزشی آن را در مقایسه با گسترش نام خداوند 

و ترویج کلمۀ توحید می دانند )مدرسی یزدی، بی تا: ص 6(.

آنچه از این روایت اســتفاده می شــود این اســت که اگر انسان یکتاپرســت ظرفیت و شرایط 

به وجود آوردن فرزند موحد را داشته باشد باید از آن فرصت استفاده کند و به گسترش یکتاپرستان در 

الّله( را زیاد کند. زمین کمک کند و گویندگان کلمۀ توحید )ل إله َ ِإلَّ

همچنین، در روایتی دیگر از امام باقر )علیه الســالم( منقول اســت که »جابر بن یزید جعفی 

گوید: امام باقر )علیه الســالم( فرمود: رســول خدا )صلی الله و علیه و آله و سلم( فرمود: چه چیز 

جلوگیر مؤمن شده که برای خود همسری نمی گزیند، شاید فرزندی به او عنایت کند که روی زمین 

را به گفتن کلمۀ توحید »ل إله إلَّ الّله« ســنگین کند )شــیخ صدوق، 1413ق، ج 3 : ص 38(. در 

اینجا نیز هدف ازدواج، آوردن فرزندی بیان  شــده است که درنتیجۀ آن زمینۀ گسترش یکتاپرستان را 

فراهم می کند.

بنابرایــن، در جمع بندی مبنــای باورمندی به توحید و فرزندآوری و تعــدد فرزندان باید گفت 

خداونــد تبارک و تعالی در قــرآن می فرماید: »انس و جن را خلق نکردم جــز برای عبادت خود« 

)ذاریات: 56(. با این بیان در نگاه نخست به نظر می رسد عبادت خداوند، علت نهایی »خلق جن 

و انس« است؛ ازســوی دیگر، روایات معصومین )علیه السالم( به تفسیر مفهوم و حقیقت عبادت 

می پردازنــد که نگرش دیگــری را در مقابل مخاطبان قرار می دهــد. در روایتی که از حضرت امام 

رضا )علیه السالم( نقل شده است ایشان می فرماید: »ِبهذا اإلسناد، قال َسمعُت الرضا)علیه السالم( 

ه )جل اســمه( توحیده« 
ّ
ُتــُه، َو أصل َمعِرفة الل

َ
ِه َمعِرف

ّ
 ِعَبــاَدِة الل

ُ
ل وَّ

َ
ال أ

َ
ق

َ
ــِه ف

ّ
وِحیِد الل

َ
ــُم ِفی ت

ُّ
ل

َ
َیَتک

ُتُه، َو أصل 
َ
ِه َمعِرف

ّ
 ِعباَدِة الل

ُ
ل )مجلســی،1404ق، ج 4: ص 231( آمده اســت که در عبارت؛ »أوَّ

ه )جل اســمه( توحیده« پیشوای هشتم شیعیان در این روایت اولین مرحلۀ عبادت خدا را 
ّ
 الل

ُ
ة

َ
َمعِرف

شناخت و معرفت خداوند معرفی می کنند و ازسوی دیگر، حقیقت و نقطۀ کانونی شناخت خداوند 

را در توحید خالصه می کنند.

بر این اساس، آیه و روایت ذکرشده این مطلب را روشن می کند که هدف خلقت، معرفِت توحیدی 
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خلق به خالق است و این مطلب علت استفادۀ عبارت »ل إلَه إل الّله« در روایت »تثقل الرض بل اله 

ال الّله« را تبیین می کند. به این بیان که علت اصلی خلقت، وجود مخلوقاتی است که خدای یگانه را 
بپرستند و ازدیاد نسل موحدین نیز در زیر سایۀ همین امر معنا پیدا می کند. به این بیان که کثرت وجود 

انسان های یکتاپرست زمینۀ گسترش هرچه بیشتر عبادت کنندگان موحد را فراهم می آورد.

مبانی اخاقی فرزندآوری و تعدد فرزندان

همان گونه که پیش  از این بیان شــد، آموزه های دینی به ســه محور کلی تقسیم  شده است؛ چنانچه 

رســول خدا )صلی الله و علیه و آله و ســلم( در حدیث شــریف کافی، علم را به سه چیز منحصر 

ٌة  ْو ُســنَّ
َ
یَضٌة َعاِدَلٌة، أ ْو َفِر

َ
َما اْلِعْلُم َثَلَثٌة: آیٌة ُمْحكَمٌة، أ ُه َعَلیِه َو آِلِه: ِإنَّ ى اللَّ ِبى َصلَّ فرمود: »َقاَل النَّ

َقاِئَمــٌة، َو َما َخَلُهنَّ َفُهَو َفْضل« )کلینی، 1429ق، ج  1: ص 76(. تعبیر از قســم اول علم عقاید 
اســت، تعبیر از قسم دوم علم اخالق و تعبیر از قســم سوم علم فقه است که علم اخالق مقدمه ای 

اســت  برای تهذیب نفوس، و آن مقدمه است برای حصول حقایق معارف و لیاقت نفس برای جلوۀ 

توحید )امام خمینی، 1377: صص 10ـ8(.

