
 جمعیت از منظر اسالم

 محمدحسین پوريانیحجت االسالم والمسلمین دکتر 

 اشاره

رویه جمعیت کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، از جمله مسائلی است که با رشد بی

سال پیش، در ایران  22و سپس از حدود  و پیامدهای منفی آن در جهان، ابتدا در غرب

که سردمداری  گذشته از آن. گر کشورهای اسالمی مورد توجه قرار گرفته استو دی

غرب در رواج و تبلیغ این سیاست جمعیتی و در نتیجه استعماری دانستن آن، و 

رو  هایی روبهبا مخالفت همچنین وابسته بودن رژیم پهلوی موجب شد، این سیاست

اصوالً تحدید موالید و تنظیم  گردید که آیاهمواره این پرسش نیز مطرح می. شود

علمای دین قائل به  های اسالمی جایز است یا نه؟ در ابتدا، عمدهخانواده، از منظر آموزه

به همین . عدم جواز شده و تعداد اندکی، قائل به جواز تنظیم و کنترل جمعیت شدند

شی سپرده دلیل، با پیروزی انقالب اسالمی ایران اجرای سیاست کنترل جمعیت به فرامو

نتایج سرشماری جمعیت در سال . شد و در نتیجه، جمعیت رشد شتابانی به خود گرفت

رشد : و مطالعات بعدی، زنگ خطر را برای مسئوالن کشور به صدا در آورد 1162

سال، افزایش بیکاری و  50درصدی، دو برابر شدن جمعیت در طی  4/1جمعیت 

رو، علمای دین به بازنگری در مبانی  از این ... . مشکالت آموزشی و اجتماعی و

هایی از این هایی مطرح شد؛ پرسشاسالمی در باب بحث جمعیت پرداخته و پرسش

قبیل که آیا از منظر اسالمی، تکثیر نسل و افزایش جمعیت، الزامی و واجب است؟ آیا 

اسالم در این مسأله ساکت است و نظری در باب افزایش یا کاهش جمعیت ندارد؟ آیا 

شرایط، خواهان افزایش جمعیت است یا آن را مقید به  اسالم به طور مطلق و در همه

شرایط و صفات خاصی کرده است؟ آیا سیاست جمعیتی ثابت است یا طبق شرایط 

هایی که در مغرب زمین یابد؟ آیا تنظیم خانواده با همان شیوهزمان و مکان تغییر می

                                                
استادیار دانشگاه آزاداسالمی نراق و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی مرکز مطالعات فرهنگی ـ * 
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که برخی قابل قبول و برخی  ت و یا اینرواج دارد، مورد پذیرش تفکر دینی اس

 نامشروع هستند؟ 

هدف اصلی نوشتار حاضر، این است که ضمن آشنایی با ادبیات جمعیت، دیدگاه 

 را مورد واکاوی و بررسی ، تثبیت و تناسب جمعیت ، کاهش اسالم نسبت به افزایش

 . قرار دهیم

، پرداختن به  جمعیت رسد برای دستیابی به دیدگاه اسالم در مسأله به نظر می

 :سؤاالت زیر حایز اهمیت است

آیا تکثیر موالید، واجب است؟ آیا اصل اولی، تکثیر و تزاید نسل است؟ آیا تکثیر  ■

موالید، به طور مطلق و در هر شرایطی مستحب است یا استحباب آن با توجه به سایر 

دیگر، آیا همان طور که های دینی، قابل تخصیص یا تقیید است؟ به عبارت  ادله و آموزه

برخی اعتقاد دارند، از منظر دینی، اصل، تکثیر نفوس است و مطلوب آن است که 

ها و شرایط ویژه خانوادگی و اجتماعی، و با توکل  مسلمانان بدون واهمه از محدودیت

گونه تحدید و کنترلی را  به خداوند و رازقیت او، به تکثیر فرزندان بپردازند و هیچ

 مایند؟ اعمال نن

 یا زاد و ولد موالید

موالید یا زاد و ولد، یکی از دالیل عمده در تعداد افراد یک کشور و افزایش  

تعداد موالید زنده به دنیا آمده یک )داشتن تعداد مطلق موالید . جمعیت آن کشور است

، شاخص مناسبی برای شناخت حجم نسبی موالید در یک (کشور در یک سال معین

 .منطقه نیست

برای مثال، مقایسه مقدار خام موالید کشور ایران و کشور چین، برای فهم این مطلب 

دهد، گمراه کننده خواهد بود؛ چون تعداد که در کدام کشور زاد و ولد بیشتری رخ می

تعداد موالید در چین به دلیل جمعیت بیش . جمعیت این دو کشور بسیار متفاوت است

تر از تعداد موالید در ایران است؛ اما اگر تعداد موالید هر اش، بسیار بیشاز یک میلیاردی

شود که نرخ موالید در ایران اش در نظر بگیریم، مشخص میکشور را نسبت به جمعیت

در هزار بوده و ایران در  8نرخ موالید چین،  5006در سال )بسیار بیشتر از چین است 

ی به کار بردن رقم مطلق موالید، به این دلیل، به جا(. در هزار 18همین سال نزدیک 

گیرند و آن را میزان یا نرخ  در نظر می( اعم از زن و مرد)نسبت آن را به کل جمعیت 
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اگر عدد به دست آمده را در هزار ضرب کنیم، در این صورت، . نامند خام موالید می

اسبه که در مح نظر بر این. آید تعداد موالید در هزار نفر جمعیت در سال به دست می

شوند، این میزان یا دخالت داده می( اعم از زن و مرد)میزان مذکور، کل جمعیت جامعه 

 .نام گرفته است« میزان خام موالید»نرخ، 

در یک نگاه کلی، . دهندجدول زیر، روند نرخ خام موالید را در ایران نشان می

 .به بعد است 1168ویژه از سال  آمارها بیانگر کاهش نرخ خام موالید در ایران، به

 1190 1182 1180 1152 1150 1162 1160 1122 1142 سال

میزان 

 موالید
48 2/41 5/29 6/42 2/58 5/19 5/15 8/15 5/18 

 (1142ـ  1190)میزان موالید کشور در هزار نفر : 1جدول
را ( در هزار 60نزدیک به )باالترین نرخ موالید  1160طبق جدول فوق، در سال 

 -های کنترل جمعیت و تغییر شرایط اجتماعیایم؛ اما با اعمال سیاستتجربه کرده

در هزار کاهش  5/18به  1190نفر و در سال  2/58به  1150فرهنگی، این نرخ در سال 

مورد موالید روی  5/18در قبال هر هزار نفر جمعیت،  1190یافته است؛ یعنی در سال 

 :به ترتیب زیر استروند میزان خام موالید در ایران، . داده است

  در هزار؛ 40در حدود  1152ثابت ماندن نرخ موالید تا سا ل . 1

 در هزار؛ 48و  42تا حدود  1142تا  1152افزایش از سال . 5

 40تحت تأثیر برنامه تنظیم خانواده و افت به سطح  1122تا  1142تنزل در دهه . 1

 در هزار؛ 

به علت سیاست تشویق موالید و رها شدن  1162تا  1122افزایش شدید در دهه . 4

 در هزار؛  20برنامه تنظیم خانواده و رسیدن به میانگین حدود 

تنزل چشمگیر و معنادار تحت تأثیر از سرگیری کامل و حتی مؤثرتر برنامه تنظیم . 2

-همراه با خود 1168ال خانواده و اتخاذ سیاست کنترل جمعیت از طرف دولت، از س

در هزار در سال  50ها و در نتیجه افت به حدود آگاهی اجتماعی و همگامی خانواده

 . 80 در هزار در دهه 15و  1152
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 سن متوسط در اولین ازدواج

ویژه نزد زنان، تأثیر مهمی در باروری دارد و معموالً با باال  سن در اولین ازدواج، به

