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Abstract
Introduction: Since the population is one of the most important issues in the
Quran and Islamic sayings, the aim of this study was to clarify the instructions
of the Quran and Etrat regarding childbirth, generation production, population
balance, and explaining the demographic pattern of the Islamic family. This
applied research with document method, using descriptive-analytical approach,
was conducted to answer research questions. Through a comprehensive study,
the verses and sayings related to the population were compiled, and the
instructions and strategies of the Quran and Etrat in this field were explained
by content analysis.
Conclusion: The instructions of the Quran and Etrat on the population balance
and the demographic pattern of the Iranian-Islamic family (marriage, family
formation, childbirth, quality and quantity of population) are the best ways in
planning the medical science programs. From the perspective of the
instructions of the Quran and Etrat, the child is a sign of God's mercy and
omnipotence, a reason for increase in aliment, blessing and consolidation of the
family, the happiness in the world and the resurrection as well as the proud of
the Holy Prophet on the Day of Judgment. The instructions of the Quran and the
Etrat have emphasized marriage and childbearing at all times. Therefore,
childbearing is an issue to which the Prophet (pbuh) and the Imams of Tahirin
(pbuh) have recommended, and it can be considered an emphasized
Mustahabb.
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چکيدى
نقدنٌ :از آنجایی کٌ نَضَع جهعیت یکی از نًوترین نَضَعاتی است کٌ در
قرآن ٍ رٍایات بٌ آن پرداختٌ شدى است ،يدف این تحقیق تببین آنَزىيای
قرآن ٍ عترت در نَرد فرزندآٍری ،تَلید نسل ،تعادل جهعیت ٍ تبیین الگَی
جهعیتی خانَادى اسْنی بَد .این تحقیق کاربردی بٌرٍش اسنادی برای
پاسخگَیی بٌ سئَاّت پژٍيشی با رٍیکرد تَصیفی -تحلیلی انجام شد .با
نطالعٌ جانع ،آیات ٍ رٍایات نرتبط با جهعیت گردآٍری ٍ با تحلیل نحتَایی
بٌ تبیین آنَزىيا ٍ رايبرديای قرآن ٍ عترت در این زنینٌ پرداختٌ شد.
نتیجٌگیری :آنَزىيای قرآن ٍ عترت دربارى تعادل جهعیت ٍ الگَی جهعیتی
خانَادى ایرانی -اسْنی (ازدٍاج ،تشکیل خانَادى ،فرزندآٍری ،کیفیت ٍ کهیت
جهعیت) ،برای برنانٌریزی در برنانٌيای علَم پزشکی ،بًترین راى است.
فرزندآٍری از دیدگاى آنَزىيای قرآن ٍ عترت نشانٌای از لطف ٍ رحهت الًی ٍ
قدرت ّیتنايی خداٍند ،افزایش رزق ٍ رٍزی ٍ برکت ٍ تحکیو خانَادى ،سعادت
دنیا ٍ آخرت با فرزند صالح ٍ نبايات پیانبر اکرم در رٍز قیانت است .آنَزىيای
قرآ ن ٍ عترت نسبت بٌ تشکیل خانَادى ٍ فرزندآٍری در يهٌ زنانيا تاکید
داشتٌاند .بنابراین تکحیر اٍّد ٍ ازدیاد نسل ،انری است کٌ پیانبر اکرم(ص) ٍ ائهٌ
طايرین(ع) بٌ آن سفارش فراٍانی نهَدىاند ٍ نیتَان آن را از نستحبات نَکد
شهرد.