عالوه بر اینکه مباحث اخالقی دین در ســازندگی روحی انســان مؤثر است، مطالب اعتقادی 

و ایمانی نیز در تقویت بنیۀ اخالقی اثر شــگرف دارد. رعایت احکام دینی نیز زمینه ســاز تحوالت 

تهذیب، پاکی روح و رسیدن به خصایص خوب اخالقی است )مصباح یزدی، 1387: ص 27(.

در این بخش برآنیم با تبیین نقش آموزه های اخالقی، جایگاه این مهم در موضوع فرزندآوری و 

تعدد فرزندان را بررســی کنیم. در راستای این مهم نیز از نگاه انسان شناسی امام خمینی )رحمة الله 

علیه( بهره جســتیم. امام خمینی )رحمة الله علیه( در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل هشت 

نوع انســان را معرفی کرده اند. ازنظر ایشان، به لحاظ آفرینش، غیر از عقل سه نیروی دیگر در انسان 

وجود دارد: یکی نیروی شهوت، که تمایالت حیوانی انسان را پشتیبانی می کند؛ دوم، نیروی غضب 

و سوم، نیروی وهم و شیطنت. هریک از این قوای نفسانی سه حالت افراط، تفریط و اعتدال دارند. 

آنچه آموزه های اخالقی در نظر دارد این اســت که تمامی قــوای چهارگانۀ آدمی در حالت اعتدال 

باشند و درنهایت نیز تحت فرمان عقل عمل کنند )لک زایی، 1389: ص 76(.

قوۀ شــهویه ازجمله نیروهای چهارگانه ای است که خداوند تبارک و تعالی در وجود آدمی قرار 

داده اســت. شهوت فی نفسه امر مذمومی نیست، بلکه وجود این قوه برای تداوم حیات، حفظ نفس 

و تکثیر نسل، در کنار مدیریت زندگی اجتماعی، امری اجتناب ناپذیر است.
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به همین منظور، شارع مقدس برای بقای جامعۀ اسالم و استمرار نسل، ارضای غرایز طبیعی را 

در چهارچوب مشخص، تشریع و قانون گذاری کرده است، اما زمانی که »شهوت« از حوزۀ اعتدال 

خــارج و وارد بعد افراط  و تفریط شــود، در این صورت به عنوان یکــی از عوامل ضدامنیتی مطرح 

می شود که بقای جامعه را تهدید می کند )همدانی، 1393: ص 137(. حالت اعتدال در قوۀ شهویه 

این است که از این قوه برای تکثیر نسل و فرزندآوری و تعدد فرزند استفاده شود تا سعادت آدمی را 

رقم بزند؛ بنابراین، ارضای غرایز نباید از حالت اعتدال خارج شود؛ زیرا در آن صورت نه تنها عامل 

سعادت نخواهد بود، بلکه به اساس زندگی لطمه خواهد زد.

افراط در قوۀ شهویه

الگوگیری از ســبک زندگی غربی، ازجمله عواملی است که بقای جامعۀ امروز ما را تهدید می کند. 

مبنای زندگی انسان غربی امروز بر لذت استوار شده است. هنگامی که، در نگرش به انسان و هستی 

اصالت لذت حاکم باشــد، بالطبع، اســاس ارتباطات انســانی نیز بر همین اصل برقرار می شود؛ 

ازاین رو، در جامعۀ غربی نه تنها عقیم سازی، به منظور کسب هرچه بیشتر لذت به عنوان رفتار منفی 

نکوهش نمی شود، بلکه در راســتای هدف کلی امری پسندیده انگاشته می شود. این همان چیزی 

است که در دانش اخالق با عنوان افراط در قوۀ شهویه از آن یاد می شود.