شود؛ چون با باال رفتن سن ازدواج،  موالید یک زوج کاسته میرفتن این سن، از تعداد 

مورد  گیری زوجین در تصمیم هرچند .شود از طول دوران بارداری زن کاسته می

تواند  می و زمان این تقاضا در دوران حیات خانواده، زن( تقاضای) خواستن یا نخواستن

 .داین رابطه را تحت تأثیر قرار ده

 این .اند قرن اخیر، شاهد افزایش قابل توجه سن ازدواج بودهجوامع انسانی طی دو 

نخست در کشورهای اروپایی اتفاق افتاد و سپس در قرن بیستم به کشورهای  ،افزایش

برای  .تجربه کرده است این مسأله را ایران نیز همانند سایر کشورها. ر سرایت کردیگد

 6/5به  1112در سال درصد  1/6ز ساله مرد ا 12 -19کرده  درصد افراد ازدواجنمونه، 

کاهش درصد مشابه برای زنان در دوره مورد  .کاهش یافته است 1152سال صد در در

؛ به عبارت دیگر، در (1182کوششی، ) بوده استدرصد  15/9 بهدرصد  0/41از  ،نظر

ساله ازدواج کرده بودند، این  12 -19درصد زنان گروه  41، 1112حالی که در سال 

 .درصد کاهش یافته است 10به کمتر از  1152ر سال میزان د

ی که یها ها و ترغیبپایین بودن سن قانونی ازدواج دختران و تشویق با وجوددر ایران  

 ،یدآعمل میه امر ازدواج برای جوانان ب سازی آسانن کشور جهت از طرف دولت و مسئوال

 .با افزایش همراه استو مردان، میانگین سن ازدواج زنان 

معیارهای انتخاب همسر با تحول و دگرگونی ( 1125)پس از انقالب اسالمی 

یستی و عدم توجه به تجمالت اشاعه پیدا کرد که از نتایج مستقیم ز و ساده شدرو  هروب

 1162که در سال  طوریه ب ؛کاهش سن ازدواج زنان و مردان بوده است ثبات و یا ،آن

سال  8/51به  ،سال و متوسط سن ازدواج مردان 9/19به  ،زنان رقم متوسط سن ازدواج

 ولی ،متوسط سن ازدواج زنان و مردان افزایش یافته 1162-52های  طی سال. رسید

که این رقم  طوریه ب؛ شتاب افزایش متوسط سن ازدواج زنان خیلی بیش از مردان بوده

میانگین سن  1.است سال بوده 8/1و  2/5به ترتیب مساوی  ،برای زنان ومردان افزایش

سال افزایش  5/56سال و مردان در همین سال، به  5/51، به 1182ازدواج زنان در سال 

                                                
 .41مجله پژوهش زنان، ش . 4



 

 

 
 

 

 189 ■از منظر اسالم جمعیت 

 

دهد که میانگین در این زمینه، نشان می 1182با سال  1162مقایسه آمار سال . یافت

سال افزایش یافته  4/5 سال و مردان 1/1مورد اشاره،  سنی ازدواج زنان در دو دهه

رفتن سن در اولین ازدواج و عالوه بر این، تمایل زوج برای به تأخیر  باال. است

 .باشدانداختن زمان فرزندآوری، در کاهش میزان باروری مؤثر می

 مردان زنان سال

1162 8/19 6/51 

1152 4/55 6/52 

1182 5/51 5/56 

 (1162ـ  1182)سن متوسط در اولین ازدواج در ایران : 5جدول 

 باروريكاهش میزان 

پیش، کاهش  طبق آمارهای رسمی، میزان موالید در ایران نسبت به دو دهه

نزدیک به )، باالترین نرخ موالید 1160چشمگیری پیدا کرده است؛ به طوری که در سال 

های کنترل اجتماعی و تغییر شرایط ایم؛ اما با اعمال سیاسترا تجربه کرده( در هزار 60

در  5/18به  1190نفر، و در سال  2/58به  1150خ در سال اجتماعی ـ فرهنگی، این نر

مورد موالید روی  5/18هزار کاهش یافته است؛ یعنی در قبال هر هزار نفر جمعیت، 

 .، حدود دو سوم کاهش یافته است60در واقع، میزان باروری نسبت به دهه . داده است

 كاهش باروري كل

وده که طی آن، زنان در سن باروری، هر ب 1162باالترین میزان باروری کل، در سال 

بعد، با شیبی قابل  این نرخ در دهه. اندفرزند به دنیا آورده 5کدام به طور میانگین 

رسیده است که نسبت به  1190 فرزند در سال 6/1ای سقوط کرده و به حدود مالحظه

ن فرزند کاهش نشا 5/4 ، حدود1162و نسبت به سال  4/1، حدود 1152سرشماری 

دهد؛ به عبارت دیگر، در حال حاضر، تعداد فرزندانی که یک زن ایرانی طی دوران می

کودک است؛ یعنی نتیجه ازدواج دو نفر، به وجود  6/1آورد، باروری خود به دنیا می

حد  ازتر پایین» باشد که اصطالحاً به این وضعیت، نرخ باروریآمدن کمتر از دو نفر می

کارشناسان جمعیتی معتقدند در صورتی که نرخ باروری به . شودیم گفته« جایگزین
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میزان کمتر از حد جایگزین برسد و برای مدت طوالنی باقی بماند، جایگزینی نسلی به 

 .های بعد، رشد جمعیت منفی خواهد شدوقوع نپیوسته و طی سال

 رشد منفی جمعیت در آینده نزدیک

جنسی آن و همچنین با استفاده از  برحسب رشد فعلی جمعیت و ساختار سنی و

بینی، این پیش. بینی استهای آتی قابل پیش محاسبات مختلف، تعداد جمعیت در سال

دستانه های جمعیتی پیشبرای شناخت وضعیت جمعیتی در آینده و اتخاذ سیاست

 .ضروری است

 جمعیت سال

2931 11191111 

2111 81113111 

2121 83981111 

2111 32223111 

2111 31831111 

2191 83111111 

 (1190ـ  1410) بینی جمعیت ایرانپیش: 1جدول 

به بعد، بسیار کمتر ( 1400)بینی فوق، رشد جمعیت ایران از ده سال آینده  طبق پیش

میلیون نفر افزایش  2، جمعیت ایران حدود (1400-1410)خواهد شد؛ در طی ده سال 

میلیون افزایش  9، بیش از 1400تا  1190سال پیدا خواهد کرد؛ در حالی که بین 

 - 50)بعدی  در دهه. ایمهای قبل، شاهد افزایش بیشتری بودهخواهیم داشت و در دهه

، جمعیت ایران (1452)پس از آن . میلیون نفر خواهد بود 1/1، این افزایش فقط (1410

 .گذارد رشد منفی خواهد داشت و رو به کاهش می

بینی سازمان ملل متحد است که رشد جمعیت کمتری را اس پیشنمودار زیر، بر اس

 .برای ایران برآورد کرده است
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 سال آینده 10کاهش جمعیت ایران از حدود : 1نمودار 

میلیون نفر  86جمعیت کشور به  ،1450در حدود سال  ،بینی پیشاین  بر اساس

رسیده و پس از آن کاهش پیدا خواهد کرد و این در صورتی است که روند 

 .بازنگری و اصالح نشود فعلی، های جمعیتی سیاست

 سالخوردگی جمعیت

در مباحث جمعیتی، تنها تعداد جمعیت اهمیت ندارد؛ بلکه ترکیب جمعیت از  

ها بیانگر کاهش نوجوانان و افزایش بینی آمارها و پیش. لحاظ سنی نیز مهم است

سال  12، نزدیک به نیمی از جمعیت ایران، کمتر از 1162در سال . سالمندان است

 بعد از انقالب بود،رشد سریع جمعیت چنین جمعیت جوانی که ناشی از  .اندداشته

 خدمات، آموزش و بهداشت، شغل، مسکن، غذا،قاضای نسبتاً باالیی را در زمینه ت

در بعضی مقاطع  این افزایش تقاضا،. ایجاد کرد یی زیستها انرژی و سایر نیازمندی

و فشار بر  شدهای اقتصادی و اجتماعی ریزی در برنامهتنگناهایی   ، باعث بروززمانی

 . های خدماتی و تولیدی را افزایش داد بخش

ن به حدود های تنظیم خانواده و کاهش موالید، میزان جمعیت جوابا شروع برنامه

ادامه سیاست کنترل جمعیت موجب شد که در . کاهش یافت 1152درصد در سال  40

در طی دو . درصد جمعیت را تشکیل دهد 52، جمعیت جوان فقط حدود 1182سال 

، سهم جمعیت جوان ایران نسبت به کل جمعیت، تقریباً به نصف (1162 - 1182)دهه 

 .کاهش یافت
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 ساله و بیشتر 62 سال 12ـ  64 ساله 0-14 گروه سنی/ سال

1162 45/42 46/21 05/1 

1152 25/19 11/26 12/4 

1182 08/52 51/69 19/2 

 به درصد( 1162ـ  1182) ساختار سنی جمعیت ایران: 4جدول 

وضعیت کنونی رشد جمعیت، ساختار سنی جمعیت ایران  رود با ادامهانتظار می

های خاصش، با یک جمعیت دگرگون شود و به جای یک جمعیت جوان با دغدغه

از جمله عوامل مؤثر در افزایش جمعیت سالمند کشور در دو . رو باشیم سالخورده روبه

ری بوده دهه اخیر، افزایش امید به زندگی به دلیل رشد بهداشت و کاهش میزان بارو

 .است

تا  5، جمعیتی است که «جمعیت به سوی سالمندی»شناسی، از منظر علم جمعیت

جامعه »در . دهدساله و بیشتر تشکیل می 62های سنی درصد آن جمعیت را گروه 14

. درصد و بیشتر است 50، «جامعه سالخورده»و در  50تا  14، این درصد بین «سالمند

درصد کل جمعیت  2، درصد جمعیت سالمند، (1190)طبق جدول فوق، چون در سال 

شود که از سال اما پیش بینی می. ایران است، هنوز سالمندی جمعیت آغاز نشده است

درصد جمعیت کشور،  5، جمعیت به سوی سالمندی حرکت کند؛ یعنی بیش از 1402

 12 شود؛ یعنی ، جمعیت ایران سالمند می1452در سال . سال و بیشتر داشته باشند 62

 16در سال مذکور، کمتر از . سال و بیشتر خواهند داشت 62درصد جمعیت کشور، 

جدول زیر، این دگرگونی ترکیب سنی را . سال سن دارند 12درصد جمعیت ایران، زیر 

 .دهدبهتر نشان می
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 سال و بیشتر 11 سال و بیشتر 11 سال 13 ـ 21 سال 1ـ  21 سال