کلیدٍاژىيا :دین ،جهعیت ،خانَادى ،فرزندآٍری ،الگَ ،علَم پزشکی
تاريخ دريافت1317/67/53 :
تاريخ پذيرش6941/94/52 :
*نَيسندى نسئَلshtabatabai@yahoo.com :

نقدنٌ
آنَزىيای الًی فرازنانی ٍ فرانکانی يستند ٍ خداٍند ،کتاب
آسهانی را بٌننظَر يدایت بشریت ٍ نٌ فقط برای یک نقطع خاص
ٍ جغرافیای نحدٍد ،بلکٌ برای تهانی زنانيا ٍ نکانيا نازل
فرنَد .تهسک ٍ عهل بٌ قرآن کریو ٍ بًرىنندی از الگَيای عهلی
قرآن ،زیربنای ساخت ستَنيای سبک زندگی اسْنی است .قرآن
کریو ،پیانبر اکرم(ص) را کٌ آٍرندى سبک زندگی اسْنی بَدىاند ،بٌ
عنَان الگَی شایستٌ پیرٍی نعرفی نهَد" :پیانبر ٍ ايل بیت(ع)،
ُاسَى ٍ الگَی عهلی قرآن کریو يستند" (سَرى احزاب ،آیٌ .)56
بنابراین پذیرش این اصل یکی از نبانی سبک زندگی اسْنی ٍ در
(ص)
راستای تکانل افراد تا درجٌ قرب الًی است .پیانبر اکرم
فرنَدىاند کٌ "نن ھهانا دٍ جقل گرانبًا در نیان شها نیگذارم،
کتاب خدا ٍ عترتو کٌ اھل بیت ٍ خاندان نن يستند .آن دٍ از ھو
جدا نشَند تا در کنار حَض بر نن ٍارد شَند"].[1
قرآن کریو ،فطرت ٍ تهام زٍایای زندگی فردی ٍ اجتهاعی انسان را
در نظر دارد .لذا ّزم است صاحبان اندیشٌ ٍ برنانٌریزان کْن ایران
با استفادى از آنَزىيای این ننبع حیاتی ،راى سعادت انسانيای
نَنن را يهَار کنند] .[2از نجهَع آیات قرآنی ٍ رٍایاتی کٌ از لسان
شریف حضرات چًاردى نعصَم(ع) جاری شدى ،نشخص است کٌ
دین نبین اسْم خَاستار جهعیت نطلَب ٍ نناسب ،از نظر کهیت
فصلنانٌ علهی -پژٍيشی قرآن ٍ طب

ٍ کیفیت است .عٍْى بر این سیرى زندگی انبیا ٍ اٍصیا ،ائهٌ
اطًار(ع) ٍ عالهان ٍارستٌ ،گَاى رٍشنی بر ارزش تکحیر نسل در بین
ادیان الًی است .حکَنت دینی ٍ اسْنی نهیتَاند در طراحی
نَضَعات اجتهاعی ،اقتصادی ٍ خانَادگی نسبت بٌ اٍلَیتيای
دینی بی تفاٍت باشد .با تَجٌ بٌ ايهیت "نسالٌ رشد ٍ کنترل
جهعیت" کٌ از نسایل رٍز ایران است ٍ با تَجٌ بٌ اینکٌ آیات ٍ
رٍایات فراٍانی با نسالٌ جهعیت نرتبط يستند ،آگايی از آنچٌ در
آنَزىيای قرآن ٍ عترت در نَرد نسالٌ جهعیت ،الگَی قرآنی
تشکیل خانَادى ٍ فرزندآٍری آندى ،یک ضرٍرت است.
پژٍيش کاربردی حاضر از نَع تَصیفی -تحلیلی با رٍش اسنادی ٍ
نرٍر نتَن قرآنی -رٍایتی در سال  1315انجام شد .در ابتدا با
نطالعٌ جانع ٍ تحلیل نحتَی ،بٌ گردآٍری آیات ٍ رٍایات نرتبط
با نَضَع پرداختٌ شد .در نرحلٌ بعدی بٌ نرٍر کتب نرجع اسْنی
بٌ بررسی تفاسیر آنَزىيای قرآن ٍ عترت در نَرد جبات خانَادى ٍ
فرزندآٍری پرداختٌ شد ٍ نظر ٍ يشداريای نراجع ٍ علهای اسْنی
در نَرد نسالٌ جهعیت گردآٍری شد .يهچنین پایگاىيای
اطْعاتی نعتبر داخلی برای بررسی سیاستيای جهعیتی ابْغی
نقام نعظو ريبری نَرد بررسی قرار گرفت .کتب نرجع کٌ نرتبط با
رٍیکرد آنَزىيای اسْنی در نَرد جهعیت ٍ تَلید نسل يستند نیز
نَرد بررسی جانع قرار گرفت .تحلیل نحتَی ،با تجزیٌ ٍ تحلیل
ترکیبی یافتٌيا برای تبیین آنَزىيای قرآن ٍ عترت در نَرد
جهعیت صَرت گرفت.
با تَجٌ بٌ ايهیت يشداريای دانشهندان اسْنی دربارى تًدید
نسل ٍ ارایٌ پیشنًادات عهلی بٌننظَر کاربست آنَزىيا ٍ
رايبرديای قرآن ٍ عترت در برنانٌيای بًداشتی ٍ آنَزش پزشکی
برای اجرای سیاستيای کلی جهعیت ایران ،يدف پژٍيش حاضر
تبیین ايهیت آنَزىيای قرآن ٍ عترت دربارى تعادل جهعیت ٍ
الگَی جهعیتی خانَادى ایرانی -اسْنی (ازدٍاج ،تشکیل خانَادى،
فرزندآٍری ،کیفیت ٍ کهیت جهعیت) برای برنانٌریزی در
برنانٌيای علَم پزشکی بَد.
نتایج حاصل از پژٍيش حاضر بٌ صَرت زیر دستٌبندی شدند.