تغییر ســبک زندگی در دوران گذار از ســنت به مدرنیته یکی از عواملی است که بقای جامعۀ 

امــروز را در حوزۀ اخالق جنســی با تهدید مواجه کرده اســت؛ به گونه ای می تــوان از آن با عنوان 

یکــی از مهم ترین چالش های امنیت خانواده که پیش روی جوامع مدرن و همچنین جوامع درحال 

گذار از ســنت به مدرنیته هســتند، یاد کرد. آنتونی گیدنز دربارۀ این تحول بنیادی، از تعبیر »تغییر 

ماهیت عشق« و رابطۀ آن با تمایالتی جنسی یاد می کند. ازنظر او پیدایش فردگرایی عاطفی شالودۀ 

اصلی ازدواج در خانوادۀ مدرن است که روابط زنان و مردان را دگرگون کرده است )گیدنز، 1381: 

ص430(؛ به عبارت  دیگر، براســاس فردگرایی، اصل لذت بر خانواده حاکم می شود و باور انسان 

مدرن به گونه ای شــکل  می گیرد که خانواده یک قلمرو شخصی است که در آن نزدیکی و صمیمت 

عاطفی و جنســی میان همســران اولویت دارد. بر این اســاس، در بحث کاهش باروری و تمایل 

نداشــتن زنان به فرزندآوری و تعدد فرزندان باید به این نکته توجه کرد که در جوامع ســنتی، عشق 

و رابطۀ جنســی معطوف به خانــواده بود و زنان و مردان با این انگیــزه ازدواج می کردند که بتوانند 

ازطریــق فرزند  آوری، به پایایی و پویایی خانواده همت گمارند. همچنین، در گذشــته انگیزۀ افراد 
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برای ازدواج مصالــح خانواده بود؛ اما در جهان مدرن، با حاکمیــت اصالت لذت، آنچه اولویت 

دارد زادآوری نیست، بلکه لذت های جنسی فردی است. با اولویت یافتن این انگیزه، دیگر زادآوری 

توجیــه عقالنی ندارد؛ زیرا نه تنها کارکرد مثبتی ندارد، بلکه مانعی بر ســر راه لذت های فرد اســت 

)چراغی کوتیانی، 1397: ص 269(.

به تعبیر اینگلهارت، جامعۀ پسامدرن درحال انتقال به سوی هنجارهای سکسی ای است که گسترۀ 

وســیع تری برای ارضای ســکس فردی و ابزار وجود فردی فراهم می کنــد )اینگلهارت، 1385: ص 

219(. ناگفته روشــن اســت که با غلبۀ گفتمان اصالت لذت، زنان کمتری زیر بار تشکیل خانواده و 

ازدواج می روند و درصورت تشکیل خانواده نیز از داشتن بچه سر بازمی زنند، زیرا با تولد بچه از برخی 

جذابیت های جنسی زن کاسته می شود؛ ازاین رو، فرزندآوری مانع مدیریت و زیبایی بدن تلقی می شود 

و به همین دلیل باید به حداقل بسنده کرد. همچنین، به دنبال اهمیت یافتن جذابیت های جنسی، دیگر 

 
ً
ارزش ایثار و گذشــت برای ایفای نقش مادری به خاطر وجــود فرزند بی معنی جلوه می کند و اصوال

مادری نوعی چالش آفرینی برای لذت خواهی است )چراغی کوتیانی، 1397: ص 269(.

بنابراین، اگر قوۀ شــهوت به شکل افسارگســیخته و در غیر از جهت بقای نسل در قالب تکاثر 

نســل و فرزندآوری به کار رود، منجربه انحراف می شــود که در اصطالح علم اخالق افراط در قوۀ 

شــهویه »شره« نامیده می شــود. معنای آن عبارت اســت از متابعت کردن شکم و فرج و حرص بر 

اکل و جماع. شــکی نیســت که این صفْت اعظم مهلکات اســت. از این  جهت اســت که رسول 

خدا)صلی الله و علیه و آله و ســلم( فرموده اند که هر که از شکم و زبان و فرج خود محفوظ بماند 

از همۀ بدی ها محفوظ اســت و نیز فرموده اند بیشترین چیزی که امت من به واسطۀ آن داخل جهنم 

خواهد شد، شکم و فرج است )نراقی، 1370: ص 72(.

یط در قوۀ شهویه تفر

ازجمله شعارهای جامعۀ ما، که نادرست مطرح شده است، شعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« بود. 

