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توسعه الگوی سالمت خانواده و جمعیت مطلوب بر مبنای 
ارزش ها ی الهی در آموزش پزشکی

                                                                                         چكيده         

زمينه: آموزه های الهی راهنمايی جامع جهت رسيدن  انسان به  كمال مطلوب است. 
از محورهای مهم در آيات قرآن و روايات موضوع خانواده و جمعيت اســت. مسئله  
ارتقاء ســالمت خانواده، افزايش نرخ باروری، تعادل و تناســب جمعيت، از مســائل 
روز و سياســت های كلی كشــور است. لذا تبيين و توســعه الگوی سالمت خانواده 
و فرزنــدآوری مبتنی بر ارزش های اخالقی و فرهنگی ايرانی اســالمی، و كاربســت 
اين ارزش هــا جهت ارتقای جمعيت مطلــوب، يک ضرورت اســت. از طرفی ارتقای 
آموزش پزشــكی و افزايش پاســخگويی اجتماعی بر اساس نيازهای سالمت جامعه 
از اولويت های برنامه ريزان آموزش پزشــكی كشور اســت. هدف اين تحقيق، تببين  
ديدگاه قرآن و عترت در مورد ارتقای ســالمت خانواده و جمعيت، جهت بهره گيری 

در برنامه های سالمت و آموزش علوم پزشكی كشور است.
روش کار: ايــن تحقيق كاربردی ميان رشــته ای با مرور متــون قرآنی- روايتی و 
تحليل محتوايی مفهومی، مفاهيم ســالمت خانــواده و جمعيت مطلوب در آموزه های 
قران و عترت تببين و راهبردهای مرتبط با  اين مفاهيم در متون الهی و دينی تفسير 
شد. در اين مقاله توصيه هايی جهت بهره مندی از اين آموزه ها و ارزش های الهی در 

برنامه های آموزش پزشكی كشور ارائه شده است. 
يافته ها: آموزه های الهی بر تشــكيل خانواده )ازدواج و فرزنــدآوری( و تأثير آن  
سالمت روانی، جسمی، ســالمت اجتماعی و همچنين تقويت سالمت معنوی خانواده  
می پردازنــد. همچنين ی آموزه ها بر پرورش فرزند صالــح و ارتقای كيفيت جمعيت  
اســت. راهبرد قرآن جهت رســيدن به جامعه مطلوب، ترويج ســبک زندگی الهی و 

اجتناب از الگوهای تحميلی و سبک زندگی غير دينی است.
نتيجه گيری: بهره مندی از آموزه ها و راهبردهای الهی پيرامون ســال مت خانواده، 
فرزندآوری و تعادل جمعيت در برنامه های آموزش علوم پزشكی از اهميت  ويژه ای 
برخوردار اســت. اين راهبرد، می تواند در جهت نهادينه سازی الگوی ايرانی اسالمی 
سالمت خانواده و برای رسيدن به جمعيت مطلوب كشور نقش به سزايی ايفا نمايد.

واژگان کليدی: آموزه های الهی، ارزش های اخالقی، سبک زندگی، سالمت خانواده، 
جمعيت، فرزندآوری، آموزش علوم پزشكی
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مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران / دوره 35؛ شماره 2، تابستان 1396

                                                       مقدمه

آموزه های الهی با ارائه اصول سبک زندگی، راهنمایی جامع جهت 
رسیدن انسان به کمال مطلوب است.

قال اهلل الحکیم فی کتابه الکریم: إِنَّ َهَذا الُقـــرآن َیهدی لِلّتی ِهی 
أَقوُم )إسراَء 9( ]1[

این قـرآن به سـوی آیینی استوار جامعه بشریت را هدایت می نماید.
قرآن کریم، فطرت انســان، تمام زوایای زندگي فردي و اجتماعي 
انســان را  در نظر دارد. ]2[ این ارزش ها ی دینی، مبنای نگرش، 
باورها و رفتارهای انســان هســتند. ارزش ها مفهومی نزدیک به 
اخالق می باشــند. قواعد اخالقی مبتنی بر ارزش ها و باورهای افراد 
و جوامع هستند که رفتارها و سبک زندگی آنان را تعیین می نمایند. 
]3[ لــذا تفاوت در جهان بینی و اعتقــادات و فرهنگ به تفاوت در 
»اخــالق« و تفاوت در »اخالق«  به تفاوت در »ســبک زندگی« 

می انجامد.  ]4[
 یا ایها الذین آمنوا اطیعواهلل و اطیعوالرسول و اولی االمر منکم. )نساء59(

ای کســانیکه ایمان آورده اید! اطاعت کنیــد خدا را و اطاعت کنید 
پیامبر خدا و اولی االمر. 

این آیه نشــان می دهد محور اطاعت از خدا، پیروی از احکام کلی 
اســت که توسط پیامبر به امت می رسد و همچنین پیروی از احکام 
والیی و حکومتی. این آیــه بر وجوب پیروی از ولی امر معصوم یا 
نواب خاص و عــام در امور دینی و دنیوی و سیاســی- اجتماعی 

داللت دارد. ]5و6[
جمعیت فعال و پویا یک ســرمایه اجتماعی اســت. مســئله حفظ 
تناســب، جوانی و تعادل جمعیت با توجه به موقعیت اســتراتژیک 
کشــور و همچنین ارتقاء ســالمت خانواده، فرزندآوری  و پرورش 
ارزش های اخالقی خانواده و جامعه، از مســائل روز و سیاست های 

کلی کشور است. ]7[
امروزه بسیاری از کشورها در حالت عدم تعادل جمعیتی قرار دارند؛ 
سطوح بســیار پایین باروری در کشــورهای توسعه یافته در حد 1 
اغلب به دلیل فرایند سکوالریسم، تغییر ارزش ها  و فردگرایی است. 
این کشــورها با مشکالت ناشی از این عدم تعادل جمعیتی از جمله 
منفی شــدن رشد جمعیت و سالخوردگی جمعیت دست به گریبانند 

  .]8[
هدف از اعمال سیاست های جمعیت، حفظ تعادل پویای ساختار کل 
جمعیت است. ]7و9[ البته در طول دو دهه گذشته، کاهش موالید در 
کشــور سریع تر و بیشتر از حد پیش بینی شده در برنامه  اول توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه خطوط کلی سیاست تحدید 
موالید کشور در بخش جمعیت بود. ]9[ طبق برنامه پیش بینی شده 
بود نرخ رشــد طبیعی جمعیت از 3/2 در سال 1365 به 2/3 درصد 
در سال 1390 برسد. که البته در واقعیت نرخ رشد جمعیت به 1/29 
رســید. در دو دهه گذشــته نرخ باروری کل به رقم 1/9 و به زیر  
ســطح جانشینی 2/1 رسیده است. ایران در نیم قرن اخیر تحوالت 
چشم گیري را در سطوح و الگوهاي باروري تجربه کرده است و در 
ســال هاي اخیر به دلیل کاهش باروري نرخ رشــد طبیعي جمعیت 

کاهش یافته است ]9[.
طبق آخرین آمار رســمی کشور تا پایان اسفند 1395جمعیت ایران 
نزدیک بــه 80 میلیون نفر )حدود یک درصد جمعیت جهان( و نرخ 
رشــد جمعیت از ســال 1390 تا 1395، حدود 1/24 بوده است و 
ساالنه حدود یک میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده می شود. ]10[

کاهش ســریع رشد جمعیت، ساختار ســنی جمعیت را دچار تحول 
نموده و به سمت سالمندی سوق می دهد. این روند کاهش باروری 
در صورت ادامه، مشــکالت پیچیده ناشی از عدم تعادل جمعیتی را 