 )1ازدٍاج نَيبت الًی
 )1-1ايهیت ازدٍاج در آیات قرآن ،ازدٍاج ٍ يهسر (عطای الًی)
ازدٍاج از ننظر دین بسیار نبارک ،نقدس ٍ ٍاجب شهردى شدى
است ٍ تاکید فراٍانی در این زنینٌ ٍجَد داشت .نسالٌ اقتصادی
در این زنینٌ نیز نَرد تَجٌ بَد .قرآن کریو اینگَنٌ بٌ انر ازدٍاج
تشَیق کردى است کٌ "خداٍند براُ شها از جنس خَدتان يهسرانِ
قرار داد ٍ براُ شها از يهسرانتان فرزندان ٍ نَىيا ٍ از طیبات بٌ
شها رٍزُ داد" (سَرى نحل ،آیٌ  .)25در این آیٌ نبارکٌ بر ازدٍاج
بٌ عنَان یک نَيبت الًی تاکید شدى است ٍ در ترجهٌ تفسیری
این آیٌ آندى است کٌ خدا برای شها از "نَع خَدتان"" ،نٌ از حَر ٍ
غلهان ٍ نٌ از پریان" يهسرانی قرار داد ٍ از يهسرانتان برای شها
پسران ٍ نَادگان بٌٍجَد آٍرد ٍ شها را از چیزيای پاکیزى (نعنَی
ٍ نادی نانند عقل ٍ دین ٍ کتاب آسهانی ٍ خَراکی ٍ پَشاکی ٍ
يهسر) رٍزی کرد .يهچنین "نردان ٍ زنان بِيهسر خَد را يهسر
ديید ،غْنان ٍ کنیزان صالح ٍ درستکارتان را اگر فقیر ٍ تنگدست
باشند ،خداٍند از فضل خَد آنان را بینیاز نیسازد خداٍند
گشایشديندى ٍ آگاى است!" (سَرى نَر ،آیٌ .)95
 )5-1ايهیت ازدٍاج در رٍایات
پیانبر اعظو خدا دربارى ازدٍاج ٍ نًی از زندگی نجردی سفارش کردى
است کٌ "نکاح سنت نن است پس يرکٌ رٍُ از سنت بگرداند از
نٓن نیست"]" .[3يرکس يهسر اختیار کند ،نیهِ از دین خَیٓش را
دٍرى  ،3شهارى  ،1زنستان 1317
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حفظ کردى است ،پس باید نیو دیگر را با تقَاپیشگِ حفظ کند"].[4
 )5طلب فرزند انر الًی
 )1-5سفارش انیرالهَننین(ع) دربارى ازدٍاج ٍ طلب فرزند
حضرت علی(ع) فرنَدىاند" :ازدٍاج کنید کٌ يهانا ازدٍاج سنت رسَل
خداست .يهانا حضرتش نیفرنَد :يرکس دٍست دارد کٌ از سنت
نن پیرٍی کند ،پس بداند کٌ ازدٍاج یکی از سنتيای نن است ٍ
طلب فرزند کنید ،چرا کٌ با شها نیخَايو انتو را ازسایر انتيا
بیشتر کردى باشو".
 )5-5گرایش فطری بٌ داشتن فرزند ٍ ضرٍرت حفظ نسل
یکی از دعايای افراد حتی پیانبران ،داشتن فرزند است ٍ حضرت
(ع)
ابرايیو(ع) در پیری (سَرى حجر ،آیات  ٍ )26-25نیز حضرت زکریا
در سنین کًنسالی خَايان فرزند نیشَند ٍ خداٍند دعايای ایشان
را نستجاب کردى ٍ بٌ ایشان فرزندانی نیديد.
در قرآن کریو آندى است" :گفتند نترس کٌ نا تَ را بٌ پسرُ دانا
نژدى نیديیو .گفت آیا نَید نیديید با آنکٌ نرا پیری رسیدى
است ،پس بٌ چٌ نَیدم نیديید .گفتند نا تَ را بٌ حق بشارت
دادیو پس از نَنیدان نباش" (سَرى حجر ،آیات .)63-66
 )9کحرت فرزند :ارزش الًی
از نظر قرآن ٍ اسْم ،کحرت یک ارزش است ٍ این ارزش ينگانی
ٍاقعی است کٌ در نسیر تعالی انسان ٍ انسانیت باشد ٍ خَد ٍ
فرزند را بٌ سَی خداییشدن ٍ دستیابی بٌ خْفت الًی انسان
رينهَن سازد.