این درحالی اســت که وقتی به آموزه های اخالقی می نگریم شاهد هستیم که از کوتاهی در موضوع 

فرزندآوری و تعدد فرزندان به انحراف اخالقی تعبیر می شود. هنگامی که مالک در قوۀ شهویه بقای 

نسل در قالب تکاثر نســل و فرزندآوری بود، عالوه بر اینکه شــهوت رانی )دفع نیازهای جنسی در 

غیر از چهارچوب تعیین شــده( زیانبار است، به همان میزان کوتاهی در فرزندآوری و تعدد فرزندان 

به مثابه یک انحراف اخالقی، زیان جبران ناپذیری در بقای جامعه ایجاد می کند.
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در اصطالح، آثار اخالقی تفریط در قوۀ شهویه را »خمود« می نامند. هر جامعه برای بقا نیازمند 

استمرار نسل است )جاهد و مالیوسفی، 1390: ص75(، درصورتی که این قوه در جامعه ای حالت 

»خمود« به خود بگیرد و افراد آن به تکاثر نســل نپردازند بقــای آن جامعه به خطر خواهد افتاد. با 

مراجعــه به آثار علمای اخــالق درمی یابیم که علمای اخالقی کوتاهی در ایــن قوه را، که منجربه 

کاهش فرزندآوری می شــود، نکوهش کرده اند. مال مهدی نراقی در این بــاره می گوید: »اهمال و 

سستی قوۀ شهوت نکاح، آدمی را از فواید مترتب بر آن محروم می سازد؛ زیرا این قوه بر انسان چیره 

گشــته تا نسل باقی بماند و وجود و دوام اســتمرار یابد و نیز برای آنکه لذت آن را درک کند و لذت 

آخرت را با آن بسنجد و به آن ترغیب شود« )نراقی، 1369: ص183(.

بنابراین، برمبنای  آموزه های اخالقی هر دو بعد انحرافی در قوۀ شــهویه مذموم اســت. چه از 

جنبۀ تفریط در قوۀ شــهویه یا همان »شره« و شهوت افسارگسیخته که در غیر از بقای نسل در قالب 

تکاثر نســل به کار رود و چه از جنبۀ افراط آن که همان »رهبانیت« و »خمود«ی اســت که از بقای 

نسل در قالب تکاثر نسل جلو گیری می کند. اگر در جامعه هرکدام از دو لبۀ این افراط و تفریط غلبه 

پیدا کند و اساس و پایۀ رفتار اجتماعی را تشکیل دهد، چالش های فزاینده و ناامنی آن جامعه را در 

برخواهد گرفت.

اعتدال در قوۀ شهویه

در علم اخالق از میانه روی و اعتدال در قوۀ شهویه به »عفت« تعبیر کرده اند. اهمیت میانه روی در 

نیروی قوی و گستردۀ شهویه را به ســاخت سد در برابر طغیان چند رودخانه می توان تشبیه کرد که 

وجود این ســد، ثمرات زیادی درپی خواهد داشت و سیل آبی که می توانست با خود مرگ ویرانی و 

وحشت به بار آورد موجب حیات، زیبایی، آرامش و سازندگی می شود. همۀ این آثار ارزشمند نتیجۀ 

یک کنترل عاقالنه به دست افراد فهمیده و هوشمند است )فهیم نیا، 1389: ص 125(.

»حد اعتدال در قوۀ شهویه این است که این قوه را تنها در جایش به  کار بندی، هم ازنظر کمیت 

و مقــدار و هم ازنظر کیفیت، از افراط و تفریطش جلوگیری کنی که اگر شــهوت در این حد کنترل 

شود، فضیلتی می شــود که نامش "عفت" اســت، و اگر به طرف افراط گرایید، "شره" و اگر به طرف 

تفریط گرایید، "خمودی" می گردد که دو مورد از رذائل اند« )طباطبایی، 1374، ج  1: ص 559(.

بنابراین، اگر قوۀ شهویه در جهت صحیح خود حرکت کند، که این حرکت صحیح همان بقای 

نســل در قالب تکاثر نســل و فرزندآوری است، صفتی بر آدمی حاکم می شــود که از آن با عنوان 
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»اعتدال« در شهوت یا همان »عفت« یاد می کنند. همچنین، اگر خانواده براساس »اعتدال« در قوۀ 

شهویه، که عقل و شرع به آن توصیه می کنند، بنا شود آن جامعه دیگر گرفتار ناامنی ناشی از کاهش 

جمعیت و ازبین رفتن نســل نخواهد شــد؛ بنابراین، حاکمیت در وجود انسان باید در دست عقلی 

باشــد که از دین سیراب شده است نه آنکه در دست هواهای نفسانی گمراه کننده قرار بگیرد. بر این 

اســاس، طرح ریزی استراتژی برای جامعه ای اسالمی باید مبتنی بر رویکردی باشد که این جامعه را 

به سوی اعتدال در قوۀ شهویه هدایت کند.