در پی خواهد آورد. ]8[
تحــوالت جمعیتي در طراحي برنامه هاي توســعه کشــورها نقش 
کلیدي دارد و در بسیاري از سیاســت گذاري ها و برنامه ریزی هاي  
توسعه ای در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 
و ... مهم ترین متغیري که به عنوان مبناي محاسبات در نظر گرفته 
مي شود، جمعیت و دگرگونی های آن در گذشته، حال و آینده است 

.]11[
تحوالت رشــد طبیعي جمعیت ایران در طول قرن اخیر را مي توان 
در چارچــوب الگوی گذار جمعیتي مختلــف آن از جمله آغاز روند 
ســالمندی جمعیت کشور نشــان داد. ]8و9[ تأثیر افزایش جمعیت 
ســالمند در مطالعات متعددی بررسی شــده است و از اساسی ترین 
جنبه های که در بخش ســالمت می بایست مورد توجه قرار گیرد، 
هزینه بسیار باالی مراقبت از سالمندان، مؤسسات خدمات اجتماعي 
را به تعریف مجدد ارائه خدمات، برنامه های بازنشســتگي، پوشش 
مراقبت های بهداشتي و برنامه های حمایت اجتماعي وادار می کند. 

 ]12[
در صورتی که روند رشد ســالمندی جمعیت به همین شکل پیش 
برود در حدود سال 1410 در کشورمان انفجار سالمندی رخ خواهد 
داد که بین 25 تا 30 درصد جمعیت کشــور در سنین 50 سالگی و 

باالتر قرار دارند. ]13[
اگر چه پیر شــدن جمعیت یک پدیده و چالش جهانی اســت ولی 
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تفاوت عمده روند پیری جمعیت در کشــورهای در حال توســعه با 
توسعه یافته در این است که سالمندی جمعیت در کشورهای توسعه 
یافته طی 100 ســال رخ داده اســت، ولی در کشورهای در حال 
توسعه در بازه زمانی 25 ساله خودر را نشان داده است. این وضعیت 

در کشور ما نیز با سرعت باالیی اتفاق افتاده است. ]14[
ما به خوبی می دانیم که قرآن کریم مســلمانان را به پرهیز از افراط 
و تفریط امر فرموده اســت برای مثال در آیه 143 ســوره بقره که 
می فرماید: »بدین گونه شــما را امتی میانه قرار دادیم.« و در سوره 
الشــعراء از پیروی افراط گریان منع شده اســت. ]1[ لذا در زمینه 
مسئله جمعیت نیز طبق آموزه های قرآن. نباید دچار افراط و تفریط 

شویم.
آنچه بدیهی است اینکه محور توســعه هر کشوری جمعیت مولد، 
جوان و پویا است. پس جمعیت جوان و میانسال کنونی یک فرصت 
اســت. ما در حال حاضر فرصت طالیــی در اختیار داریم و پنجره 
جمعیتی رو به ما گشوده است )25 درصد جمعیت جوان هستند( در 
این چند ســالی که از آغاز پنجره جمعیتی کشور سپری شده شاید 
بخشــی از فرصت از کف رفته است، لیکن اگر از فرصت باقیمانده 
به درستی استفاده شــود، دغدغه کشور از سالمندی جمعیت ایران 

کاهش می یابد. 
کاهش نرخ باروری به دلیل تغییر در ســبک زندگی است که سبب 
افزایش ســن ازدواج، تأخیر در فرزندآوری و تمایل به تک فرزندی 
و ... شــده است. همانگونه که این تغییر نگرش و سبک زندگی در 
بازه زمانی طوالنی اتفاق افتاده است، اصالح آن نیز زمان بر است. 
الزم است دانشمندان و پژوهشــگران ابعاد متنوع موضوع جمعیت 
را  به درســتی تبیین نمایند، تا ایده آل ها و ارزش های کاذبی که در 
این رابطه در اذهان نقش بسته، تغییر یابد. در ارتقای جمعیت توجه 
به هر دو بعد کمیت و کیفیت جمعیت الزم اســت. زمینه فرهنگی 
و باورهای مذهبی ملت ایران، همواره بر اســتحکام بنیان خانواده، 
ارزش فرزندان و تربیت و پرورش فرزندان صالح تأکید دارد. تبیین 
ســبک تشکیل خانواده و فرزندآوری با توجه به ارزش های اخالقی 
و فرهنگی ایرانی- اسالمی، و کاربست این ارزش ها جهت ارتقای 

سالمت خانواده و جمعیت مطلوب، یک ضرورت است.  
متن حدیث: قال رســول اهلل )ص(: الَخیر فی الحیاه ااّل مع الصّحه. 
پیامبر اکرم )ص(: هیچ خیري در زندگی نیست مگر اینکه همراه با 

سالمت باشد. ]15[
پایه و اســاس اجرای سیاســت های جمعیتی جدید ]16[ در همه 
حوزه ها به خصوص بخش سالمت و آموزش پزشکی، فرهنگ سازی 

و نهادینه ساختن موضوع  ارتقای جمعیت و سالمت خانواده است. 
ارتقاء فضایل اخالقي در برنامه هاي آموزشي دانشگاه هاي پزشکي 
ضروري است، ]17[ و آموزه های الهی با ارائه اصول سبک زندگی و 
فضایل اخالقی دینی، راهنمایی جامع جهت رسیدن انسان به کمال 
مطلوب اســت. تمسک به آموزه های الهی و بهره مندی از الگوهای 
عملی دینی، زیر بنای ساخت ستون های سبک زندگی سالم است. 
اهمیت و نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تحقق  
هر چه بهتر اهداف جمعیتی و توســعه جامعه سالم، بدیهی است و 
ارتقای آموزش پزشــکی و افزایش پاسخگویی اجتماعی بر اساس 
نیازهای سالمت جامعه از اولویت های برنامه ریزان آموزش پزشکی 

کشور است. ]18[ 
لذا الزم اســت صاحبان اندیشــه و برنامه ریزان کالن کشــور به 
خصــوص در بخش آمــوزش علوم پزشــکی، با اســتفاده از این 
آموزه های حیاتی و ســبک زندگی مبتنی بر فضایل اخالقی دینی، 

راه سعادت انسان های مومن را هموار نمایند. ]17[
اگر چــه تاکنون مطالعات گوناگونی در مــورد جمعیت و همچنین 
ســبک زندگی در کشــور صورت پذیرفته است، انجام تحقیقی که 
هــر دو بخش آموزه های و راهکارهای قرآن و عترت و راهکارهای 
کاربردی خبرگان برای کاربست این ارزش ها در آموزش پزشکی را 

در برداشته باشد، ضروری است.
سرعت بخشــیدن به روند »ارتقای ســالمت خانواده و جمعیت« 
و »الگوسازی سبک زندگی ایرانی اســالمی« در راستای تشکیل 
خانواده، تشویق به ازدواج در ســنین مناسب، فرزندآوری در زمان 
مناسب و به تعداد معقول، معیارهای تربیت فرزندان صالح و تحکیم 
بنیــان و پایداری خانواده بر اســاس آموزه های قــرآن و عترت، و 

الگوسازی خانواده مطلوب ایرانی اسالمی ضروری است.
هــدف این تحقیق، تببین ارزش ها و تأثیر آموزه های قرآن و عترت 
بر ســالمت خانواده و اهمیت این آموزه ها در مورد مســئله ازدواج، 
ســالمت خانواده، فرزندآوری و جمعیت مطلوب در ســبک زندگی 
اسالمی است. در نهایت پیشنهادات جهت نهادینه سازی ارزش ها و 
آموزه ها قرآن و عترت در برنامه های آموزش پزشکی جهت اجرای 

سیاست های کلی جمعیت کشور؛ ارائه می گردد.