 )1-3استغفار ،نَجب کحرت فرزندان ٍ انَال
"از پرٍردگارتان آنرزش بخَايید کٌ اٍ يهَارى بسیار آنرزندى است
[تا] برشها از آسهان باران پِدرپِ فرستد ٍ شها را بٌ انَال ٍ
فرزندان ندد کند" (سَرى نَح ،آیٌ .)65
 )5-3کحرت فرزندان اقتدار خانَادى ٍ جانعٌ
در قرآن کریو آندى است کٌ "شها را بٌ انَال ٍ فرزندان ندد کند ٍ
برایتان باستانيا ٍ نًريا قرار ديد" (سَرى نَح ،آیٌ .)65
" فرزندان نتعدد يهانند انَال زیاد نَجب اقتدار یک انسان ٍ بلکٌ
جانعٌ است ٍ این یکی از نظاير ٍ نشانٌيای عنایت ٍ کهک
خداٍند نتعال است".
 )5فرزند صالح نَيبت الًی ٍ از نصادیق خیر کحیر
 )6-5طلب فرزند صالح
زکریا با نشايدى عینی نعجزى ،انیدٍارانٌ دعا کرد کٌ "آفریدگارا از
جانب خَیش نرا فرزندی صالح عنایت فرنا" (سَرى نریو ،آیٌ .)6
"ير دٍ از خداٍند ٍ پرٍردگار خَد خَاستند کٌ "ا گر فرزند صالحِ بٌ
نا ديِ ،از شاکران خَايیو بَد" (سَرى اعراف ،آیٌ .)634
رٍایاتی نیز ٍجَد دارد کٌ ترغیب بر طلب اٍّد دارد نانند
انیرالهَننین(ع) در اصَل اربعٌ فرنَدى است کٌ پیانبر(ص) يهیشٌ
نیفرنَد" :نن کان ان یتبع سنتی فان نن سنتی التزٍیج ٍ اطلبَا
الَلد فانی نکاجر بکو اّنو غدا" .در این رٍایت تَصیٌ بر طلب ٍلد
شدى ٍ کحرت است.
 )5-5تربیت دینی ٍ پرٍرش فرزند صالح از نصادیق خیر کحیر در
آیات قرآن کریو
با نگاى بٌ نبانی تربیتی قرآن ،در نییابیو کٌ از نظر اسْم ،دٍ جنبٌ
پرٍرش جسهی ٍ رٍحی نَرد تَجٌ است.
"ٍ بالياُ تَاضع خَیش را از نحبت ٍ لطف ،در برابر آنان فرٍد آر!
ٍ بگَ "پرٍردگارا! يهانگَنٌ کٌ آنًا نرا در کَچکِ تربیت کردند،
نشهَل رحهتشان قرار دى!" (سَرى اسرا ،آیٌ .)55
 )3-5پٓرٍرش فٓرزنٓٓد صٓالح از نصٓادیٓق خٓیر کٓحٓیٓر در رٍایٓات
پیانبر اکرم(ص) فرنَدىاند کٌ "فٓرزنٓد صٓالح از نٓشٓانٓ ٌياُ سعٓادت
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انسان است"] .[5يهچنین فرزند صالح ،نیراث خدا است پس از
نرگ نَنن] ٍ [6نیز از انام صادق(ع) رٍایت بَدى است کٌ "فرزند
صالح بَی خَشی است از بًشت" ٍ "نیراث خدا از بندى نَننش
فرزند صالحی است کٌ برایش طلب آنرزش کند"].[7
 )2رزق ٍ رٍزی فرزندان عطیٌ الًی
" يیچ بندىای در زنین نیست نگر رٍزی اٍ بر عًدى خداٍند است"
(سَرى يَد ،آیٌ .)7
 )1نکَيش کشتن فرزند (سقط جنین) بٌ دلیل ترس از فقر
قرآن کریو این فکر را نکَيیدى است" .بگَ! بیایید ،آنچٌ را
پرٍردگارتان بر شها حرام کردى است( ،برایتان) بخَانو (ٍ پیرٍُ
کنیو) :اینکٌ يیچ چیزُ را شریک اٍ قرار نديید ٍ بٌ پدر ٍ نادر
نیکِ کنید ٍ فرزندانتان را از فقر نکشید .نا ،شها ٍ آنان را رٍزُ
نِديیو ٍ ( "...سَرى انعام ،آیٌ .)161

"در حقیقت ،پرٍردگارت رٍزُ را براُ يرکس کٌ بخَايد (ٍ شایستٌ
بداند) گستردى سازد ٍ تنگ گرداند [چرا] کٌ اٍ نسبت بٌ بندگانش،
آگاى [ٍ] بیناست" (سَرى اسرا ،آیٌ  ٍ" .)99فرزندانتان را از ترس فقر،
نکُشید نا آنان ٍ شها را رٍزُ نِديیو [چرا] کٌ کشتن آنان گناى
بزرگِ است .بٌ دیگر سخن ،کشتن فرزندان بٌ علت فقر یا ترس از
فقیرشدن ،نهنَع شدى ٍ نکتٌ آنَزندىای در خَد دارد کٌ رٍزی
فرزندان بٌ عًدى خدا است ٍ بٌ اندازى نقدر است" (سَرى اسرا ،آیٌ