2931 8/19  8/18  1/1  1/1  

2111 1/11  1/13  1/3  1/1  

2121 2/23  1/13  1/29  8/8  

2111 2/21  1/11  3/28  1/21  

2191 1/21  8/11  8/11  1/28  

 1410تا سال  1190های وسیع سنی از سال بینی توزیع درصدی جمعیت در گروه پیش: 2جدول 
های کنترل جمعیت، آمارهای جمعیتی  پس از گذشت دو دهه از اجرای سیاست

ها جلو رفته است و از  بینی بسیار فراتر از تمام پیش ،دهد که کنترل جمعیت مینشان 

هاست  ن در ابتدای شروع کنترل موالید در نظر گرفته بودند نیز سالاهدافی که مسئوال

رئیس مرکز مطالعات و بنا به اظهارات محمدجواد محمودی، . ایم که عبور کرده

  های درازمدت سیاست تجدید ترین هدف مهم ،های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه پژوهش

کاهش باروری عمومی زنان تا در برنامه نخست توسعه، عبارت بودند از موالید کشور 

؛ در حالی که وضعیت 1190درصد در سال  1/5 ، تانرخ رشد طبیعی و فرزند 4حد 

بوده  یعنی قرار ؛دهد شده انحراف نشان می بینی درصد از اهداف پیش 160بیش از فعلی، 

حتی کمتر ) فرزند رسیدیم 8/1 باروری کل به ولی حاال ،فرزند برسیم 4باروری که به 

درصد  1/1درصد، تا  1/5، و رشد جمعیت به جای (از میانگین کشورهای توسعه یافته

 . کاهش یافته است

های جمعیتی  در صورت ادامه روند فعلی کاهش نرخ باروری و عدم تغییر سیاست 

صفر و سپس منفی خواهد شد که این  ،سال آینده نرخ رشد جمعیتطی سی  ،کشور

 1410بیش از یک چهارم از کل جمعیت ایران تا سال )یعنی سالخوردگی جمعیت 

ی دیگر منفی شدن نرخ رشد جمعیت، آغاز روند کاهش امعن(. شوند سالخورده می

بر اساس مبانی علم  که ذکر است شایان .خواهد بود1452از سال جمعیت ایران 

فرزند  1/5کمترین نرخ باروری که ضامن بقای خانواده و جامعه است،  ،شناسی جمعیت

، نرخ باروری کشور به 1190سال  دراین در حالی است که . باشد به ازای هر زن می

 .دهد ها کمتر شدن این مقدار را نیز نشان می بینی فرزند رسیده است و پیش 6/1
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کند؛ رو می روبه های جدیچالشای، کشور را با کننده عیتی نگرانچنین آمارهای جم

کاهش حجم کل جمعیت ملی، بحران باروری و تجدید نسل، بحران : هایی مانند چالش

سالمندی جمعیت، بحران کاهش نیروی انسانی در سن کار، کاهش تقاضا و احتمال 

های  افزایش مهاجرته، بحران اقتصادی، کاهش توان نظامی و قدرت بازدارندگی جامع

 .المللی و تغییرات هویتی و فرهنگی بین

های فرهنگی های جمعیتی، امنیتی و اقتصادی فوق، جامعه با چالشعالوه بر چالش

زمانی که جوامع وارد دومین انتقال جمعیتی . رو خواهد شد ـ اجتماعی نیز روبه

خانواده و ارزش  دواج، تشکیلها به ویژه در زمینه از ارزشی و نگرشی آن نظام شوند، می

در این مرحله، شکل سنتی تشکیل خانواده، تعریف . یابد فرزندان تغییرات اساسی می

سنتی نقش زنان و مردان در خانه و تعهدات و قیود خانوادگی نیز تغییر خواهد کرد و 

ی اجتماعی طبقه ها این به علت حضور بیشتر زنان در آموزش و اشتغال و شیوع ارزش

های فرهنگی ـ اجتماعی  برخی از چالش. سط غرب در جوامع در حال توسعه استمتو

 :اند از ناشی از افت جمعیت عبارت

 ،های زوجین افزایش ناسازگاری ،تمایل کمتر به تشکیل خانواده افزایش سن ازدواج،

افزایش نرخ  ،تمایل کمتر برای داشتن فرزند، کاهش نرخ شیوع ازدواج ،افزایش طالق

 .طعیتجرد ق

شناختی فوق و هشدارهای آن، به همراه نظر مساعد  های جمعیتبر پایه تحلیل

دولت الیحه اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را در هیأت مقامات ارشد نظام، 

از تاریخ »طبق ماده واحده این الیحه، . ، تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد1190مهر 

و  1155شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب  ءالزم االجرا

هایی که در قوانین مختلف بر اساس  ها و محرومیت اصالحات آن و نیز کلیه محدودیت

هدف « .گردد تعداد فرزندان برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می

سیاسی، امنیتی، اقتصادی و  های مهم شاخصالیحه، افزایش جمعیت کشور به لحاظ 

 . باشدمی اجتماعی

مطالعات کارشناسی متعددی از سوی نهادهای گوناگون، از جمله مجمع تشخیص 

گیرد تا مبانی فقهی مصلحت و شورای عالی انقالب فرهنگی، در دستور کار قرار می
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موضوع و همچنین ضرورت اصالح سیاست تنظیم خانواده و راهکارهای افزایش 

 .، بررسی گرددجمعیت

 تنظیم خانواده و كنترل جمعیت

پیش از ادامه بحث، ضروری است که معنای دو اصطالح که گاه مترادف با یکدیگر  

 .آورد، مشخص شودشود و اختالف نظراتی را به وجود میبه کار برده می

اش، تقلیل و کاهش ، نوعی سیاست جمعیتی است که هدف عمدهکنترل جمعیت  

نظر گرفتن اوضاع و امکانات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه  جمعیت با در

  1.باشدمی

ای از سیاست های اخیر برای اطالق به گونهدر ده ،«هتنظیم خانواد»اصطالح  

جمعیتی به کار رفته و امروزه به دلیل دارا بودن بار معنایی مثبت مبنی بر اراده و اختیار 

خانواده و در نتیجه کاهش رشد جمعیت کشور، برای  افراد در اقدام به کاهش ابعاد

 . توجیه مفهوم کنترل جمعیت کاربرد وسیعی پیدا کرده است

ها بارداری زنان، کنترل و  شود که طی آن اطالق می تدابیریبه تنظیم خانواده، 

ی آگاه. اند بیاورند ها بتوانند تعداد فرزندانی را که مایلتا خانوادهشود  گذاری می فاصله

ها گاهی  این دستورالعمل. در این تعریف دخالت جدی دارد ،پذیری زوجین و مسئولیت

به عنوان  ،در این صورت. شود کند و به یک برنامه تبدیل می جنبه حکومتی پیدا می

  .شود شناخته می  یهای دولت یکی از سیاست

تالشی است به منظور : در تعریفی دیگر، تنظیم خانواده این گونه تعریف شده است 

های اخالقی منافات ای که با احکام دین و ارزش تنظیم بارداری در خانواده؛ به گونه

نداشته باشد و در جهت تحقق رفاه خانواده به شکل خاص، و نیز رفاه جامعه به نحو 

 5.شودعام انجام می

خانواده، ایجاد توازن میان امکانات اقتصادی ـ اجتماعی و تعداد هدف تنظیم 

در حالی که کنترل جمعیت، همواره . فرزندان، آن هم به صورت آگاهانه و ارادی است

تواند در جهت افزایش، کاهش و در جهت کاهش فرزندان است؛ ولی تنظیم خانواده می

                                                
 .919شناسی، ص  محمد، مبانی جمعیتجهانفر، . 4

 .28محمدهادی، رشد جمعیت و تنظیم خانوداده و سقط جنین، ص طلعتی، .  9
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. ادی و اجتماعی خانواده باشدیا هماهنگی تعداد فرزندان با مقتضیات زیستی، اقتص