                                                   روش کار

روش  تحقیق:   
این تحقیق میان رشــته ای با مرور متون قرآنی- روایتی و تحلیل 
محتوایی مفهومی انجام شد. مفاهیم »سالمت خانواده« و »جمعیت  

177 توسعه الگوی سالمت خانواده و جمعیت مطلوب بر مبنای ...

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ci
ri

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 12

http://jmciri.ir/article-1-2753-en.html


مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران / دوره 35؛ شماره 2، تابستان 1396

مطلــوب« تببین و راهبردهای مرتبط با این مفاهیم در متون الهی 
و دینی تفســیر شــد. همچنین به متون تفســیري و حدیثی چون 
تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، تفسیر نور و نهج البالغه و ... مراجعه و  

مفاهیم مورد نظر استخراج و گردآوری گردید. 
در ابتــدا، با مراجعــه به قرآن و منابع روایــی، عوامل تقویت کننده 
تشکیل خانواده و فرزندآوری از قرآن و احادیث، دسته بندی گردیده 
اســت. در مرحله بعدی به مرور کتب مراجع اســالمی به بررسی 
تفاســیر آموزه های قرآن و عترت در مــورد فرزندآوری و جمعیت 
پرداخته شد. سپس با تحلیل محتوایی مفهومی به تبیین راهبردهای 
قران و عترت در این زمینه پرداخته شد. در تحلیل مفهومی پس از 
توصیف مفاهیم و کارکردهای آنها و تمایز مفاهیم از سایر مضامین 
مشــترک، رابطه آنها با ســایر مضامین مورد تأمــل قرار می گیرد. 
تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته ها و تببین آموزه های قران و عترت 
در مورد خانواده و جمعیت مطلوب، منجر به ارائه توصیه هایی جهت 
بهره مندی از این آموزه ها و ارزش های الهی در برنامه های آموزش 

پزشکی کشور شده است.

                                                      يافته ها

از مجموع آیات قرآنی و روایات، مشــخص اســت که دین مبین 
اسالم تأکید فراوان بر بنیان خانواده دارد و خواستار جمعیت مطلوب 
هــم از نظر کیفی و هم از نظر کّمی اســت. عالوه بر این ســیره  
زندگی انبیــاء و اوصیاء، و ائمه اطهار )ع(، گواه روشــنی بر ارزش  

تحکیم بنیان خانواده و پرورش نسل مومن است.

الف( مفاهیم و ارزش ها
تشکیل خانواده )ازدواج و فرزندآوری(

در آموزه های وحیانی، التزام به باورها و رفتارهای دینی، ســالمت 
جســمی، روانی، اجتماعی و معنوی را بــه دنبال دارد، ]19[ ازدواج 
و فرزنددار شــدن در آموزه های قرآن و روایات یک ارزش اســت. 
از طرفی تشــکیل خانواده و فرزندآوری بر هر چهار بعد ســالمت 
زیســتی، اجتماعی، روانی و معنوی تأثیر دارد. در بخش مفاهیم و 
ارزش ها؛ آموزه های قرآن و عترت در ارتباط با ابعاد مختلف سالمت 
انســان؛ خانواده و جامعه ارائه می گــردد. ارتباط بین این چهار بعد 
سبب می شــود ما برای ارائه خدمات بهداشتی  و سالمت و آموزش 

علوم پزشکی هر چهار بعد را در نظر بگیریم. ]19[

1-1- تشکیل خانواده: سالمت زیستی زوجین
ازدواج و تشکیل خانواده از منظر دین بسیار مبارک، مقدس و واجب 
شــمرده شده و تأکید فراواني در این زمینه وجود دارد و این آرامش 
در قالب تشکیل خانواده و ارضای غریزه جنسی در چارچوب ازدواج 
حاصل می گردد. ازدواج می تواند به بقای نســل کمک کند که این 

جنبه زیستی تشکیل خانواده است.
در آموزه های دینی، رابطــه پرهیزگارانه و پاک بین زوجین نه تنها 
آنها را در این دنیا از بسیاری از خطرات و بیماری های جسمی حفظ 

می نماید بلکه مژده سعادت اخروی را نیز برایشان دارد.
من تزوج فقد احرز نصف دینــه، فلیتق اهلّل في النصف الباقی »هر 
کس همســر اختیار کند، نیمی از دین خویش را حفظ کرده است، 

پس باید نیم دیگر را با تقوی پیشگی حفظ کند«. ]20[
تشکیل خانواده و به خصوص ازدواج در جوانی سد محکمی در برابر 

وسوسه های شیطان معرفی شده است. 
رســول خدا صل اهلل علیه و آله در این باره فرمودند: َما ِمْن َشــابٍّ 
تََزوََّج فی حداثه ِســنُُّه االَّ َعجَّ الشــیطان یا ویله یا ویله َعَصَم منی 
َ الَْعْبُد فی الثُُّلــثِ االخر. ]21[ هر کس که در  ثلتــی دینه فلیتق اهللَّ
اوایل جوانی ازدواج کند، شــیطان فریاد می زند: فریاد از! او فریاد از! 
او دوسوم دینش را از دستبرد من نگاه داشت، پس باید عبد خدا در 

نگهداری یک سوم دیگرش جانب تقوا را رعایت کند. 
یکی از بحث های دیگری که سبب ابراز نظریه های گوناگون شده 
عاملی اســت که سبب گرایش زن و مرد به یکدیگر می شود؟ قرآن 
تأکید می نماید: انسان، اشرف موجودات جهان است. بنابراین، تنها 
هدفی را که برای حیوانات اصیل اســت )تمایالت جنســی و تولید 
نســل(، نمی توانیم درباره او صادق بدانیم. و قــرآن، عامل اصلی 
عالقه ی زن و مرد به یکدیگر را آرامش و ســکونی معرفی می کند 

که در پرتو ازدواج به آن دست می یابند. ]2[

1-2- تشکیل خانواده: سالمت روانی زوجین
تشــکیل خانواده و ازدواج موجب آرامــش، امنیت و پختگی ذهنی 
شود که ارتقای سالمت روانی زوجین می انجامد. در قرآن به آیاتی  
هســتند که صرفًا بر حکمت تشکیل خانواده و سکون قلبی زوجین 
و سالمت روانی خانواده تکیه کرده و از تولید نسل سخنی به میان 

نیاورده است، مانند این آیه که می گوید:
»َوِمْن آیاتِِه اَْن َخلََق لَُکْم ِمْن اَنُْفِســُکْم اَْزواجًا لَِتْسُکونُوا اِلَْیها َو َجَعَل 
ُروَن.« )آیه 21  ًة َو َرْحَمــًة اِنَّ فی ذلَِک اَلیات لَِقْوم َیَتَفکَّ بَْیَنُکْم َمَودَّ
ســوره روم( و از جمله آیات و نشانه های خدا این است که او برای 

دکتر سیم فروش ناصر و دکتر طباطبایی شیما178
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شما همسرانی از خودتان بیافرید تا در کنارشان آرام گیرید و میانتان 
محّبت و موّدت و دوستی قرار داد و در این کار، آیات و نشانه هایی 