.)96
 )2نذنت ترجیح جنسیتی فرزندان از دیدگاى الًی
"ٍ چَن یکی از آنًا (اعراب) را بٌ فرزند دختری نژدى آید (از شدت
غو ٍ حسرت) رخسارش سیاى شدى ٍ سخت دلتنگ ٍ خشهگین
نیشَد ٍ از عار این نژدى ،رٍی از قَم خَد پنًان نیدارد (ٍ بٌ فکر
نی افتد) کٌ آیا آن دختر را با ذلت ٍ خَاری نگٌ دارد یا زندى بٌ
خاک گَر کند؟ آگاى باشید کٌ آنًا بسیار بد حکو نیکنند" (سَرى
نحل ،آیات .)24 ٍ 23
 )3کحرت نسلهین ٍ نبايات پیانبر اعظو
 )1-3کحرت انت اسْنی ٍ غلبٌ بر کفار
"ازدٍاج کنید؛ زیرا نن فرداُ قیانت در نقابل انتياُ گذشتٌ بٌ
کحرت تعداد انت خَد غالب نیشَم"].[7
(ص)
 )5-3کحرت فرزندان ٍ نبايات رسَل خدا در قیانت
رٍایاتی دّلت بر این داشت کٌ کحرت اٍّد نسلهین ،نَجب افتخار
رسَل خدا(ص) در قیانت است" :ازدٍاج کنید تا نسل شها فزٍنِ گیرد
کٌ نن با فزٍنِ جهعیت شها حتِ با فرزندان سقطشدى در قیانت
بٌ دیگر انتيا نبايات نیکنو!" ].[4
در ٍسائل الشیعٌ ،جلد  ،65/59صدٍق بٌ سند خَدش از علی بن
رئاب کٌ سند صحیحی است ٍ اٍ از نحهد بن نسلو نقل کردى است
کٌ انام صادق(ع) از پیانبر(ص) نقل فرنَدىاند :اٍّد ٍ فرزندانتان را
زیاد کنید ،چرا کٌ رٍز قیانت با کحرت انت خَدم بر سایر ُانو نَاجٌ
يستو".
در برخی رٍایات یکی از ايداف تکحیر اٍّد را این نعنی قرار دادى
است کٌ ير انسانی با گفتن "ّ الٌ اّ هللا" زنین را سنگینتر نیکند.
انام باقر(ع) از پیانبر اکرم(ص) نقل نیکند کٌ "پیانبر فرنَدىاند :چٌ
چیزی نَنن را ننع نیکند از اینکٌ يهسری اختیار کند ،در حالی
کٌ خداٍند نهکن است فرزندی بٌ اٍ ديد کٌ زنین را با گفتن ّ الٌ
اّ هللا سنگین نیکند"] .[8بنابراین در نسالٌ تکحیر اٍّد باید بٌ این
جًات دینی ٍ نعنَی يو تَجٌ داشت.
 )1رايبرد اسْم برای حفظ جهعیت نسلهین
 )1-1اجتناب از الگَيای تحهیلی ٍ جلَگیری از تحت سلطٌرفتن
نسلهان
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"ٍ خداٍند يرگز اجازى ندادى است کٌ کافران کهترین تسلطی بر
نَننان داشتٌ باشند" (سَرى نساء ،آیٌ  .)656باّرفتن سن ازدٍاج،
کورغبتی بٌ ازدٍاج ،کورغبتی نسبت بٌ داشتن فرزند ٍ رشد طْق
با شعائر اسْنی ٍ سبک ٍ الگَی زندگی اسْنی نطابقت ندارد.
 )5-4لزٍم تَجٌ بٌ دیدگاى علهای اسْنی ٍ پزشکان نخالف با
رٍشيای کنترل غیربرگشتپذیر بارٍری ٍ عقیهی
برخی از علها ٍ فقًای شیعٌ نعتقدند کٌ جلَگیری غیربرگشتپذیر
از بارٍری ،نغایر با رٍح اسْم ٍ آیات قرآن ٍ تَصیٌيای ائهٌ بَدى
است .نرحَم آیتهللا طًرانی از جهلٌ علهایی است کٌ بٌ نخالفت
با این نقَلٌ پرداختٌ است .کتاب ایشان بٌ نام "رسالٌ نکاحیٌ:
کايش جهعیت ضربٌای سًهگین بر پیکر نسلهین" بٌ این نسالٌ
کتاب نربَط بٌ

ٍ زٍایای گَناگَن آن نیپردازد .بخش عهدىای از
نباحخ فقًی شیَىيای جلَگیری است ٍ قسهت دیگری از آن بٌ
نضرات انَاع جلَگیری برگشتناپذیر با استناد بٌ اقَال طبیبان
پرداختٌ است].[9
 )3-1رٍیکرد حکَنت اسْنی بٌ تعادل جهعیت
حکَنت دینی نهیتَاند در طراحی نَضَعات اجتهاعی ،اقتصادی
ٍ خانَادگی نسبت بٌ اٍلَیتيای دینی بیتفاٍت باشد .تنظیو
خانَادى از نظر دینی نیتَاند در چًارچَب نزبَر قرار بگیرد.