بنابراین، سخن از مشخص کردن تعداد فرزندان نیست تا گفته شود داشتن دو فرزند 

بهتر است یا بیشتر؛ بلکه تعداد مطلوب فرزند، به نسبت امکانات و توان خانواده و 

 . جامعه بستگی دارد

-یگر ترجیح میرا بر اصطالحات د« تنظیم خانواده»نگارنده این سطور نیز اصطالح 

 . تر است دهد؛ به این جهت که به نظرات فقهی نزدیک

 تنظیم خانواده کنترل جمعیت 

 متوجه کاهش و افزایش آن است معطوف به کاهش جمعیت است 2

 (اختیار)خانواده، عامل فعال است  (اجبار)دولت، عامل فعال است  1

 هم کیفی و هم کمی صرفاً جنبه کمی دارد 9

 هدف، سالمتی خانواده و جامعه است و توسعه جامعه است هدف، رشد 1

 به مسائل انسانی توجه بیشتری دارد به مسائل انسانی کمتر توجه دارد 1

 امری خصوصی و خانوادگی است امری عمومی و همگانی است 1

 (104: 1189تقوی، ) و تنظیم خانواده کنترل جمعیتمقایسه : 6جدول 

 هاي جمعیتی نظریه

 طرفداران نظریه افزایش جمعیت .الف

اقل دارای امکانات و منابع الزم بر اساس این نظریه، کره زمین به طور نامحدود یا ال

بنابراین، . جهت حیات و رفاه انسانی است و نباید از این بابت بیم به خود راه دهیم

ا و محاسنی نباید از ازدیاد نفوس آدمی بیم داشت؛ بلکه بر عکس، باید با توجه به مزای

تواند داشته باشد، مانند پیشرفت جامعه و افزایش قدرت حکومت، از آن که این امر می

 . استقبال کرد

. توان گفت بیشتر ادیان و مذاهب، شاهان و سالطین در این دسته قرار دارند می 

دین یهود، پیروان خود را به افزایش جمعیت و پراکنده شدن در سراسر گیتی تشویق 

. کند دین مسیح نیز به طور کلی، ازدواج و افزایش جمعیت را سفارش می. کند می
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ی که منجر به محدود کردن خانواده برای کلیسای کاتولیک، همواره با هر نوع حرکت

ورزید و استعمال هر نوع روش پیشگیری از بارداری را  دار شدن باشد، مخالفت میبچه

، هنوز مخالفت صریح واتیکان با کاربرد هرگونه وسیله پیشگیری از بارداری. کردرد می

گفته است ای در مصاحبه 5009بندیکت در سال پاپ به قوت خود باقی است؛ هرچند 

ها برای جلوگیری از از جمله توسط روسپی ،که استفاده از کاندوم در بعضی مواقع

 .موجه است ،گسترش بیماری ایدز

گیری از بارداری را به صورت برنامه عمومی که منجر  آیین پروتستان، مسائل پیش

دهد های فردی، به شخص اجازه میداند؛ اما در حالت به تحدید نسل شود، مجاز نمی

. دالیل اقتصادی، بهداشتی و سالمت بدنی مادر یا فرزند، این کار صورت گیرد بنابرکه 

داند؛ البته در این مورد، کلیسای ارتدکس نیز ترک باروری بدون علت را گناه بزرگی می

. 5وضعیت اقتصادی زوجین؛ . 1: خواهان آن است که دو شرط در نظر گرفته شوند

 1.وضعیت سالمت زن

هندوئیسم، بودائیسم و دین زرتشت نیز زیادی اوالد را : های معروفی چونآییندر 

دین اسالم نیز با افزایش جمعیت موافقت . شمردند برکت و نشانه توجه خداوند می

ویژه با فرزندکُشی و سقط جنین به جهت بیم از فقر و تنگدستی، مبارزه کرده  دارد و به

 . و آن را گناهی بزرگ دانسته است

نیز ( 15قرن )عالوه بر نظریات منتج از ادیان، مدافعان مکتب سوداگری در اروپا   

. ای از نیروی سیاسی، اقتصادی و نظامی است معتقدند که افزایش جمعیت، سرچشمه

اندیشیدند که تعداد و تراکم زیاد جمعیت، انسان را به کار بیشتر و رقابت  آنان چنین می

  5.دارد که نتیجه آن، تولید ثروت است و تولید رو به افزایش وامی

 

 

 

                                                
 .13همان، ص . 4

 .78-72 ص، جمعیت و تنظیم خانواده، اهلل نعمتتقوی، . 9
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طرفداران افزایش 

 جمعیت
 یلدال

 فرزندآوری، امری یزدانی و افتخاری بزرگ زرتشت 1

 مخالفت با از بین بردن حیات به هر شکل آیین بودا 5

 باروری، امری مبارک و همراه با زندگی بهتر دین یهود 1

 مسیحیت 4
تر کلیساهای ارتدکس و موضع متعادل)سفارش پروردگار 

 (پروتستانی

 معطوف بودن مشیت الهی به ازدیاد اوالد اسالم 2

6 
ها مرکانتیلیست

 (سوداگران)
 برتری اقتصادی، سیاسی و نظامی جامعه ـ افزایش رقابت

5 
ها و سوسیالیست
 هامارکسیست

ماند ـ پیشرفت طبقه، هیچ کس فقیر نمیدر یک جامعه بی
اقتصادی؛ به استثنای چین به جهت اتخاذ سیاست های برنامه

 فرزندی تک

 افزایش قدرت اقتصادی و نظامی حکومت فاشیسم و نازیسم 8

 و دالیل آنان طرفداران افزایش جمعیت: 5جدول 

 طرفداران نظریه كاهش جمعیت .ب

تدریج به فقر  این دسته از متفکران مسائل جمعیتی، معتقدند که افزایش جمعیت به 

های  انجامد و بنابراین، باید با به کار بستن راه تنزل سطح زندگی خانواده و جامعه میو 

 .مختلف، از این افزایش جلوگیری کرد

شناختی مبتنی بر کنترل جمعیت را به  های جامعه شناسان، دیدگاه بسیاری از جمعیت 

 . دهند نسبت می کشیش انگلیسی،( 1814-1564) توماس مالتوس

های اجتماعی، نظیر فقر و هراس از کاهش منابع  سو دارای زمنیه کی نظریه وی از

میل  :بین افزایش جمعیت و عوامل طبیعی مثل ،مورد نیاز بشر بود و از سوی دیگر

-وی در این کتاب نگاه بدبینانه .کرد جنسی، ازدواج و رابطه زناشویی، ارتباط برقرار می
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و راه چاره را در ( فقر و انفجار جمعیتگرسنگی، )کند ای به آینده بشریت ترسیم می

 .بیند کاهش رشد جمعیت، می

بختی و عدم پیشرفت بشر را تمایل و توانایی بیش از مالتوس، یکی از علل مهم تیره

. داندها است، می حدّ وی به تولید مثل، بدون توجه به مقدار غذایی که در دسترس آن

ه باشد، افزایش جمعیت تابع تصاعد اگر موانعی در راه ازدیاد نفوس وجود نداشت

و افزایش موادغذایی و دیگر ارزاق مورد نیاز تابع تصاعد ...( ،15، 16، 8، 4، 5)هندسی 

 بسیاری است و در نتیجه، پس از مدت زمان معینی فاصله...(  ،10، 8، 6، 4، 5)حسابی 

ی و فقر بشریت دچار قحط بین این دو ـ و به ضرر مواد غذایی ـ به وجود آمده و

غذایی،  گیر، خشکسالی، فقر و کمهای همهجنگ، بیماری: البته عواملی مانند. گردد می

موجب افزایش مرگ و میر شده و در عمل، شاهد چنین رشد جمعیت و فاصله بسیار 

 .ایمعمیق بین مواد غذایی و رشد جمعیت نبوده

 
 کاهشطرفداران 

 جمعیت
 یلدال

 مالتوس 1
جمعیت با رشد مواد غذایی و در عدم تناسب بین رشد 

 هانتیجه، فقر و بدبختی انسان

5 
 کالسیک مکتب

 اقتصادی
منابع محدود و افزایش جمعیت، مانع رسیدن به 

 مطلوبیت اقتصادی

 نومالتوسیان 1
عدم تناسب بین رشد جمعیت با رشد مواد غذایی و در 

 هانتیجه، فقر و بدبختی انسان

 کاهش جمعیتطرفداران برخی : 8جدول 

 طرفداران جمعیت ثابت .ج

اند و نه با کاهش آن؛ بلکه اعتقاد  طرفداران این نظریه، نه با افزایش جمعیت موافق

به . رسید، دیگر نباید افزایش یا کاهش داشته باشد« حد کافی»دارند وقتی جمعیت به 

از . زنندهای مداوم جمعیت، تعادل نظام اجتماعی را بر هم مینظر اینان، دگرگونی
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کند هواخواهان معروف این نظریه، جان استوارت میل است که صادقانه آرزو می

 1.جا که ممکن است در ثبات جمعیت کشور خود بکوشند اخالف وی تا آن

 طرفداران نظریه حد متناسب جمعیت .د

دهد، در  های امروزی جمعیتی را تشکیل می این نظریه که اساس تفکرات و برنامه 

ر این اصل استوار است که رابطه جمعیت و امکانات زیستی، یک مفهوم ثابت حقیقت، ب

. یابدو ایستا نیست؛ بلکه بسته به امکانات بالقوه و بالفعل جامعه، تغییر و تحول می

اهداف خاص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  جمعیت متناسب، جمعیتی است که وصول به