)از خداوند( هست برای قومی که بیندیشند )تفکر می کنند(.
 و یکي از نشــانه هاي )داّل بر قدرت و عظمت( خدا این است که از 
جنس خودتان همسراني را براي شما آفرید تا در کنار آنان )در پرتو 
جاذبه و کشش قلبي( بیارامید، و در میان شما و ایشان مهر و محّبت 
انداخت )و هر یک را شیفته و دلباخته دیگري ساخت، تا با آرامش و 
آسایش، مایه شکوفائي و پرورش شخصّیت همدیگر شوید، و پیوند 
زندگي انســان ها و تعادل جسماني و روحاني آنها برقرار و محفوظ 
باشد(. مســلّمًا در این )امور( نشانه ها و دالئلي )بر عظمت و قدرت 
خدا( اســت براي افرادي که )درباره پدیده هاي جهان و آفریده هاي 
یزدان( مي اندیشــند ]6[.  این آیه و آیات بســیار دیگر بر ضرورت 
ازدواج. تشــکیل خانواده تأکید می کنند و زن و مرد را مایه آرامش 
یکدیگر می داننــد. »و جعل بینکم موّدة؛ میانتان دوســتی برقرار 
ســاخت.« دومین نقطه مهم در خانواده محبت بین زن و شــوهر 
اســت؛ آنها با تعامل دوســتانه و همکاری در مسیر شناخت خود و 
خدای خود به آرامش می رســند و در وادی امن الهی گام می نهند؛ 
از همین رو تعبیر )لَِتْســُکونُوا اِلَْیها؛ تا آرامش یابید.( آمده است. ]5[ 
)ســکنی( دست یافتن به مقام سکونت و آرامش است، و این تعبیر 
در قرآن اشاره به این واقعیت دارد که آرامش، مقام و موقعیتی است 

که انسان در پهنه هستی باید بدان دست یابد.
آیات فوق و نظایر آنها، اندیشــه کسانی را که فکر می کنند ازدواج 
کاری اســت پلید، شیطانی و دارای ارزش منفی، رّد می کنند. چنین 
اندیشــه ای در قرآن کتاب آســمانی فطرت، جایی نــدارد و مترود 
و باطل اســت. ]22[ میل به ازدواج به اقتضــای حکمت الهی در 
آفرینش انسان لحاظ شده و تدبیر الهی اقتضا کرده است که تکثیر 

نسل و بقای انسان به وسیله آن، تحّقق پیدا کند. ]2[

1-3: تشکیل خانواده: سالمت اجتماعی
ازدواج می توانــد به جایــگاه فرد در جامعه کمــک کند و خانواده، 
بنیادی ترین و پایدارترین ســاختار اجتماعی و هستة اصلی تشکیل 
جامعه و نهادهای آن اســت. اهمیــت خانواده و نقش آن در جامعه 
بشــری از رهاورد تأمل و تفکر در دو بعد وجودی انســان آشــکار 
می گردد. خانواده یک واحد اجتماعی اســت که هدف از آن در نگاه 
قرآن، تأمین سالمت روانی برای سه دسته است؛ زن و شوهر، پدر 
و مــادر و فرزندان. همچنین هدف، ایجــاد آمادگی برای برخورد و 

رویارویی با پدیده های اجتماعی است.

متــن آیه: »الذین یقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا قّرة أعین و اجعلنا 
للمتقیــن إمامًا« )ســوره فرقان ایه 74( ترجمه آیه: و کســانی که 
می گویند خدای ما، ما را از همسران مان نور چشمان ببخش و ما را 
رهبر پرهیزکاران گردان. این آیه بر اهمیت خانواده و پیش آهنگی 
آن در تشــکیل جامعه نمونه انسانی اشاره دارد، چنان که پیوندهای 
سالم و درخشان خانوادگی را ایده آل پرهیزکاران معرفی می کند. ]5[ 
در درون واحــد اجتماعی خانواده پدر و مادر از آغاز تولد کودکان به 
عنوان الگو برای آنان مطرح هستند، نقش و معنای اهمیت خانواده 

در به سازی وضعیت بشر نیز در همین واقعیت نهفته است. 

1-4: تشکیل خانواده: سالمت معنوی خانواده 
ازدواج امری معنوی و پیوندی مقدس اســت،  پیوندی که در آن دو 
نفر عهد می کنند که تا پایان عمر همدم و مونس دیگر باشــند و در 

حفظ، نگه داری و تقویت پیوندشان بکوشند. 
ما معنویت را در اســالم، معرفت ایمان به غیب و تبیین توحیدی از 
نظام هستی تصور می کنیم. ]23[ سالمت معنوی وضعیتی هدفمند 
و معنادار از حیات انســانی است که حاصل ایمان و اعتقاد و ارتباط 
فرد به قــدرت و کمال الیتناهی الهی و زندگی ابدی پس از مرگ 
است. ســالمت معنوی منجر به ایجاد نشاط، امید، رضایت مندی، 
اطمینان قلبی، آرامش و داشــتن قلب سلیم در فرد و رستگاری در 
دنیا و آخرت شده و ارتباط پویای مبتنی بر مکارم اخالقی، عشق و 
محبت با خود، دیگران و جهان پیرامون را ایجاد می کند. ]19و23[

در بعد معنوی ازدواج و فرزندآوری موجب رشــد و تعالی روحی فرد 
و البته به دنبال آن به ســالمت معنوی جامعه کمک کند. ]24[ در 
ادامه به جنبه های مختلف مورد اشــاره در آیات قران و روایات در  
مورد تشــکیل خانواده و فرزندآوری و آزمون توکل بر خدا و تقویت 

ایمان پرداخته می شود. 

1-4-1: انجام امر الهی فرزندآوری و حفظ نسل
از دیدگاه قرآن وظیفه خانواده زمینه سازی برای همین هدف است، 
حال چه برای زن و شوهر، یا کسانی که راه آنان را ادامه می دهند؛ 

یعنی فرزندان
سفارش امیرالمؤمنین )ع( در باره ازدواج و طلب فرزند:

»تزوجوا فان التزویج ســنة رســول اهلل )ص( فانه کان یقول: من 
کان یحب أن یتبع سنتي فان من سنتي التزویج و    اطلبوا الولد فاني 
تکاثر بکم االمم غدا«؛ ازدواج کنید که همانا ازدواج ســنت رسول  
 خداست. همانا حضرتش مي فرمود: هر کس دوست دارد که از سنت 
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من پیروي کند، پس بداند که   ازدواج یکي از سنت هاي من است و 
طلب فرزند کنید؛ چرا که با شــما مي خواهم امتم را از   سایر امت ها 

بیشتر کرده باشم. ]25[

1-4-2: دعا  و توکل بر خداوند برای فرزنددار شدن
با توجه به تعریف معنویت، ایمان به قدرت والیتناهی خداوند منجر 
به دعا برای فرزنددار شــدن و درخواســت برای معجزه می گردد. 
ایــن دو بر هم تأثیر متقابل دارنــد. اطمینان قلبی از قدرت خداوند 

و سپردن زندگی خود به اراده خداوند نشانه سالمت معنوی است.
یکي از دعاهاي افراد حتي پیامبران، داشــتن فرزند است و حضرت 
ابراهیــم )ع( در پیري )حجر، 51 تا 54( و نیز حضرت زکریا )ع( در 
سنین کهنسالي خواهان فرزند مي شوند و خداوند دعاهاي ایشان را 

مستجاب کرده و به ایشان فرزنداني مي دهد. 
ُتُمونِي َعلَی أَن  ــرْ َک بُِغالٍم َعلِیٍم. َقاَل أَبَشَّ ــرُ َّا نَُبشِّ َقالُواْ اَل تَْوَجْل إِن
َن  ــْرنَاَک بِالَْحقِّ َفاَل تَُکن مِّ ــُروَن. َقالُواْ بَشَّ ــِنَي الِْکَبُر َفبَِم ُتَبشِّ مَّسَّ
الَْقانِِطیَن )حجر/ 53-55( گفتند مترس که ما تو را به پســری دانا 
مژده می دهیم. گفت  آیا نوید مي دهید با آنکه  مرا پیري رسیده  پس  
به  چه  نویدم  مي دهید. گفتند ما تو را به حق بشــارت دادیم پس از 

نومیدان مباش.
در ادامه به آموزه های قران و عترت در مورد ارزش تشکیل خانواده 
و فرزنددار شدن و تکیه بر قدرت خداوند در حل مشکالت اقتصادی، 

رزق و روزی خانواده پرداخته می شود.