مبانی فقهی فرزندآوری و تعدد فرزندان

دربــارۀ مبانی فقهی فرزندآوری و تعدد فرزندان برآنیم تا ابتدا موضوع را از منظر حکم اولی و ثانوی 

بررســی کنیم. بی تردید تعدد فرزندان و افزایش جمعیت به مثابه یک حکم ثانوی در شــرایط وجود 

ضرورت و مصلحت ملزمه، امری پذیرفته و ازنظر شریعت واجب است؛ ازسوی دیگر، اگر بر این 

عنوان مفســده ای بار شود متخصصان باید آن مفسده را در کارگاه های فقهی بررسی کنند که در این 

صورت می توان به شکل موقت، به کاهش جمعیت حکم داد.

پرســش اصلی این اســت جایگاه فرزندآوری و تعــدد در طرح ریزی الگــوی امنیتی خانواده 

چیست؟ به  بیان  دیگر، آیا تعدد فرزندان و کثرت جمعیت جامعۀ اسالمی رجحان و مطلوبیت ذاتی 

دارد؟ به گونه ای که بتوان آن را در شرایط عادی به عنوان حکم اولی فقهی، مالک عمل استحبابی قرار 

داد؟ در پاسخ به این پرسش، نگارنده بر این باور است که برمبنای حکم اولی، افزایش جمیعت نزد 

شارع مقدس مستحب است و مطلوبیت ذاتی دارد.

برای اثبات این مدعا می توان به حدیثی از پیامبر اســالم )صلی الله و علیه و آله و سلم( استناد 

کرد که فرمودند: »هرکس که دوســت دارد شــیوۀ مــرا دنبال کند پس ازدواج کنــد، زیرا ازدواج از 

سنت های من محسوب می شــود. جویای فرزند باشید، زیرا من به واســطۀ زاد و ولد شما )زیادی 

شما( بر امت های دیگر افتخار خواهم نمود«)ابن شعبه حرانی، 1382: ص 105(.

همچنیــن، دلیل این مدعا را می توان از حکم به اســتحباب ازدواج در میان فقها جســت وجو 

کرد. محقق کرکی اصل نکاح را، چون موجب تکثیر نســل و بقای نســل انســان است و می تواند 

موجب تولد فرزند صالح شــود، مستحب دانسته اســت )محقق کرکی، 1414ق، ج 12: ص 9(. 

شــیخ حر عاملی نیز در صفحه 355 جلد اول کتاب وسائل الشــیعه بابی با عنوان »َباُب اْسِتْحَباِب 

ْوَلِد« گشوده و روایاتی پیرامون آن نقل کرده است. شیخ طوسی در مبسوط دلیل 
َ
اِلْسِتیَلِد َو َتكِثیِر اْل
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اســتحباب ازدواج را اجماع مســلمین معرفی می کند و تنها اختالف را در وجوب آن وارد می داند 

)طوســی،1387ق، ج 4: ص 152(. همچنین، شیخ طوسی در کتاب الخالف هم بر این موضوع 

کید می کند )طوســی،1407ق، ج 4: ص 246( و ابن براج در المهذب )طرابلســی، 1406ق،  تأ

ج 2: 178(، شــهید اول در لمعه )عاملــی،1410ق: ص 173( و صاحب جواهرالکالم )نجفی، 

1404ق، ج 29: ص 8( نیز همین نظر را داده اند.

حال ممکن است این سؤال مطرح شود که با درنظر گرفتن آیات قرآن کریم، معیار شارع از امر 

به ازدواج، ارضای شرعی قوۀ شهوانی است و نه فرزندآوری که در این صورت نفس فرزندآوری نیز 

مدنظر شارع واقع  شده باشد. از دو دیدگاه می توان دربارۀ این سوءبرداشت پاسخ داد؛ نخست اینکه 

 به فرزندآوری امر می کنند و این گونه نیســت 
ً
در این باره احادیث و روایاتی وجود دارد که مســتقیما

که مطلوبیت فرزندآوری به طور غیرمســتقیم )به واسطۀ مستحب بودن ازدواج( اثبات شود. همانند 

روایت پیامبر اکرم )صلی الله و علیه و آله و ســلم( که فرمودند: ازدواج کنید تا نســل شــما فزونی 