 . ازدپذیر س مورد نظر را به بهترین وجه امکان

نظریه حدّ متناسب جمعیت، در طول دوره قرون وسطی و حتی پس از رنسانس،  

های سیاسی یا دینی و در این دوران، به سبب انگیزه. کمتر مورد توجه بوده است

ومیر باال و رشد جمعیت کند بوده است، همواره از همچنین این واقعیت که میزان مرگ

های مالتوس و پس از آن، به دوران اندیشهشد و نظریه افزایش جمعیت حمایت می

از حدود قرن هیجدهم، نظریه حدّ متناسب . رسیمغلبه نظریه کاهش جمعیت می

 ژاکمونتسکیو و ژان. جمعیت در آثار فالسفه و اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفت

  5.کردند آل به این مفهوم توجههای سیاسی و اجتماعی جامعه ایدهروسو در بیان هدف

ای تنظیم شود که برای همه امکان طبق این دیدگاه، میزان جمعیت باید به گونه

فرصت شغلی، تغذیه : زندگی خوش و آزادانه در حد متوسط فراهم باشد؛ از جمله

 .مناسب و بهداشت

« کارل وینکل بلخ»بار به طور رسمی توسط  برای نخستین« جمعیت متناسب»نظریه 

آلفرد سووی نیز معتقد است که باید در دفع . قرن نوزدهم عنوان شد آلمانی در نیمه اول

توان میان این دو حد است که می. زیادی جمعیت و کمی جمعیت: دو خطر کوشید

 1.تصوری از تعادل یا وضعی متناسب و منطقی از جمعیت داشت

                                                
 .89-89 صهمان، . 4

 .39رشد جمعیت و تنظیم خانوداده و سقط جنین، ص . 9

 .85جمعیت و تنظیم خانواده، ص . 9



 

 

 
 

 

 131 ■از منظر اسالم جمعیت 

 

 سیاست افزایش جمعیت

ی، کاهش نرخ باروری کُل، کاهش میزان بارور: کننده در باره امروزه آمارهای نگران

های آتی و سالخوردگی جمعیت، موجب شد که در سه سال رشد منفی جمعیت در دهه

« فرزند کمتر، زندگی بهتر»اخیر مجدداً بحث افزایش جمعیت و کنار گذاشتن شعار 

 :برای نمونه. مطرح شود

 :ـ امام خمینی

وسعتش آن قدر است که . گویند جمعیت دارد میلیون حاال مى 12مملکت ایران »  

براى صد و پنجاه میلیون تا دویست میلیون جمعیت کافى است؛ یعنى اگر دویست 

  «.کنند میلیون جمعیت داشته باشد، در ایران به رفاه زندگى مى

 :ـ مقام معظم رهبری

میلیون نفر جمعیت  120تواند من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم، می» 

خواهد برای متوقف هر اقدام و تدبیری که می. ن معتقد به کثرت جمعیتمم. داشته باشد

 5«.میلیون انجام بگیرد 120کردن رشد جمعیت انجام گیرد، بعد از 

 جمعیتدرباره نگاه اسالم 

در گام اول، سعی ما این است که مسأله جمعیت را صرفاً از ناحیه احکام اولیه و 

پس از . ی عارضی و ثانوی بررسی نماییمهاها و مصلحتبدون عنایت به ضرورت

سپس با استفاده . باشدیابیم که حکم اولی اسالم، استحباب تکثیر نسل میبررسی، درمی

مصالح و مفاسد جامعه )های کارشناسی های فقهی و گاه کالمی و همچنین بحثاز ادله

ازیم و از این پرد در محدوده احکام ثانوی، به بیان چهار فرض یا سؤال می( و خانواده

 :نمایم میان، به دو فرض اشاره می

آیا مسلمانان ملزم به تکثیر نسل به هر شکل ممکن هستند؟ آیا شرایطی این اصل  ■

 ( فرض الزام به تکثیر)سازد؟ را مقید نمی

با توجه به بحث تنظیم خانواده، آیا ما ملزم به کاهش موالید و جمعیت هستیم؟  ■

 (فرض الزام به کاهش)

                                                
 .5/9/4958، 929ص  ،7 ج ،صحیفه اماماهلل،  خمینی، روح. 4

 .43/5/4921در دیدار با کارگزاران نظام، .  9
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فرض بال شرط؛ نه )افزایش و کاهش جمعیت، ساکت است؟ درباره آیا اسالم  ■

 (کاهش و نه افزایش

فرض الزام به )هایی وجود دارد که حکم اولی را تغییر دهد؟ آیا تقیدات و تزاحم ■

 (تکثیر، به شرط مقتضی

 :ددر شریعت اسالم دو گونه قانون و حکم وجود داربه طور کلی، 

و فراتر ولیه که مربوط به شرایط عادی و معمولی زندگی انسان قوانین و احکام ا ■

 .هستنداز زمان و مکان 

 .اند عادی قوانین و احکام ثانویه که مربوط به شرایط اضطراری و غیر ■

ها را تغییر داده  آن ،عادیغیر  احکام اولیه نظارت دارند و در شرایط رب ،احکام ثانویه

از احکام اولیه  داری در ماه رمضان،  مثالً وجوب روزه ؛ددارن بر می ها را یا به کلی آن

داری موجب ضرر گردد و سالمتی  اگر روزه اماشرایط عادی است؛  است که مربوط به

وارد عمل « فع ضرردقاعده »جا حکم ثانوی، یعنی  سازد، در این انسان را دچار مشکل

 . دارد ها ضرر دارد، برمی داری برای آن از کسانی که روزه شود و وجوب روزه را می

چیست؟ بنابراین، ( قرآن و احادیث)اولیه راجع به جمعیت، طبق مبانی اسالمی  ادله

در گام اول، سعی ما این است که مسأله را صرفاً از ناحیه احکام اولیه و بدون عنایت به 

 . های عارضی و ثانوی بررسی نماییمها و مصلحتضرورت

شود، شریعت اسالم یث که در سطور پایین شرح داده میبا رجوع به آیات و احاد 

این ادله، از دیدگاه . به مطلوبیت ازدواج، فرزندآوری و تکثیر جمعیت حکم داده است

  :کالمی و فقهی قابل تبیین است

 آوريآیات و روایات مطلوبیت ازدواج و فرزند

مشغول  همه موجودات بر اساس غریزه طبیعی، برای حفظ نسل خود به تناسل

هستند و انسان نیز عالوه بر غریزه طبیعی، بر مبنای فطرت و عقل، به بقای نوع خود 

بنابراین، . شوداین ضرورت، از طریق ازدواج و فرزندآوری پاسخ داده می. توجه دارد

طبق . هر اقدامی که از تناسل جلوگیری کند، مخالف فطرت و طبیعت آدمی است

-وع انسانی، بر اساس رابطه زوجیت شرعی تحقق میدیدگاه قرآنی، خلقت و بقای ن
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ترین دالیل تأکید و اهتمام شارع مقدس به امر ازدواج، حفظ نسل و  یکی از مهم 1.یابد

 . بقای نوع انسان است

هدفی جز  ،زن و مرد تعریف و با توجه به وضعیت بیولوژیک دو جنس این بنابر

سایر احکام مربوط به روابط . ده استتولید مثل و باقی گذاشتن نوع انسان منظور نبو

احکام رعایت عفت، زناشویی، اختصاص داشتن زوجه به زوج،  :از قبیل ،زن و مرد

 5.هم بر اساس همین واقعیت وضع شده است... احکام طالق، عدّه، اوالد، ارث و

در منابع فقهی نیز ضمن تأکید بر استحباب ازدواج، آن را راهی برای تناسل معرفی 

است، به عبارت دیگر، حفظ نسل یکی از مقاصد اسالم است و ازدواج نیز برای  نموده

دوام نوع و ماندگارى نسل است و در اساس، از از آن، . حفظ آن مقرر شده است

 هاى موقتهاى مهم روا شمردن ازدواج با یک یا چهار زن، و روا شمردن ازدواجفلسفه

 .سل است، همان زاد و ولد و افزون کردن ندر اسالم

 :اند از برخی آیات و روایاتی که مؤید ادله فوق هستند، عبارت 

وَأَنكِحُوا اّلْأَيَامَى مِنكُمْ وَاّلّصَاّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اّلّلَهُ مِن »

اگر . تان را همسر دهیدرا و بردگان و کنیزان شایسته همسران بى  ؛فَضّْلِهِ وَاّلّلَهُ وَاسِعٌ عَّلِيمٌ

و بخش  خداوند، گشایش. نیازشان کند خویش، بى فضلتهى دست باشند، خداوند از 

 «.ستا دانا
وْ انكِحُواْ مَا طَاّبَ ّلَكُم مِنَ اّلنِسَاء مَّثْنَى وَثُالَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَ تَعْدِّلُواْ فَوَاحِدَةً أَف...»