1-4-3: تشکیل خانواده با اطمینان از رزاقیت خداوند
مسئله اقتصادي در این زمینه نیز مورد توجه بوده و قرآن کریم این 

گونه به امر ازدواج، تشویق مي کند. 
این گونه آیات و روایات فراوانی داللت بر استحباب و مطلوب بودن 

ازدواج و همسرگیری می کنند. 
البته، باید توّجه داشت که این یک حکم کلّی و عمومی است که بر 

اساس یک نیاز گسترده و کلّی است.
ْن أَْزَوِجکم بَنِیَن  ْن أَنُفِســکْم أَْزَوجًا َو َجَعَل لَُکم مِّ ُ َجَعَل لَُکم مِّ »َو اهللَّ

َبتَِأ« )نحل/72( َن الطیِّ َو َحَفَدًة َو َرَزَقُکم مِّ
»خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و برای شما 

از همسران تان فرزندان و نوه ها، و از طیبات به شما روزی داد«
در این آیه مبارکه بر ازدواج به عنوان یک موهبت الهی تأکید شده 
اســت و در ترجمه تفســیری این آیه آمده است، خدا برای شما از 
)نــوع( خودتان )نه از حور و غالمان و نه از پریان( همســرانی قرار 

داد و از همســرانتان برای شما پســران و نوادگان به وجود آورد، و 
شما را از چیزهای پاکیزه )معنوی و مادی مانند عقل و دین و کتاب 

آسمانی و خوراکی و پوشاکی و همسر( روزی نمود، 
الِحیَن ِمْن ِعباِدُکْم َو إِمائُِکْم إِْن َیُکونُوا  »َو أَنِْکُحوا الْیامی  ِمْنُکْم َو الصَّ
ُ واِســعٌ َعلیٌم« )نور/ 32( »مردان و  ُ ِمْن َفْضلِِه َو اهللَّ ُفَقراَء ُیْغنِِهُم اهللَّ
زنان بی همســر خود را همســر دهید، همچنین غالمان و کنیزان 
صالح و درستکارتان را اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل 
 خود آنان را بی نیاز می ســازد خداوند گشایش دهنده و آگاه است!« 

رزق و روزی فرزندان عطیه الهی 
ِ ِرْزُقَهــا َو َیْعلَــُم  ـٍة ِفــی الْْرِض إاِلَّ َعلَــی اهللَّ »َوَمــا ِمــْن َدابَـّ
)هــود/6( ُمبِیــٍن«  ِکَتــاٍب  ِفــی  ُکلٌّ  َوُمْســَتْوَدَعَها  َها   ُمْســَتَقرَّ
هیچ بنده ای در زمین نیست مگر روزی او بر عهده خداوند است. 

1-4-4: فرزندان و امداد الهی 
از نظر قرآن و اسالم، کثرت یک ارزش است و این ارزش هنگامي 
واقعي اســت که در مســیر تعالي انسان و انســانیت باشد و خود و 
فرزند را به سوي خدایي شــدن و دستیابي به خالفت الهي انسان 

رهنمون سازد. 
َوُیْمِدْدُکْم بَِأْمَواٍل َوبَنِیَن )نوح/12( و شما را به اموال و فرزندان مدد 

می فرماید.
در این بخش از ارائه یافته ها به مســئله جمعیت از دیدگاه آموزه ای 

قرآن و عترت پرداخته می شود:

2( جمعیت مطلوب از نظر آموزه های قرآن عترت
2-1- ازدواج و فرزنددار شدن مومنین یک ارزش الهی 

است
تزوجوا، فإني مکاثر بکم المم یوم القیامة، ]21[ »ازدواج کنید. زیرا 
من فردای قیامت در مقابل امت های گذشــته به کثرت تعداد امت 

خود غالب می شوم.« 
روایاتی کــه داللت بر این دارد که کثرت اوالد مســلمین موجب 

افتخار رسول خدا )ص( در قیامت است:
در وســائل الشــیعه ج14/20 صــدوق به ســند خــودش از علی 
بن رئاب که ســند صحیحی اســت و او از محمد بن مســلم نقل 
می  کنــد که امام صادق )ع( فرمود: »إن رســول اهلل )ص(: تزوجوا 
فانی مکاثر بکــم االمم غداً فی یوم القیامة. ]25[ ازدواج کنید، چرا 
 که روز قیامت با کثرت امت خودم بر ســایر امم مواجه می  باشــم.

دکتر سیم فروش ناصر و دکتر طباطبایی شیما180
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روایات در برخی روایات یکی از اهداف تکثیر اوالد را این معنی قرار 
داده است که هر مومن یکتا پرستس که با گفتن الاله االاهلل زمین 

را سنگین تر می  کند: 
امام باقر )ع( از پیامبــر اکرم )ص( نقل می  کند ما یمنع المومن ان 
یتخذ اهاًل؟ لعل اهلل یرزقه ... تثقل االرض بال اله اال اهلل ]23[ پیامبر 
فرمود: چه چیزی مومن را منع می  کند از اینکه همسری اختیار کند 
در حالی که خداوند ممکن اســت فرزندی به او دهد که زمین را با 

گفتن ال اله اال اهلل سنگین می  کند.
درباره ارتباط با موضوع تغییرات جمعیتي، در تحقیقات فقهی مربوط 
بــه این موضوع، عمدتًا به روایات حاکــي از مطلوبیت اصل تکثیر 
نسل اشاره مي شود از نظر عالمه مصباح یزدي این موضوع هر چند 
به عنوان یک بحث فقهي مطلوب اســت، اما از آنها نمي توان مبنا 
و منشأ این مطلوبیت را فهمید. ]19[ و تأکید دارند، ژرف کاوي هاي 
بیشتري در روایات مربوط به تکثیر نسل شود می توان استفاده بهتر 
و عمیق تري از آنها نمود. برای این کار الزم است همانند کاري که 
در فقه و اصول فقه انجام شــده، از برخی اصول موضوعه کالمی 
استفاده شود. با کاربرد قواعد کالمي، هدف الهی از آفرینش انسان 
این اســت که از خاکي پســت و بي مقدار موجودي خلق شود که 
فهم، شــعور و اراده داشته باشــد، جاي تردیدي در مطلوبیت اصل 
تکثیر نسل باقي نمي ماند؛ چه رسد به این که انساني خلق شود که 
خدا را بشناســد و بتواند به جایي برسد که مصلح جامعه باشد. آنچه 
در علم کالم درباره هدف آفرینش انســان گفته مي شود، مبتني بر 
قاعده فلســفي فیاضیت مطلق الهي است. اگر این قواعد کالمي و 
فلسفي را به قواعد اصولي دیگر ضمیمه کنیم، افق هاي جدیدي در 
تکامل تحقیقات فقهي مربوط به موضوع تغییرات جمعیت به روي 

ما گشوده خواهد شد. ]22[
طبق آموزه های الهی، در مسأله فرزندآوری باید به پرورش دینی و 