گیرد که من با فزونی جمعیت شــما، حتی با فرزندان سقط شده، در قیامت به دیگر امت ها مباهات 

می کنم« )شــعیری، 1366: ص 101(. پاســخ دوم این است که اگر مالک شارع از امر به ازدواج، 

برطرف شدن نیاز جنسی باشــد آنگاه باید برای آنکه مقتضی این مالک )برطرف شدن نیاز جنسی( 

 می گفــت با زنان خوش صورت ازدواج کنید، 
ً
به خوبی محقق شــود، به لوازم آن امر می کرد و مثال

هرچند که آن همســر )عاقر باشــد و( توانایی فرزندآوری نداشته باشــد، درحالی که این امر نه تنها 

کید شده اســت که با کسی ازدواج کنید که باکره و  وجود ندارد بلکه مخالف آن نیز ذکر شــده و تأ

فرزندآور باشد )کلینی،1429ق، ج 5: ص 333(.

حتی شــارع، در دلیلی صریح تر، مالک امر به ازدواج را فرزندآوری معرفی می کند؛ چنانکه از 

ِه ِإنَّ ِلى  ِه ص َفَقاَل یا َنِبى اللَّ روایت زیر می توان این مطلب را به دســت آورد؛»َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسوِل اللَّ

ى  ْج َســْوَءاَء َوُلودًا َفِإنِّ ْجَها َتَزوَّ َها َعاِقٌر َفَقاَل َل َتَزوَّ اْبَنَة َعمٍّ َقْد َرِضیُت َجَماَلَها َو ُحْســَنَها َو ِدیَنَها َو َلكنَّ
ْوَءاُء َقاَل اْلَقِبیَحُة« )همان(. این روایت  ِه )ع( َما السَّ ِبى َعْبِد اللَّ

َ
َمَم یْوَم اْلِقیاَمِة َقاَل َفُقْلُت ِل

ُ
ُمكاِثٌر ِبكُم اْل

درصدد تشــویق ازدواج با زنان زشت نیســت، بلکه می خواهد بگوید اگر شما در انتخاب همسر، 

فردی را یافتید که توان فرزندآوری دارد ولی زیبا نیســت، این فرد بهتر از کســی است که زیبایی او 

شــما را ترغیب به ازدواج می کند ولی توان فرزندآوری ندارد و یا توانش پایین اســت؛ بنابراین، اگر 

تعارضی بین این دو نبود، یعنی فرد موردنظر هم زیبا بود و هم فرزندآور، در این صورت نهی روایت 

به این فرد تعلق نمی گیرد.
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با توجــه به آنچه تاکنون دربارۀ جایگاه فرزندآوری و تعدد فرزنــدان در امنیت خانواده از منظر 

فقه بیان شــد، باید گفت که برمبنای حکم اولی ذاتی، فرزندآوری و تعدد فرزندان نزد شارع مقدس 

مســتحب است؛ اما برمبنای حکم ثانوی و اضطراری، که دایر مدار شرایط خاص است و با درنظر 

گرفتــن دو عنصر زمان و مکان، می توان در مواقع خاص از تکاثر نســل و تعدد فرزندان جلوگیری 

کرد و درصورتی که بقای جامعه از جهت کاهش جمعیت در خطر باشــد، به وجوب تعدد فرزندان 

و افزایش جمعیت حکم کرد.

مصالح افزایش جمعیت در دیدگاه شارع

اگر به  منظور طراحی اســتراتژی امنیتی در عرصۀ خانواده و برمبنای آموزه های دینی، فرمان شــارع 

به فرزندآوری و افزایش جمعیت و تأثیر آن بر حفظ و بقای جامعۀ اســالمی را بررســی و کنکاش 

کنیم، به وجوه مختلفی در جهت تأیید و تصدیق این موضوع  دســت می یابیم. مصالحی که عالوه بر 

استحباب ذاتی در نزد شارع مقدس، موردتأیید عقال نیز هست.

در اینجا برآنیم تا برخی از مصالحی را که براساس آن شارع مقدس افزایش جمیعت مسلمانان را 

یکی از شاخه های محوری در امنیت خانواده قرار داده است، در ابعاد بعد مادی و معنوی بررسی کنیم.