حکَنت اسْنی نیتَاند نتناسب با شرایط ٍ نیازيای خَد ،نسالٌ
کنترل جهعیت ٍ نسایل ٍابستٌ بٌ آن را ندیریت کند .برحسب
آیات قرآن کریو ٍ رٍایات نتعدد ٍ نعتبر ،تکحیر اٍّد در نیان
نسلهانان انری نستحب است ٍ بٌ آن سفارش فراٍان شدى است.
آنچٌ بیان شد بٌ عنَان حکو اٍلی شرعی است ،انا تردیدی نیست
کٌ نظیر بسیاری از سیاستيای رايبردی نهلکتی ،نقَلٌ کنترل
جهعیت ٍ سیاستيای جهعیتی از حَزى اختیارات ٍلی فقیٌ
است ٍ" .يیچ نرد ٍ زن نَننی را در کاری کٌ خدا ٍ رسَل حکو
کنند ارادى ٍ اختیاری نیست (کٌ رای خْفی اظًار نهایند)" (سَرى
احزاب ،آیٌ  .)91لذا ٍلی فقیٌ نیتَاند در شرایطی خاص برای
رعایت نصلحت ایران ،بٌننظَر تکحیر نسل ،قَانین جانَیٌ قَانینی
ٍضع کند تا تعادل جهعیتی برقرار شَد .حکَنت اسْنی براساس
حکو ٍلی فقیٌ نیتَاند نتناسب با شرایط ٍ نیازيای خَد ،نسالٌ
کنترل جهعیت ٍ نسایل ٍابستٌ بٌ آن را ندیریت کند ٍ در طراحی
نَضَعات اجتهاعی ،اقتصادی ٍ خانَادگی نسبت بٌ اٍلَیتيای
دینی پایبند باشد.
 )69شرایط خاص جهعیتی ایران ٍ ابْغ سیاستيای کلی جهعیت
ريبری نعظو انقْب اسْنی ایران در بیانات خَد در این خصَص،
اعهال سیاستيای کنترل جهعیت را در اٍایل ديٌ يفتاد شهسی
درست ٍ بجا دانستٌ ٍ البتٌ تداٍم این سیاستيای کنترلی در
ادانٌ ديٌ يفتاد تاکنَن را انری ناصحیح نعرفی کردىاند .لذا بر
تهانی ارکان نظام اسْنی از جهلٌ قَای سٌگانٌ ٍ تهانی ُارگانيا
ٍ نًاديای سیاستگذار ٍ نجری ّزم است کٌ با تَجٌ بٌ
رينهَديای ٍلی انر کٌ البتٌ تهانی آناريای کارشناسی در
خصَص خطرات کايش ٍ پیری جهعیت ٍ نفَس در ساليای
آیندى نَید آن است ،اقدام بٌ برنانٌریزی ٍ سیاستگذاری سنجیدى
ٍ دقیق برای ایجاد زنینٌيای اقتصادی ٍ فرينگی ّزم برای بًبَد
سطح کیفی زندگی نردم ٍ بٌ تبع آن رشد ٍ کحرت جهعیت ایران
اسْنی نهایند].[10
جًان بٌ سرعت در حال پیرشدن است .پیری جهعیت فرآیند
شناختٌشدى تحت عنَان انتقال جهعیتی است کٌ نرگٍنیر ٍ نرخ
بارٍری در آن جهعیت کايش ٍ انیدبٌزندگی افزایش نییابد ٍ
فصلنانٌ علهی -پژٍيشی قرآن ٍ طب

ساختار سنی جهعیت از گرٍى جَان بٌ سهت گرٍى سالهند تغییر
پیدا نیکند .پدیدى افزایش جهعیت سالهندان یکی از نًوترین
چالشيای اقتصادی ،اجتهاعی ٍ بًداشتی درقرن بیست ٍ یکو
بٌشهار نیرٍد] .[11پژٍيشيا نشان دادى است کٌ با تحَّت نسلی
در ساليای آیندى جهعیت ایران بٌ سهت سالهندی حرکت
نیکند] ٍ [12با تَجٌ بٌ افزایش طَل عهر بٌ دٍران سالهندی نیز
اضافٌ نیشَد .نقام نعظو ريبری نیز این نَضَع را بیان فرنَدند
ٍ دیدگاى ایشان در نَرد نسالٌ جهعیت یک دیدگاى رايبردی است.