به زنى  ،ستا چندان که شما را نیکو ،از زنان  ؛مَا مَّلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَّلِكَ أَدْنَى أَالَ تَعُوّلُواْ

پس یکى یا کنیزانى که به  ،اگر بترسید داد نکنید. ارهار چهدو دو، سه سه، چ: گیرید

  «.دست آوردید

 ،هرگاه خواهید .کشتزار شمایند تانزنان 5؛...شِئْتُمْسَآؤُكُمْ حَرْثٌ ّلَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَى ن»

  «.به کشتزار خود درآیید

                                                
 .4نساء، آیه. 4

 .977، ص 9، ج فی تفسیر القرآن المیزان ،محمدحسینطباطبائی، . 9

 .99نور، آیه 9. 

 .9نساء، آیه . 1

 .999بقره، آیه 5. 
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خداوند و   ؛...وَاّلّلّهُ جَعَلَ ّلَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ ّلَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً»

فرزندان و نوادگانى هاتان، شما را هایى نهاده و از جفتتان جفت هم از خودتان، براى

 « ... . و داده
وَاّلَذِينَ يَقُوّلُونَ رَبَنَا هَبْ ّلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِيَاتِنَا قُرَةَ أَعْيُنٍ ... و عِبادُ اّلرَّحْمنِ اّلَّذينَ»

اى پروردگار : گويند كسانى هستند كه مى خداي رحمان بندگان  ؛وَاجْعَّلْنَا ّلِّلْمُتَقِينَ إِمَامًا

از همسران و فرزندان ما روشنى چشم به ما ببخّش و ما را براى پرهيزكاران، پيشوا ! ما

 ؟«قرار بده
خواهند تا نسلى به  یکى از صفات عبادالرّحمن این است که از خدا مى ،در این آیه

 .ها عطا کند که روشنى چشم آنان باشد آن

معرفی  4«دکار انسانیار و مد»و  1«مایه زینت زندگی»در قرآن کریم، فرزندان، 

 .اند شده

 :عالوه بر آیات قرآنی، احادیث متعددی نیز در این مورد وارد شده است

چه چیزى انسان مؤمن را از : فرمود ,پیامبر خدا: کند نقل مى {جابر از امام باقر

زمین  تافرزندى براى او روزى کند  خداونددارد که همسرى برگیرد، تا شاید این باز مى

 2.سنگین نماید« ال اّله اال اهلل»را با 

زیرا  ؛ازدواج کنید: فرمود نقل شد که مى« ربعماةا»در حدیث  {على ،مؤمنان از امیر

وَ  مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتِي فَّلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ اّلتَّزْوِيّجَ» :بارها فرمود ,پیامبر خدا

زیرا  ؛باید ازدواج کند ،هر کس دوست دارد که پیرو سنت من باشد؛ ...اطّْلُبُوا اّلْوَّلَدَ

 6«. ... ازدواج سنت من است، در جستجوى فرزند باشید

                                                

 .79نحل، آیه 4. 

 .71و  39فرقان، آیه 9. 
 .13کهف، آیه . 9

 .3اسراء، آیه . 1

 .9، ص 4، باب 41وسائل الشیعه، ج . 5

 .45، ص 91، ج همان. 3
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دآوری، امری پسندیده و ممدوح بوده و نزفر، تولید مثل و طبق روایات مذکور

از منظر متون دینی، فرزند . نسبت به آن تأکید و ترغیب فراوان صورت گرفته است

 .های بهشت است های الهی و گلی از گل نعمتی از نعمت  ،شایسته

فرزند صالح، گلی  ؛إنَّ اّلوَّلَدَ اّلّصّاّلِحَ رَيحانَةٌ مِن رَياحينِ اّلجَنَّةِ»: فرمود {امام صادق 

  1«.های بهشت است ازگل

 روایات دال بر مطلوبیت افزایش نسل مسلمانان

ازدواج، مسأله استحباب افزودن پس از اثبات ضرورت و مطلوبیت حفظ نسل از راه 

استحباب کثرت اوالد مشخص  ،روایاتبا ذکر تعدادی از . شودنسل مسلمانان مطرح می

که از طریق شیعه و سنی رسیده و  وجود داردمتواتر نبوی روایات . خواهد شد

در روز  ,تکثیر اوالد را تشویق کرده و آن را مایه مباهات رسول اکرم تحاصر به

  .داندها میایر انبیا و امتقیامت بر س

 ,داخپیامبر  :آمده است {در صحیحه محمد بن مسلم به روایت از امام صادق

ازدواج کنید که من به سبب  ؛تَزَوَّجُوا فَإنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ األمَمَ غَدًا فِي اّلْقِيَامَةِ» :فرمود

 5«.کنمها مباهات مىبر دیگر امت ،زیادى جمعیت شما

حضرت . بودیم ,ما در نزد پیامبر: بن عبداهلل آمده که وى گفت جابردر صحیحه 

و مهربان و عزیز در میان  زیاد بچه بزایدزنى است که  ،بهترین زنان شماهمانا : فرمود

  1«. ...بردار شوهرش باشد خویشاوندان خود و فرمان

 ,خدا مردى نزد پیامبر :کند نقل مى {در صحیحه عبداهلل بن سنان از امام صادق

صورتى و دین او را  دختر عمویى دارم که زیبایى، خوش! اى پیامبر خدا: آمد و گفت

 .ستا ولى نازا ؛مى پسندم

زیرا یوسف بن یعقوب با برادرش دیدار کرد  ؛با وى ازدواج نکن: فرمود ,پیامبر  

درم پ: چگونه پس از من توانستى با زنان ازدواج کنى؟ او گفت! اى برادر: و از او پرسید

توانى نسلى پدید آرى که زمین را آکنده از تسبیح  اگر مى: به من فرمان داد و گفت
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آمد و همانند آن  ,فرداى آن روز مردى دیگر نزد پیامبر :او گفت. سازند، چنان کن

 ؛ءاء اما زایا، ازدواج کنوْبا زن سَ: آن حضرت به او گفت. رسانید ,سخن را به پیامبر

من به امام : راوى گفت .کنمها مباهات مىتان بر امتزیرا من در روز قیامت با فزونى

  1.زشت منظرزن : چیست؟ امام فرمود« ءاءوْسَ»: گفتم {صادق

رو اما زایا یا طبق حدیث فوق، در جایی که امر دایر است میان ازدواج با زن زشت

د و دلیل آن هم در ذیل روایت ذکر اناولی را ترجیح داده ,زن زیبا اما نازا، حضرت

که افزایش کمّی  نتیجه آن. کنندگان خداوند در روی زمینافزایش تسبیح: شده است

 .مسلمانان، مورد عنایت ایشان است

از صحیفۀ سجادیه نیز به مطلوبیت کثرت مسلمانان   بیست و هفتم  دعای قسمتی از

 :اره داردشود، اشاز آن جهت که موجب قدرت و شوکت آنان می

  هــا و میــان آن  و میــان...  !گــردان  را سســت  ، دشمنانشــان جهــتبــدین! خداونــدا »

  و در جمعیّت! کن  قطع  ها را از ایشان آن  به  و مدد رسیدن ... !انداز  فاصله  هایشان خوراک

 :کند می  عرض  که تا آن «.!ببند  را از گشادگی  و دستشان ... !بده  کاهش  و تعدادشان

  خشک  را از نطفه  مردانشان  و اصالب! کن  را عقیم  هایشان زن  رحم! بار خداوندا »

  ،آن  واسطهه ب! بار خداوندا !برویاند  یدنییرو  تا برایشان  مده  اجازه  زمینشان  و به...  !نما

و با بارور   را بدان  بدار و اموالشان  را مصون  هایشان و خانه  بخش  را قدرت  اسالم  اهل

و ! نشود  ، غیر تو پرستیده خاک  از بسیط  نقطه  در هیچ  برسد که  ییجاه تا ب...  !ثمر کن

  «.نگردد  مالیده  خاک  غیر تو به  برای  کسی  پیشانی

ازدواج جهت حفظ نسل، درباره توصیه شارع توان  از مجموع احادیث گذشته، می

به عنوان قانون کلی و حکم اولی در زندگی را نسل فرزند و تکثیر  حصولمطلوبیت 

  .داللت روشنی بر استحباب تکثیر نسل دارد ،مجموع این روایات. کرد نتاجاستنوع بشر، 

شایان ذکر است که فقهای عظام شیعه بر مبنای روایات و احادیث مذکور، در آثار و 

افزوده مباحث فقهی خود بر حفظ نسل، اهمیت ازدواج، دقت در انتخاب همسر و 

اند و مباحثی مانند کنترل جمعیت و یا تنظیم خانواده، شدن نسل مسلمانان توجه داشته

 .بدین صورت که امروزه مطرح است، در فقه شیعی سابقه نداشته است
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را نسل فرزند و تکثیر  حصولمطلوبیت حال که استحباب ازدواج جهت حفظ نسل، 