افزایش توان اجتماعی و اقتصادی

یکــی از فواید مادی که می توان برای فرزندآوری و تعدد فرزندان، در جهت حفظ و بقای خانواده و 

به طور کلی برای جامعۀ اسالمی، برشمرد تدارک نسلی است که امور جامعۀ خویش و نسل قبلی را 

بر عهده بگیرد و بتواند چرخۀ اقتصادی و اداری جامعه را مانند نســل قبل بچرخاند. روایتی از امام 

حسن عســکری )علیه السالم( دربارۀ افزایش توان اجتماعی و اقتصادی فرزندان نقل  شده است که 

می فرماید: »عیسی بن صبیح می گوید: امام حسن عسکری )علیه السالم( در زندان بر ما وارد شد و 

من او را می شناختم. به من گفت: تو 65 سال و یک ماه و دو روز عمر داری. من کتاب دعایی داشتم 

که تاریخ تولدم در پشت آن نوشته شده بود. به آن نگاه کردم که همان گونه یافتم. بعد حضرت از من 

پرسید: آیا صاحب فرزندی شده ای؟ گفتم: نه. حضرت، دعا کرد و فرمود: خدایا! به او فرزندی بده 

که بازویش باشد و چه خوب است که کمک و یار و بازوی انسان فرزندش باشد و به این شعر تمثل 

جست: "کسی که عصای دســتی )فرزند( دارد، دادخواهی او را خواهد کرد و کسی که فرزند ندارد 

ذلیل و زیردست واقع می شود"« )راوندی، 1409ق، ج 1: ص 478(.
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در این روایت امام حسن عسکری )علیه الســالم( بی فرزند بودن پیرمرد 65 ساله را یک عیب 

می داند و فرزندداری را برای افراد جامعه یک فایدۀ اجتماعی و اقتصادی برمی شــمرد. جایگزینی 

نســل جوان به جای نســل فرســوده، به افراد جامعه این امکان را می دهد که اموری را که از نســل 

پیشین ساخته نیست و یا حتی نسل جوان بدون تعدد بازیگران نمی تواند آن ها را محقق کند، تحقق 

بخشــند. جامعه ای که توان ایجاد و تربیت نسل جوان و توانگر را ندارد ذلیل است؛ بنابراین، وجود 

جمعیت کافی برای تصدی مناصب مهم، پیشــرفت اقتصادی و اجتماعی جامعۀ اسالمی و به  تبع 

آن امنیــت اقتصــادی و اجتماعی را به همراه دارد و جامعۀ اســالمی را از ذلت خارج و بقای آن را 

تضمین می کند.

شفاعت

یکی از مصالح معنوی که شــارع مقدس، با درنظر گرفتن آن برای باورمندان به خدای یگانه، حکم 

به مطلوبیت فرزندآوری و تعدد فرزند می کند امتیاز شــفاعت اســت. بــرای نمونه می توان به این 

ِه 
َّ
 الل

َ
ُمْسِلِمیَن َمْوُسوُموَن ِعْند

ْ
َد ال

َ
ْوال

َ
روایت اشــاره کرد که امام صادق )علیه الســالم( فرمودند: »ِإَنّ أ

ٌع....«: »فرزندان مسلمانان )اگر در ســن کودکی از دنیا بروند( نزد خداوند بخشیده 
َّ

ف
َ

ــاِفٌع َو ُمش
َ

ش

می شــوند و شفاعت کننده هستند....« )کلینی، 1429ق، ج 6: ص 3(. در روایت دیگری از پیامبر 

اکرم)صلی الله و علیه و آله و ســلم( نقل  شده اســت که فرزند جگرگوشۀ مؤمن است. اگر پیش از 

والدین بمیرد، برایشان شفاعت می کند و اگر بعد از آن ها بمیرد، برایشان استغفار می کند و خداوند 

براثر استغفار فرزند، والدین را می بخشد )محدث نوری، 1408ق، ج 15: ص 112(.

در نگرشی استراتژیک، راهبردهایی که در امنیت متدانیه و متعارفه ازطرف انسان های مادی گرا 

برای ســاختن امنیت مادی مطرح می شود به قدری کوتاه برد است که فقط منافع و مصالح انسان تا 

زمان مرگ را درنظر می گیرد. درمقابل در امنیت متعالیه، راهبرد انســان متعالی با بهره مندی از عمق 

استراتژیک، عالوه بر اینکه منافع مادی را درنظر می گیرد، به مصالح اخروی و زندگی معنوی او نیز 

توجه دارد؛ به  بیان دیگر، در امنیت متعالی عالوه بر حفظ و بقای دنیوی، امنیت و بقای ابدی از نگاه 

این اســتراتژی دور نمانده است. بر این اساس، وسعت دید اســتراتژیک شارع مقدس برای انسان 