ريبر نعظو انقْب اسْنی سیاستيای کلی "جهعیت" را کٌ
براساس بند یک اصل  116قانَن اساسی ٍ پس از نشَرت با نجهع
تشخیص نصلحت نظام تعیین شدى است ،در سال  6949ابْغ
کردىاند .در پژٍيش حاضر بٌ بخشيایی از "سیاستيای کلی
جهعیت" کٌ در ارتباط با سیاستگذاری ٍ برنانٌریزیيا در بخش
نراقبتيای سْنت ٍ آنَزش پزشکی است اشارى نیشَد .از طرفی
ابْغ سیاستيای کلی سْنت از سَی نقام نعظو ريبری در
ابتدای سال  ،1313جًتگیریيای آیندى ٍزارت بًداشت ،درنان ٍ
آنَزش پزشکی ایران را نشخص نهَدى است] .[13در این سند بر
حَزى آنَزش پزشکی ٍ ٍظایف ٍزارت بًداشت در ارتباط با سْنت
انسانيا ٍ خانَادى پرداختٌ شدى است .تحقق رٍیکرد سْنت يهٌ
جانبٌ ٍ انسان سالو در يهٌ قَانین ،سیاستيای اجرایی ٍ نقررات
با رعایت ارتقای سْنت رٍانی جانعٌ با ترٍیج سبک زندگی
اسْنی -ایرانی ،تحکیو بنیان خانَادى ،رفع نَانع تنشآفرین در
زندگی فردی ٍ اجتهاعی ،ترٍیج آنَزشيای اخْقی ٍ نعنَی ٍ
ارتقای شاخصيای سْنت رٍانی ،ایجاد ٍ تقَیت زیرساختيای
نَرد نیاز برای تَلید فرآٍردىيا ٍ نَاد اٍلیٌ دارٍییٍ ،اکسن،
نحصَّت زیستی ٍ نلزٍنات ٍ تجًیزات پزشکی دارای کیفیت ٍ
استاندارد بینالهللی ،تانین اننیت غذایی ٍ بًرىنندی عادّنٌ آحاد
نردم از سبد غذایی سالو ،نطلَب ٍ کافی ،آب ٍ يَای پاک،
انکانات ٍرزشی يهگانی ٍ فرآٍردىيای بًداشتی ایهن يهراى با
رعایت استاندارديای نلی ٍ نعیاريای ننطقٌای ٍ جًانی ،ندیریت
ننابع سْنت از طریق نظام بیهٌ با نحَریت ٍزارت بًداشت،
درنان ٍ آنَزش پزشکی ٍ يهکاری سایر نراکز ٍ نًاديا از ٍظایف
ٍزارت بًداشت در ارتباط با سْنت انسانيا ٍ خانَادى است.
 )66لزٍم اصْح سبک زندگی ٍ بارٍری در اجرای سیاستيای
افزایش جهعیت
تحقق سبک زندگی اسْنی کٌ ریشٌ در نعنای زندگی دارد ،یک
ضرٍرت اساسی برای حفظ قدرت ایران اسْنی است .در فرينگ
اسْم بٌ نراقبت ،پرٍرش ،تربیت ٍ بًداشت فرزندان تاکید شدى
است ٍ شَايد نشان دادى است خانَادىيایی کٌ اعتقادات قَیتری
دارند ،رٍحیٌ نسئَلیتپذیری در آنًا بیشتر ٍ با ٍجَد نشکْت
نالی فرزندانشان بٌ ندارج باّی علهی يو رسیدىاند .برنانٌریزی
برای ترٍیج الگَی نَین سبک اسْنی يهگام با نیازيای انرٍز
جانعٌ برای تَصیٌ بٌ ازدٍاج بٌ نَقع ٍ رغبت بٌ فرزندآٍری با
تَجٌ بٌ آنَزىيا ٍ رايبرديای قرآن ٍ عترت ضرٍری است ٍ
نیتَاند در قالب الگَی زندگی ایرانی -اسْنی ترٍیج شَد .ایران
باید تَان جهعیتیاش را بٌ شکل نطلَبی افزایش ديد ٍ در این راى
بًرىنندی از اصَل دینی ٍ آنَزىيای قرآن ٍ رٍایات ائهٌ اطًار
برای پیادىسازی سیاستيای کلی جهعیت ابْغی نقام نعظو
ريبری در سال  1313یک ضرٍرت است .ارایٌ رايکاريای این
پژٍيش نیتَاند بٌننظَر کاربرد آنَزىيای قرآن ٍ عترت در اجرای
"سیاستيای کلی جهعیت" تَسط سیستو نراقبت سْنت ٍ
آنَزش پزشکی ایران بیانجاند.