شد، پس محل نزاع  نتاجاستی نوع بشر، به عنوان قانون کلی و حکم اولی شرع در زندگ

کجا است؟ نزاع اصلی این است که آیا از نظر شارع تکثیر نسل الزامی است یا خیر؟ آیا 

 تکثیر نسل به طور مطلق و در هر زمان و مکانی و شرایطی، مطلوب و الزم است؟ 

در پاسخ به این سؤاالت، بین علمای اسالم اختالف نظر وجود دارد و بحث 

البته این آرا بیشتر مربوط . ت را به موضوعی اختالفی و چالشی سوق داده استجمعی

های تنظیم سال اخیر و با ورود برنامه 60باشد که در طی حدود به متفکران معاصر می

های کنترل جمعیت در واقع، اگر سیاست. خانواده به کشورهای مسلمان ابراز شده است

شد، به نام داد، از غرب وارد کشورهای اسالمی نمی که بعدها به تنظیم خانواده تغییر

در گذشته، این . گردیدگونه مسائل مطرح نمیاحتمال قوی در منابع فقهی هم این

مسائل یا مطرح نبوده و یا به طرح مبانی اولیه اسالم که همانند دیگر ادیان به افزایش 

 . شده استنسل مسلمانان توجه داشته، بسنده می

: الح، مسأله تحدید یا تنظیم نسل در عبارات کتب قدما تحت عناویناز حیث اصط

آمده است و بحث تحدید نسل را شاید بتوان در خالل « سفح الماء»و « الفخاذ»، «العزل»

از این رو، ظاهر عبارت . مباحث ضرر رساندن به قوای جسمی و بدنی جستجو کرد

نیست؛ ( ای امروزی از راه عزلکنترل جمعیت به معن)قدما، متعرض این گونه معانی 

ویژه عزل، به منظور تمتعات جنسی،  توان استفاده کرد که غالباً این گونه امور، بهولی می

گرفته است؛ یعنی افرادی که این که به حصول فرزند منتهی بشود، صورت می بدون آن

، لذت دادند، غالباً به قصد کنترل جمعیت نبوده است و قصد آنانعمل را انجام می

  1.جنسی بدون حصول فرزند بوده است

ضبط »، «تحدید النسل»صراحت تحت عناوین  در عبارات فقهای جدید، این مسأله به

در بارة این . مطرح شده است« تنظیم النسل»و در بسیاری موارد تحت عنوان « النسل

ونه عناوین، همان طور که گفته شد، در کتب قدما بحث مستقلی وجود ندارد و این گ

شاید از نخستین کسانی که در این باره مطالبی نوشتند . مباحث، اصالً مطرح نبوده است
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ویژه  های فقهی و دینی بررسی کردند، علمای مصر و بهو موضوع تنظیم نسل را از جنبه

 1.بودند 1921تا  1916های االزهر، مانند شیخ احمد ابراهیم در سال

های علمای اسالمی در باب ا توجه به دیدگاهدر پاسخ به آنچه محل نزاع است و ب

 :توان چهار فرض را طرح کردجمعیت، می

های کنترل موافقان افزایش جمعیت و مخالف برنامه)الزام به تکثیر جمعیت . 1

 ؛(جمعیت و تنظیم خانواده

های کنترل مخالفان افزایش جمعیت و موافق برنامه)الزام به کاهش جمعیت . 5

 ؛(خانوادهجمعیت و تنظیم 

افزایش درباره کاهش جمعیت دارد و نه نظری درباره اسالم نه نظری )بال شرط . 1

 ؛(آن

 (.موافق افزایش جمعیت به اقتضای شرایط)تکثیر نسل به شرط مقتضی . 4

به نظر ما، اسالم با فرض چهارم موافق است؛ یعنی به صورت اقتضایی خواهان 

صورتی که شرایط فراهم نباشد، تکثیر نسل از این رو، در . افزایش جمعیت است

تردید، آیین اسالم، پیروان خود را به افزایش   بی. آور نخواهد بود مستحب و الزام

 .خواند ای که در توان آنان باشد، فرا می ا ایمان و شایسته، به اندازهبجمعیت 

 :مپردازیمبانی اسالمی می بر اساساکنون به بررسی برخی از این چهار فرض  

 (موافقان افزایش جمعیت)الزام به تکثیر نسل 

هایی با سیاست کنترل جمعیت ای از اندیشمندان و علمای دین، با بیان ادلهعده

: شونداینان خود به دو دسته تقسیم می. اندو به الزام تکثیر نسل رأی داده مخالفت کرده

که در صدد خانواده ـ  ـ کنترل جمعیت و تنظیم ایای معتقدند هر گونه برنامهعده

و ما ملزم  ن باشد، از نظر شرع مردود استاناگیری از افزایش نسل مسلمتحدید و پیش

به تکثیر نسل مسلمانان هستیم و هیچ شرطی نباید مانع از پیاده کردن این حکم اولیه 

شریعت  اگرچهاین نظر افراطی را تعدیل کرده و معتقدند که  ،گروه دیگر .اسالم باشد

یعنی حکم اولیه و اصلی افزایش ) داندگیری از رشد جمعیت را جایز نمیم، پیشاسال
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-ن نامیده میااما در مواردی که رفع حرج و سهولت تکلیف بر مکلف، (جمعیت است

دهد که برنامه کنترل جمعیت در سطح فردی و فقط در مواردی که شود، اجازه می

 .اجرا در آیدمشخص کرده و در زمان محدود به  اسالم آن را

طور به اشاره کرد که  حسینى تهرانى سید محمدحسینتوان به می ،از جمله این علما

: رساله نکاحیه» برخاست و با نگارش مخالفتدهى خانواده به  با سیاست سامان کامل

سیاست مهار زاد و ولد و  ،«نیاى سهمگین بر پیکر مسلمکاهش جمعیت ضربه

 :و نوشت قرار دادانتقاد شدید  موردپذیرندگان آن را 

جمعیت کمتر، زندگى بهتر، به قدرى جدى : امروز، مسأله کنترل جمعیت و شعار»

به  ،شود گرفته شده و هیاهو و تبلیغات بر سر عواقب و خطراتى که براى آن شمرده مى

قدرى فراگیر گشته که کمتر کسى مجال تفکر، تحلیل و یا احیاناً تشکیک در این مسأله 

یابد و متأسفانه این جوزدگى، چنان حاکم گشته که حتى از سوى کسانى که انسان ا مىر

شان براى جامعه و اسالم ندارد، عکس  ترین شکى در خلوص نیت و دلسوزى کوچک

ماند که تا حدى که گاه انسان متحیر مى ؛شودهاى انفعالى و جانبدارى مشاهده مىالعمل

اى قرار گیرد که با اندکى تأثیر تبلیغات فریبنده چگونه عقل سلیم و ذهن حکیم تحت

 1«.توجه و دقت، نادرست بودنشان قابل تشخیص است

سالمت بدن و روان زن، در زاییدن است؛ »: نویسدرود که میجا پیش می وی تا آن

زن باید مانند مرد پیوسته راه تقرب را بپیماید و آن ..  .در حامله شدن و شیر دادن است

که دوش به دوش مرد نماز بخواند و روزه بگیرد و طواف کند و این فقط  وقتی است

بنابراین، زنان باید پیوسته یا ... در وقتی است که حامله باشد و یا طفل خود را شیر دهد

حامله باشند و یا شیر دهند تا در کاروان انسانیت و حرکت به سوی معبود و محبوب، 

  5«.آهنگ باشندبا مردان هم ... و قبله مشتاقان و کعبه عاشقان

 :گردد در ادامه، به دیدگاه شماری از علما و مراجع اشاره می
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 نورى همدانىاهلل  آیت

رود، چنین  سرعت رو به افزایش مى که جمعیت روى زمین به اى از لحاظ اینعده»

کنند که زمانى فرا خواهد رسید که مردم از جهات اقتصاد زندگى به مضیقه فکر مى

ند افتاد و زمین قدرت تغذیه و تأمین لوازم زندگى بشر را نخواهد داشت و از این خواه

به عالوه، متأسفانه . کنند رو، مردم را به جلوگیرى از افزایش نسل تشویق، بلکه وادار مى

ولى این عقیده همان طور که  ؛دهند سقط جنین را یک عمل منطقى و موجه جلوه مى

اى زیرا سطح زمین به اندازه ؛درست نیست ،اند کرده بعضى از دانشمندان هم تصریح

شود و اگر آن را به طور تساوى میان  میلیون کیلومتر بالغ مى 200وسیع است که به 

هکتار از خشکى و تقریباً  2جمعیت فعلى روى زمین تقسیم کنیم، به هر فردى 

بسیار زیادى در آن  هاى فراوان و معادنگنجبر این، عالوه ؛ رسدهکتار از دریاها مى15

هاى علمى و امکانات صنعتى خود  اگر تمام قدرت ،در این صورت. قرار داده شده است

تواند چندین برابر بردارى از این منابع خداداد به کار بیندازند، زمین مى را در راه بهره