معنوی و کیفیت زندگی فرزندان توجه داشت.
2-2- تأکید آموزه های قرآن و عترت بر پرورش ارزش های اخالقی 
مسئولیت در قبال فرزندان و به ویژه پرورش ارزش های اخالقی با 

تربیت صحیح آنها از شاخصه های سبک زندگی قرآنی است.
بر اســاس حدیث شریف پیامبر اکرم )ص( فرزندان، امانت هایی در 
دست پدر و مادرند که باید از آنها مراقبت کنند، بدون اینکه احساس 
مالکیت نســبت به آنان داشته باشند. فرزند در رشد و بالندگی خود 
نیازمند عطوفت و مهربانی پدر و مادر است، که این محبت و مهربانی 
دو اثر اساســی دارد: یک- هسته ضروری تکامل و ایجاد اطمینان 
اولیه در روح کودک است. دو- زمینه پیدایش روح دوستی و مهربانی 

 و رشــد ارزش های اخالقی در ارتباط کودک با دیگران می شــود.
َّذیَن آمنوا قوا أنُفَســُکم و أهلیکم نارا و ...«  متن آیــه: »َو با أُیها ال

)التحریم، آیه 6(
ترجمه آیه: ای کســانی که ایمان آورده اید خویشتن و اهل خویشرا  

از آتش نگهدارید.
این آیه به صورت ضمنی داللت بر تربیت صحیح فرزندان نیز دارد 
چرا که عموم مومنان در ایرن آیه مسئول نگهداری خویشتن و اهل 
خویش )اعم از همســر و فرزندان و دیگر نزدیکان( از آتش جهنم 
ذکر شــده اند و نگهداری از آتش جهنم، منوط به امور متعددی به 

ویژه تربیت اسالمی فرزندان است.
یکی از ویژگی های مؤمنین راســتین این است که توّجه خاّصی به 
تربیــت فرزند و خانواده ی خویش دارند و بــرای خود در برابر آنها 

مسئولّیت فوق العاده ای قائلند.

2-2-1- فرزند صالح موهبت الهی است 
»زکریا با مشــاهده عینی معجزه، امیدوارانــه دعا کرد: آفریدگارا از 

جانب خویش مرا فرزندی صالح عنایت فرما«.
اِکِریَن )اعراف/189(  ََّنُکونَنَّ ِمَن الشَّ َ َربَُّهَما لَئنِ ْ َءاتَْیَتَنا َصالًِحا ل دَعَوا اهللَّ
هر دو از خداوند و پروردگار خود خواســتند: »اگر فرزند صالحی به 
ما دهی، از شــاکران خواهیم بود« با نگاه به مباني تربیتي قرآن، در 
مي یابیم که از نظر اســالم، دو جنبه پرورش جسمي و روحي مورد 

توجه است. 

2-2-2- پــرورش ارزش های اخالقی فرزند صالح: از 
مصادیق خیر کثیر 

پیامبر اکرم مي فرماید: من سعادة الّرجل الولد الّصالح ]26[ » فرزند 
صالح از نشانه های سعادت انسان است« 

ِ ِمــنَ الُْمْؤِمِن إَِذا َقَبَضه ]27[ »فرزند صالح،  الُِح ِمیَراُث اهللَّ الَْولَُد الصَّ
میراث خدا است پس از مرگ مومن« 

حضــرت علی همواره بر ارزش های اخالقی تأکید داشــته اند و در 
خطبه های 86 و 87 بر لزوم پند دادن و پند پذیر بودن تأکید نموده 
و سعادتمندی انسان را در رعایت ارزش های اخالقی و پرهیز از گناه 
بر می شــمرند. همچنین در خطبه 31 به تربیت فرزند و برشمردن 
ارزش های اخالقی برای فرزند و ضرورت تکریم والدین و توجه به 

معنویات تأکید نموده اند.
و نیز از امام صادق علیه السالم روایت است که فرمود: ]25[

الُِح َرْیَحانٌَة ِمْن َرَیاِحیِن الَْجنَِّة / »فرزند صالح بوي خوشــي  الَْولَُد الصَّ

181 توسعه الگوی سالمت خانواده و جمعیت مطلوب بر مبنای ...
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الُِح َیْسَتْغِفُر  ِ ِمْن َعْبِدِه الُْمْؤِمِن الَْولَُد الصَّ است از بهشت« و ِمیَراُث اهللَّ
لَــه و»میراث خدا از بنده مومنش فرزند صالحي اســت که برایش 

طلب آمرزش کند.« ]28-26[

2-2-3- پرورش اخالق اجتماعی
حضرت علی در خطبه 31 نهج البالغه به ضرورت رشــد و پرورش 
اخالق اجتماعی تأکید داشــته اند. ]29[ بــه نیکی ها امر کن و خود 
نیکوکار باش و با دست و زبان بدی ها را انکار ناو در راه خدا آنگونه 
که شایسته اســت تالش کن. در برابر مشکالت ایستادگی نما. در 
تمام کارها خود را به خدا واگذار که به پناهگاه مطمئنی رسیده ای.

رشد مالک های کلی اخالق اجتماعی از منظر قرآن از جمله عدل، 
احســان، تقدم مصالح معنوی بر منافع مادی در خانواده )در رابطه 
انسان با همسر و فرزندان و اعضای خانواده.( و جامعه سبب ارتقای 
کیفیت جامعه می گردد. ]20[ لذا توســعه اخالق اجتماعی مبتنی بر 

ارزش های دینی از راهبردهای ارتقای کیفی جمعیت کشور است.

ب( راهبردهای قرآن در جهت حفظ جمعیت مومنان 
ب-1- سبک زندگی الهی، شرط جامعه مطلوب 

قرآن کریم سبک زندکی ایده آل را اینگونه توصیف می نماید:
متــن آیه: »َوَمن عمل صالحا من َذکر أو اُثنی و هو مومی فلُنحیینَُّه 
َحیاَة َطیبه و لنجزینهم اجرهم باحســن ما کنون یعملون« )ســوره 
نحل آیه 97( ترجمه آیه: هر کس از زن و مرد، کار شایســته انجام 
دهد و مومن باشد، قطعًا او را با زندگی پاکیزه ای، حیات می بخشیم 
و مسلمًا به آنان بهتر از آنچه انجام می دادند، پاداش خواهیم داد.«

از دیدگاه عالمه طباطبایی خداوند انســان بــا ایمانی را که عمل 
شایســته انجام می دهد با زندگی جدیدی که غیر از زندگی معمول 
مردم اســت اکرامی کند و آثار حقیقی آن همان علم و قدرت است.

]2[ این همان ســبک زندگی ایده آل قرآنی است که منزه از نظر، 
پاکیزه از آلودگی، ظلم ها و خیانت ها، عداوت ها، اسارت ها، ذلت ها و 

انواع نگرانی هاست. ]6[ 
ب-2- اجتناب از الگوهای تحمیلی غیر دینی و جلوگیری 

از تحت سلطه رفتن مومنان
ُ لِلْکاِفریَن َعلَي الُْمْؤِمنیَن َســبیاًل« )نســاء/141(   »َو لَــْن َیْجَعلَ اهللَّ
»و خداوند هرگز اجازه نداده اســت که کافران کمترین تسلطی بر 

مومنان داشته باشند.« 
تهاجم دیروز بیگانگان، مقابه ای از نــوع نظامی بود، اما امروز این 
تهاجم به صورت فرهنگی اســت. هجوم اصلی بر سبک زندگی و 

بر نهاد مقدس خانواده متمرکز شــده اســت. کم رغبتی به ازدواج، 
کم رغبتی نســبت به داشتن فرزند، رشد طالق، با آموزه های الهی 

اسالمی و سبک زندگی ایرانی مطابقت ندارد.