به گونه ای است که برای به تعالی رساندن انسان در آخرت، زمینۀ تغییر سرنوشت انسان حتی پس از 

مرگ را نیز فراهم می کند و همچنین، در دوران حیات نیز این امر تا جایی وســعت می یابد که فرزند 

به دنیا نیامده می تواند امتیازی برای تغییر سرنوشت والدین برای همیشه )ابدیت( باشد.
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نتیجه گیری

در پژوهش حاضر تالش شــد تا نقش آموزه های دینی در طراحی استراتژی  امنیت خانواده در حوزۀ 

فرزندآوری و تعدد فرزندان بررسی شود.  با توجه به انسان شناسی امام خمینی )رحمة الله علیه(، که 

برای انســان سه الیۀ  وجودی )عقل، نفس و جسم( را درنظر گرفت، آموزه های اسالمی با محوریت 

ســه دانش )اصول اعتقادی، اخالق و فقــه( پایه و بنای طرح ریزی اســتراتژی امنیت خانواده قرار 

گرفت. برمبنای آموزه های اعتقادی، بین ایمان به خدا و عمل آدمی رابطۀ مســتقیمی وجود دارد. با 

توجه به اینکه باور به یگانگی خداوند به رفتار آدمی معنا می بخشــند، انســان یکتاپرست به انگیزۀ 

گســترش و افزایش یکتاپرستان، تولید نسل خود را گسترش می دهد تا این باور به خدای یگانه را در 

رفتار خود متبلور کند.

برمبنای آموزه های اخالقی، قوۀ شــهویه برای حفظ آدمی امری ضروری و انکارناپذیر است که 

برای بقای نسل انســان در نهاد او به امانت قرار داده  شده است؛ ازاین رو، باید از دو جنبۀ انحرافی، 

یعنی افراط »شره« و تفریط »خمود«، در آن جلوگیری کند تا اعتدال بر او حاکم شود. اگر قوۀ شهویه 

در جهــت صحیح خود حرکت کند، صفتی بر آدمی حاکم می شــود که از آن با عنوان »عفت« یاد 

می شــود. هنگامی که زیست مؤمنانه و عفت بر سبک زندگی ســایه انداخت، قوۀ شهوت در مسیر 

اصلــی خود، یعنی فرزندآوری و تکاثر نســل، قرار می گیرد. در آن زمان آموزه های اخالق اســالم 

امنیت را برای خانواده به ارمغان می آورد که درنهایت به پویایی و پایایی نهاد خانواده منجر می شود.

دربارۀ نقش آموزه های فقهی در طراحی استراتژی امنیت خانواده در حوزۀ رشد و تعالی خانواده 

نیــز باید گفت که با درنظر گرفتــن دو عنصر زمان و مکان در فقه جواهــری، دو حالت کلی برای 

موضوع فرزندآوری و تعدد فرزندان درنظر گرفته می شــود. نخســت، و برمبنای حکم اولی ذاتی، 

نگارنده بر این باور است که فرزندآوری نزد شارع مقدس مستحب است. همچنین، اگر قائل شویم 

که جمعیت از مصادیق قدرت جوامع اســت، حکم اولیۀ تعدد فرزندان استحباب خواهد بود. حال 

اگر عنوان »فرزندآوری و تعدد فرزندان« خود تحــت عنوان دیگری همچون »اضطرار« قرار گیرد، 

در این صورت حکم آن متفاوت خواهد بود و آن حکم عبارت است از »وجوب فرزندآوری و تعدد 

فرزندان«؛ ازسوی دیگر، اگر بر این عنوان مفسده ای بار شود که متخصصان در کارگاه های فقهی آن 

را تأیید کرده باشند، در این صورت می توان به شکل موقت، حکم به کاهش جمعیت کرد.

بنابراین، شاهد هستیم که از منظر آموزه های اسالمی، در هر سه بعد اعتقادی، اخالقی و فقهی، 

کید خداوند  فرزندآوری و تعدد فرزندان و ازدیاد نســل به منظور حفظ و بقای خانواده موردتأیید و تأ
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تبارک وتعالی است. برمبنای امنیت متعالیه در عرصۀ خانواده، فرزندآوری و تعدد فرزندان عالوه بر 

اینکه مواهب مادی فراوانی را به همراه دارد، دربردارندۀ مواهب معنوی اســت که حتی پس از مرگ 

آدمی نیز سرنوشت او را در آخرت تغییر می دهد و به عنوان میراثی ماندگار، سعادت مادی و معنوی 

انسان را درپی  خواهد داشت.
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