دٍرى  ،3شهارى  ،1زنستان 1317
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پیشنًاديای کاربردی پژٍيش حاضر شانل بًرىنندی از اصَل
دینی ٍ آنَزىيا ٍ رايبرديای قرآن ٍ عترت در اصْح سبک زندگی
جَانان ٍ خانَادىيا در برنانٌيای نراقبت سْنت ٍ برنانٌيای
 برنانٌریزی نسئَّنٌ ٍ يدفهند نسئَّن نظام،علَم پزشکی
،سْنت ٍ آنَزش پزشکی ایران با سیاستيای ابْغی جهعیت
بازنگری در آنَزشيای نظری ٍ عهلی در سطَح نختلف رشتٌيای
 اصْح برنانٌریزیيای کنترل،پزشکی ٍ تخصصی نرتبط با بارٍری
 ترٍیج آنَزىيای الًی نرتبط با،ٌجهعیت نبتنی بر نیازيای جانع
ٍ  آنَزش ٍ تَجیٌ نشاٍرىای،ارزش فرزند در آنَزش علَم پزشکی
،نًارتی کلیٌ شبکٌيای بًداشتی برای ارتقای نرخ بارٍری کل
،فرينگسازی برای اجتناب از سقط غیرطبی ٍ عقیوسازی دایهی
ٍ تشَیق نسل جَان تحصیلکردى بٌ تَجٌ بٌ انر تشکیل خانَادى
 اسْنی بٌننظَر- ارایٌ سبک زندگی ایرانی،تعادل در فرزندآٍری
ارتقای سْنت يهٌ جانبٌ جانعٌ در تهانی ابعاد سْنت در
.برنانٌيای علَم پزشکی ٍ ارایٌ خدنات سْنت است

نتیجٌگیری
آنَزىيای قرآن ٍ عترت دربارى تعادل جهعیت ٍ الگَی جهعیتی
، فرزندآٍری، تشکیل خانَادى، اسْنی (ازدٍاج-خانَادى ایرانی
کیفیت ٍ کهیت جهعیت) برای برنانٌریزی در برنانٌيای علَم
 فرزند از دیدگاى آنَزىيای قرآن ٍ عترت. بًترین راى است،پزشکی
 افزایش،نشانٌای از لطف ٍ رحهت الًی ٍ قدرت ّیتنايی خداٍند
 سعادت دنیا ٍ آخرت با،رزق ٍ رٍزی ٍ برکت ٍ تحکیو خانَادى
 آنَزىيای.فرزند صالح ٍ نبايات پیانبر اکرم(ص) در رٍز قیانت است
ٌقرآن ٍ عترت نسبت بٌ تشکیل خانَادى ٍ فرزندآٍری در يه
ٍ  بنابراین از نظر حکو اٍلی تکحیر اٍّد.زنانيا تاکید داشتٌاند
 انری است کٌ پیانبر اکرم(ص) ٍ ائهٌ طايرین(ع) بٌ آن،ازدیاد نسل
.سفارش فراٍانی نهَدىاند ٍ نیتَان آن را از نستحبات نَکد شهرد
 از ریاست نحترم فرينگستان علَم پزشکی:تشکر ٍ قدردانی
جهًَری اسْنی ایران برای تصَیب ٍ حهایت از این طرح
. عترت ٍ سْنت سپاسگزاریو،پژٍيشی در گرٍى قرآن
ٌ در این نقالٌ تهام نْحظات اخْقی نربَط ب:تاییدیٌ اخْقی
تحلیل نحتَایی نتَن رعایت شدى ٍ کهیتٌ اخْقی فرينگستان
.علَم پزشکی آن را تایید کردى است
 پژٍيشگر،) ناصر سیوفرٍش (نَیسندى اٍل:سًو نَیسندگان
،))؛ شیها طباطبایی (نَیسندى دٍم%59( نگارندى بحخ/اصلی
)؛%99( نگارندى بحخ/پژٍيشگر اصلی/رٍششناس/ٌنگارندى نقدن
تحلیلگر/ پژٍيشگر کهکی،)فاطهٌ سیوفرٍش (نَیسندى سَم
.)%99( آناری
. نَردی از سَی نَیسندگان گزارش نشدى است:تعارض ننافع
 این تحقیق با حهایت فرينگستان علَم پزشکی:ننابع نالی
.جهًَری اسْنی ایران بٌانجام رسیدى است
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