                                                          بحث

آموزه هــای قرآن و عتــرت ارزش های متعالی الهــی را در اختیار 
بشــریت قرار داده و این ارزش های اخالقی جهان شــمول را پایه 
تزکیه و آموزش قرار داده است. با پیروی از این آموزه ها و پیروی از 
»اسوه حسنه« که الگوی ارزش های اخالقی هستند، افراد جامعه به 
خلق العظیم  دست می یابند. هدف آموزه های قرآن و عترت ارتقای 
کیفیت جامعه با نهادینه ســازی ارزش هــای متعالی در خانواده ها و 
جامعه است. بدین ترتیب این جمعیت »خیر االمه« نامیده می شوند. 

]30[
توجــه به خانواده یک ارزش در ســبک زندگی الهی اســت و در 
آموزه های قران و عترت بر آن تأکید شده است. لزوم تحکیم خانواده 
منجر به ابالغ سیاست های کلی خانواده در کنار سیاست های کلی 
جمعیت کشــور شــد عاّلمه طباطبائی )ره( در تعریف جامع خود از  
خانــواده می فرماینــد: »اّولین مکانی که برای هر انســانی تعریف 
می شود و بدان تعلّق دارد، خانواده است. ایشان خانواده را مهم ترین 
نهاد اجتماعی می داند که با پیوند مقّدس ازدواج آغاز می شــود و با 

تولّد فرزندان کامل می گردد«. ]2[
عوامل فرهنگي، ارزش ها و باورهاي خانواده نقش بسیار مهمي در 
جهان بیني فرد دارد، ادامه داد: همین دیدگاه اســت که در تربیت 
فرزندان و الگوســازي نقش، خودش را نشــان خواهد داد. دختر یا 
پســري که قصد ازدواج دارنــد باید بدانند کــه باورها و عقایدش 
نهادینه شــده اســت و حاصل تعامل فرد، خانواده و اجتماع است. 
سال ها براي شکل گیري این باورها سپري شده است، بنابراین تغییر 

این باورها سخت بوده و سال ها طول مي کشد. ]31[
در انتخاب شریک زندگي تا جایي که امکان دارد زوجین باید داراي 
باورها و ارزش هاي مشترک باشند و هر چه اعتقادات و ارزش هاي 
معنوي قوي تر باشــد، تعهد فرد به داشتن یک رابطه پایا و آرامش 
بخش بیشــتر اســت و نبود یک باور مشترک، زمینه ساز اختالف و 
مشکالتي در آداب و رسوم ازدواج، تربیت فرزندان، نحوه شکل گیري 
و رشــد اجتماعي فرزندان نشان مي دهد. عاّلمه طباطبائی در زمینه 
حقوق زن در ملل گوناگــون و از جمله تمدن غرب، بحث مفّصلی 
در جلد چهارم تفســیر شریف المیزان )دوره چهل جلدی( دارند که 

دکتر سیم فروش ناصر و دکتر طباطبایی شیما182
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به اختصار به آن اشــاره می شــود: عمل ازدواج از اصول کارهای 
اجتماعی اســت و ازدواج از بدو پیدایش بشــر بوده و هر یک از دو 
انسان )مرد و زن( مجّهز به دستگاه های خاص خلقت برای ازدواج 
هســتند و تمام احکام مربوط به حقوق مرد و زن و ارث و مهریه و 

طالق بر اساس همین اصول است. ]2[
ادیان و حکومت ها و در نهایت، ســازمان ملل اســاس ازدواج را بر 
تشــریک مســاعی زن و مرد قرار داده اند. اگر چه همه ادیان الهی 
اصول اخالقی را محترم شــمرده اند، اما آنچه را اسالم بیش از همه 
تأکید نموده، فراموش کرده اند. فطرت انسان مایل به ازدواج است. 
اصول انسانی و مسلّم ازدواج نزد همه ملت ها محترم است. ازدواج 
موجب جلوگیری از زنا و فحشــا می شــود. مسأله ازدواج و تشکیل 
خانــواده آن قدر اهمیت دارد که علمای مذاهب، جامعه شناســان، 
حقوقدانان، روان شناســان و علمای تعلیم و تربیت، زیست شناسان 
و کســانی که در زمینــه فرهنگ جهانی و فرهنــگ قومی و ملّی 
و قبیلــه ای و علوم اقتصادی و سیاســی مطالعه و تحقیق می کنند، 
بخش مهمی از مطالعات و تحقیقات شــان، مستقیم یا غیرمستقیم، 

به امور ازدواج و جوانان اختصاص دارد.
اســالم برای ازدواج تقّدس قایل است؛ مقررات و تشریفات خاصی 
برای آن در نظر گرفته شــده اســت. ازدواج راهی برای رسیدن به 
کمال اســت. برای احتراز از تکرار مطالــب، اهمیت ازدواج و اصل 

همسر گزینی در اسالم به شرح ذیل تقسیم بندی می شود:
اسالم در تمام شؤون اجتماعی، به زن و مرد حقوق برابر داده است. 
هــر گاه مرد یا زن عمل صالح همراه با ایمان انجام دهند به حیات 
طیّبه می رسند. )نحل: 97( و خداوند انسان را از دو جنس زن و مرد 
آفریده و آنان را به شــعوب و قبایل تقسیم کرده است تا از یکدیگر 
باز شناخته شــوند. )حجرات: 13( کالم الهی قریب 240 مرتبه در 
قــرآن کلمه »ناس« را به کار برده که در تمام موارد، زنان و مردان 
را شــامل است. خداوند به وســیله یک زن و یک مرد انسان های 

بسیاری در زمین پراکند. )نساء: 1(
لزوم اصالح ســبک زندگي مبتنی بر ارزش های اخالقی در اجراي 

سیاست هاي تعادل جمعیت ]16[
تحقق ســبک زندگی اسالمی که ریشه در معنای زندگی دارد، یک 
ضرورت اساسی برای حفظ قدرت ایران اسالمی است. برنامه ریزی 
دقیق و بلند مدت برای ترویج الگوی نوین ســبک زندگی خانواده 
ایرانی، همگام با نیازهای امروز جامعه )با توجه به افزایش ســطح 
تحصیــالت و مطالبات به حق مردم(؛ در جهت توصیه به ازدواج به 
موقع، رغبت به فرزندآوری و استحکام بنیان خانواده ضروری است 

و می تواند در قالب الگوی زندگی ایرانی اسالمی ترویج گردد. رشد 
فضایل و کرامات اخالقی و معنــوی با تکیه بر آیات و احادیث در 
خانواده ایرانی اسالمی و ترویج  سبک زندگی مبتنی بر ارزش های 
اخالقــی دینی را بــرای حفظ جمعیت و در جهــت ارتقای کیفیت 

جمعیت و توسعه ارزش های اخالقی اجتماعی یک ضرورت است.
با تکیه بر آیات و احادیث می توان سبک زندگی سالم را برای رشد 
جمعیــت مطلوب و ارتقای کیفی جمعیت ســر لوحه خود قرار داد. 
در ســبک زندگی الهی خانواده؛ مقدس ترین نهاد اجتماعی است و 
بستری برای آرامش، تربیت و رشد نسل آینده است. ازدواج به موقع 
و درســت با کمک به افزایش کیفیت زندگی و تحکیم خانواده در 
افزایش نرخ باروری بســیار مؤثر است. روشن است که جامعه سالم 
در گرو خانواده سالم می باشــد در متون دینی توصیه های فراوانی 
در راستای حفظ تقدس و تحکیم پایه های خانواده ذکر شده است. 