 (.588 :1154همدانی،  نورى) جمعیت کنونى را به طور کامل اداره کند

 سبحانى جعفر اهلل آیت 

ها سدبندى شود، رودخانه ،(ایران)اگر در این مملکت : گویندنظران مى صاحب»

خوبى استفاده شود، صید ماهى  هاى زراعتى به هاى بایر آباد گردند، از تمام زمینزمین

به صورت صحیح اداره گردد و سطح فکر مردم باال برود، این مملکت قادر به اداره 

در . اکنون دچار کمبود نیروى انسانى است کشور ایران هم .دمیلیون نفر خواهد بو 120

هاى اخیر، متجاوز از یک میلیون کارگر خارجى در نقاط مختلف کشور همین سال

چگونه دم از  ،مع الوصف ؛مشغول کار و بازار کار گرم، و نیروى انسانى کمیاب بود

در این  ى انسانى داریم؟در حالى که نیاز مبرم به نیرو ؛زنیم کنترل ازدیاد جمعیت مى

کشور، کمبود پزشک و مهندس، تکنسین و استادکار براى همه ملموس است و هر روز 

 .کنیموارد مى...  دست نیاز به خارج دراز کرده و دسته دسته دکتر و مهندس و

کشورهاى پیشرو که براى جلوگیرى از ازدیاد جمعیت در کشورهاى در حال رشد، 

بهتر است جمعیت خود را در حد فعلى نگاه دارند، تا جمعیت فرستند،  کارشناس مى

.. .سپس براى آنان طرح و برنامه بریزند ،دیگر کشورها به نیمى از جمعیت آنان برسد

شود، در راه فراهم ساختن  اى که در راه کنترل جمعیت مصرف مىبهتر نیست که بودجه
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 یکشى، به احیا نسانهاى فقیر مصرف گردد و به جاى ا وسایل زندگى خانواده

 1«.دفاع بپردازیم ى فقیر و بىها انسان

 حسینی طهرانیاهلل  آیت

محدوده کشور ایران، به تصدیق کارشناسان داخلى و خبرگان خارجى، از جهت »

 ،هاى حاصلخیز و قابل کشت و زراعت و باغدارى و دامدارىاستعداد و کثرت زمین

توان از  و از جهت انواع معادن، مىها و امکان آبگیرها،  وفور آب و رودخانه

آسانى و  ترین کشورهاى جهان به حساب آورد و ظرفیت آن را دارد که به مرغوب

بینیم که از جهت  اما امروزه مى .میلیون نفر را در مهد خود بپذیرد و بپرورد 500راحتى 

، و از جهت کمبود افراد کارگر در ها کمبود افراد کشاورز در کشتزارها و باغ

 (41ص )« .بریماى عجیب به سر مىکارخانجات، در مضیقه

 (افزایش جمعیت به اقتضاي شرایط)تکثیر نسل به شرط مقتضی 

طبق این فرض، بر اساس مبانی اسالمی، اصل و حکم اولی به تکثیر نسل است؛ اما 

ا اسالم مسلمانان ر. گیرددر عین حال، اسالم تزاحم و شرایط زمان و مکان را در نظر می

کند؛ اما شرایطی را نیز برای به ازدواج، فرزندآوری و تکثیر نسل تشویق و دعوت می

از این رو، اسالم به کیفیت جمعیت توجه دارد و تکثیر نسل را . آن در نظر گرفته است

اسالم، در . منوط به تحقق کیفیت مطلوب جمعیت، مثالً صالح بودن، کرده است

افزایش جمعیت است؛ یعنی رشد جمعیت با مجموع، به صورت اقتضایی خواهان 

شرایط مشخص و از این رو، در صورتی که شرایط فراهم نباشد، تکثیر نسل مستحب و 

 . آور نخواهد بود الزام

که  که آیا تکثیر اوالد به صورت مطلق مستحب است یا آن برای تشخیص این

رجوع کرد؛ با  استحباب آن مقید به شرط یا شروطی است، باید باز به ادله شرعی

مطلق  ،توان استنباط کرد که این استحبابمی ،های دیگر از روایات مراجعه به دسته

یعنی از مجموع روایات تکثیر نسل و سایر روایات ؛ نیست و مقید به حفظ کیفیت است

آید که اسالم در کنار رشد کمی نسل، بعد کیفی آن را نیز ـ چه از حیث به دست می
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آنچه  ،در واقع ؛یث معنوی و روحانی ـ مد نظر قرار داده استجسمانی و چه از ح

 .است« صالح»و « سالم»تکثیر نسلی  ،مستحب است

 اهلل مؤمن قمی آیت

بلکه تمامی ادیان آسمانی،  ،تردید، آیین اسالم  بیرأی با این نظر هستیم که  ما هم»

ای که در توان آنان باشد،  پیروان خود را به افزایش جمعیت با ایمان و شایسته، به اندازه

در این باره روایات زیادی از هر دو گروه شیعه و سنی وارد شده که . خواند فرا می

 1«.روشنی بر این مدعا داللت دارند هب

 متون دینی بر اساس اهداف ناظر بر جمعیت متناسب

 ترغیب جوانان به امر ازدواج .1

. های اخیر، متأسفانه آمار ازدواج کاهش و سن ازدواج افزایش یافته استدر سال

سال، افزایش داشته است؛ در  4تا  1بین  60سن ازدواج در حال حاضر، نسبت به دهۀ 

 15در سوره نور، آیه . حالی که ازدواج از دستورهای مورد تأکید اسالم است

دست باشند، خداوند  اگر تنگ. را همسر دهید...  و زنان و مردان مجرد خود»: فرمایید می

 « ... . نیاز خواهد کرد ها را به فضل خویش بی آن

 تشویق زوجین به فرزندآوري. 2

قرآن کریم، زاد و ولد موجودات از جمله انسان را لطف و مرحمت خداوند و 

در حالی که (. 11؛ فاطر، آیه 15نوح، آیه )خواند ای از قدرت الیتناهی او مینشانه

امروزه نگرشی منفی نسبت به فرزندآوری وجود دارد؛ به این معنا که غالب زوجین 

 5یا  1دار نشوند و سپس به سال اول ازدواج، بچه 4الی  5کنند در امروزی سعی می

، حتی از کشورهای غربی بینیم که نرخ باروری در ایراناز این رو، می. فرزند اکتفا کنند

 .مانند آمریکا و فرانسه نیز کمتر است
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 افزایش جمعیت صالح و با ایمان. 3

در . خواند پیروان خود را به افزایش جمعیت با ایمان و شایسته فرا می ،آیین اسالم

روشنی بر این مدعا داللت  هوارد شده که ب ی از شیعه و سنیبسیاراین باره روایات 

  .دارند

 تر از كمیّت آنفیّت جمعیت، مهمكی. 4

شود؛  تنهایی امتیاز و مطلوبیت محسوب نمی در اسالم، کمیت یا کثرت عددی، به

در آیه . بلکه بر مدار حق بودن، مالک برتری است و از اهمیت بیشتری برخوردار است

اند هم  ها؛ کافران و منافقان که بیش از شما در دنیا زیسته آن»: فرمایدسوره اسراء می 6

گویی ها به یاوه آن...  مثل شما بودند؛ حتی از شما نیرومندتر و دارای فرزندان بیشتر

طبق « .پس به واقع زیانکار شدند. شان در دنیا و آخرت تباه شد سرگرم بودند و اعمال

به همین دلیل، در بند سوم، بر . این آیۀ شریفه، تعداد زیاد جمعیت مانع از تباهی نیست

 . عیت صالح و با ایمان تأکید شده استافزایش جم

 حفظ شوكت و عظمت مسلمانان. 5

های مطلوبی که باید داشته باشد، سرمایه اصلی هر کشور جمعیت با توجه به ویژگی

یکی از اهداف مهم ناظر بر جمعیت، حفظ شوکت . و موجب قدرت و عظمت آن است

 . و عظمت جامعه اسالمی است

 ائمیتنظیم خانواده، حقّی د. 6

، برنامه تنظیم خانواده باید به عنوان یک «عسر و حرج»و « الضرار»با توجه به اصل 

سالمتی جسمی و روانی . ها مورد تأکید قرار گیردحق و ضرورت دائمی برای خانواده

والدین و حتی فرزندان و برقراری تناسب بین امکانات مادی و معنوی خانواده با تعداد 

 .برای زندگی بهتر، ضرورتی دائمی است اوالد به منظور امکان

 :منابع 

 .قرآن کریم .1

 .، الهدى1522اى، مسأله  ، سید على خامنه(1181)اجوبۀ االستفتاءات .5
، جلوگیرى از باردارى و سقط جنین، 1استفتائات از محضر امام خمینى، ج  .1

 .انتشارات اسالمى، وابسته به جامعه مدرسین قم
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