               نتيجه گيری

اهمیت پرداختن به الگوی اسالمی ایرانی سالمت خانواده، ریشه در 
این حقیقت دارد که نهاد مقدس خانواده، نخستین و پایدارترین بستر 
تربیت و پرورش ارزش های دینی و اخالقی انســان است. با توجه به 
بررســی و پژوهش قرانی روایی، شرط اصلی برخورداری از جامعه ای 
ســالم و مطلوب نهادینه شــدن ارزش های متعالی الهی در جامعه و 
ارتقای ســالمت و تحکیم و پایداری خانواده است. بهترین راه برای 
رســیدن به هدف مطلوب در زمینه جمعیت بهره مندی از آموزه های 
دینی و ارزش های اخالقی و پیاده ســازی نگرش تعادلی اسالمی به 

مسئله جمعیت، فرزندآوری و سبک زندگی ایرانی  اسالمی است. 
با توجه بــه آموزه های الهی هــدف اصلی نظام خانــواده، تأمین 
نیازهــای عاطفی و تأمین نیازهای روانــی و اجتماعی اعضای آن 
است. مسئولیت امنیت و آرامش و روان سالم اعضای خانواده که با 

ازدواج آغاز می شود بر عهدة آنهاست.
فرزند از دیدگاه آموزه های قران و عترت نشانه ای از لطف و رحمت 
الهی و قــدرت الیتناهی خداوند؛ افزایــش رزق و روزی و برکت؛ 
 و تحکیــم خانواده، ســعادت دنیا و آخرت با فرزند صالح؛ اســت.

آموزه های قرآن و عترت نسبت به تشکیل خانواده و فرزندآوری در 
همه زمان ها تأکید داشته  اند. بنابراین از نظر حکم اولی فرزندآوری، 
امری اســت که پیامبر اکرم )ص( و ائمه طاهرین )علیهم السالم( 
به آن ســفارش فراوانــی نموده  اند و می  توان آن را از مســتحبات 
موکد شــمرد. البته همواره در ایات  قرآن و روایات به مسئله تربیت 

183 توسعه الگوی سالمت خانواده و جمعیت مطلوب بر مبنای ...
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فرزندان و پرورش فرزندان صالح تأکید شــده و مســئله توجه به 
کیفیت رشد فرزندان از تأکیدات است.

زیر بنای ساختار کلی خانوادة ایرانی- اسالمی دو رکن اساسی اخالق 
و حقوق اســت که ضامن و تأمین کننده اهــداف و بالندگی خانواده 
است. تحکیم هر چه بیشتر نظام خانواده، اساسی ترین راه برای ارتفای 
ســالمت خانواده و جامعه است. لذا ضروری اســت با به کارگیری 
آموزه های قرآن و عترت در رابطه با اهمیت ثبات و سالمت خانواده، 
جمعیت و فرزند آوری، جامعه ایرانی، به پرورش نسلي مومن، دانشمند 

و صالح که توانایي مدیریت جهاني دارد تشویق شوند.
در کشــور ایران که سرشار از منابع طبیعي، فرصت هاي فرهنگي و 
اجتماعي، پیشینه اي تاریخي و تمدني دیرپا، آییني آسماني، آموزه هاي 
حیات بخش اسالمی و آرمان هاي جهاني و نسلي پر استعداد دارد، 
بایــد با ارایه راهکارهاي بلندمدت و آینده نگــر، جامعه ایراني را بر 
 اســاس آموزه های دینی، به ســوي پیشــرفت مقتدرانه سوق داد.

بنابراین الزم اســت این فرهنگ ســازی از جامعه دانشگاهی علوم 
پزشکی و برنامه های آموزش علوم پزشکی شروع شده و نخبه های 
دانشــگاه با این علوم الهی مانوس باشند و این مفاهیم را در عمل  
انتقال دهند. دانشــگاه های علوم پزشکی، اســاتید و دانشجویان با 
بهره منــدی از این آموزه های الهی در جهت ترویج ســبک زندگی 
ایرانی اسالمی و فضایل اخالقی به منظور ارتقای سالمت خانواده   

و جامعه در تمامی ابعاد نقش اساسی دارند. ]32[
- توصیه های کاربردی جهت توســعه ســالمت خانواده و جمعیت 

مطلوب در برنامه های سالمت و آموزش پزشکی
- طراحی و پیاده ســازی الگوی خانواده و ســبک زندگی اسالمی 
ایرانی بر اســاس آگاهی و علم مبانی و ارزش ها و اخالق، احکام و 

آموزه های قرآن و عترت و تببین هویت قدسی نظام خانواده
- تدریــس اصول و آموزه های و راهبردهای قرآن و عترت در مورد 

تشکیل خانواده و فرزندآوری در آموزش پزشکی
- زمینه سازی برای اســتفاده از ظرفیت ها و توانمندی های جامعه 
پزشکی در راستای فرهنگ سازی آموزه های جمعیتی قرآن کریم و 

سیره اهل بیت )ع( در جامعه

- ارتقاء ســالمت زیســتی، معنوی، روانی، اجتماعی خانواده ها با 
ترویج سبک زندگی ایرانی- اسالمی در برنامه های سالمت

- غنی نمودن محتواي اخالق پزشــکی و توجه به سالمت معنوي 
در آموزش پزشکی

- بهره منــدی از اصول دینی و راهبردهــای  قرآن و عترت در مورد 
خانواده و فرزندآوری در آموزش به بیماران و مراجعان سیستم سالمت

- بازنگــری در آموزش هــای نظری و عملی در ســطوح مختلف 
رشــته های پزشــکی و تخصصی مرتبــط با بــاروری و اصالح 
برنامه ریزی هــای کنترل جمعیت مبتنی بــر نیازهای جامعه جهت   

ارتقائ نرخ باروری کل
- آموزش مشاوره ای و مهارتی کلیه شبکه های بهداشتی به منظور 

استحکام بنیان خانواده  
- ارائه ســبک زندگی ایرانی- اسالمی و آموزه های الهی مرتبط با 

ارزش فرزند در آموزش علوم پزشکی
- تشویق نسل جوان تحصیل کرده به توجه به  امر تشکیل خانواده 

و تعادل در فرزندآوری
- ترویج آموزه هاي الهی براي ارتقاي سالمت مادر و کودک

- حمایــت از مادران شــاغل، حمایت از مادران باردار و شــیرده و 
فراهم آوردن حمایت هاي بهداشتی

- نشــر حقوق خانواده و زن بر مبناي حقائق دینی در آموزش علوم 
پزشکی و در آموزش عمومی به مردم

- نهادینه ســازی فرهنگ احترام به ســالمندان و تکریم والدین و 
سالمندان در خانواده و اجتماع با توجه به آموزه های دینی

- حمایت از سالمندان و ارتقاي کیفیت زندگی سالمندان در خانواده 
و جامعه با ارتقاي طب سالمندي و توجه به نیازهاي آنان بر اساس 

جنسیت و درجه سالمندی در کریکولوم هاي علوم پزشکی
تضــاد منافع: نویســندگان مقاله هیچ گونه تضــاد منافعی در این 

پژوهش ندارند. 
سپاسگزاری: از ریاست محترم فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری 
اســالمی ایران برای تصویب و حمایــت از این طرح تحقیقاتی در 

گروه قرآن، عترت و سالمت سپاسگزاریم.

the society of seminary teachers of qom; 1996. 
Vol.4 p.282, vol.15 p.10. [Arabic]
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