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مقدمه
مسئلۀ افزایش فرزندآوری یا کنتررل آ یکری از مسرا لی اسر کره از دنرد د رۀ اخیرر
موردتوجه قرار گرفته اس  .در سال ای بعد از انقالب اسالمی ،دول  ،سیاسر کنتررل
مخالفانی داش  .در دند سال اخیر بهدلیل تأکید ر بر معظر انقرالب حضرر آیر اهلل
خامنهای بر افزایش جمعی و ابراز نگرانی ایشا دربرارۀ کرا ش رشرد جمعیر جروا
کشور 1که در تاریخ  30/2/03منجر به ابالغ «سیاس

ای کلی جمعی » به رؤسای قوای

سهگانه و ر یس مجمد تشخیص مصلح نظام شد 2،مسئلۀ تکثیر فرزندآوری در کشرور
مطرح شده اس ؛ این موضوع نیز دارای موافقا و مخالفانی اس .

درخصوص افزایش یا تقلیل فرزندآوری ،روایا بهظا ر متعارضری وجرود دارد کره
حل تعارض آ ا نیازمند بررسی دقیق و مهجانبۀ سندی و متنی آ اسر  .باتوجرهبره
بنیا ای اعتقادی حاک بر جامعۀ اسالمی و لزوم تطبیق امور فردی و اجتماعی مسلمانا
با احکام الهی از یک سو ،و ضرور اتخاذ سیاس فرزندآوری متناسب با روح اسالم و
احکام اسالمی از جانب دول اسالمی از دیگر سو ،ا می این پژو ش آشرکار خوا رد
شد .در این پژو ش ،ضمن تالش برای شناخ

احادیث راجر و رفرد ابهرام از مسرئلۀ

فرزندآوری ،به این سؤال پاسخ داده میشود که حک اولیه و ثانویۀ تکثیر موالید دیس ؟
 .۱تحلیل سندی روایات مشوق فرزندآوری
دراینخصوص دهارده حدیث وجود دارد که عبار اند از:
« .1الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِ ٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَرالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا بِکْراً وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِیلَةً عَاقِراً فَرِِنی أُبَرا ِی بِکُر ُ
الْأُمَ َ یوْمَ الْقِیامَةِ(».کلینی1031 ،ق ،ج ،5ص )000امام باقر میفرمایرد پیرامبر فرمرود :برا
دختر باکره اى که فرزندآور اس
جمعی

شما در روز قیام

ازدواج کنید و با ز نازاى زیبا ازدواج نکنیرد؛ زیررا مرن بره فزونر

مبا ا م کن .

دربارۀ اولین راوی حدیث یعنی حسن بن محبوب بین رجالیین اتفاق نظر وجود دارد
که شخصیتش بلندمرتبه و بزرگ اس  .در تأیید این سخن مین بس که وی از اصحاب
اجماع شمرده شده اس (.کشی ،1030 ،ص )553دیگر راوی سند عالء بن رزیرن اسر
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باالی او مورد اتفاق رجالیو اس  .نجاشی دربارۀ او گفته اس « :ثقره وجهراً».

( ،1035ص )232شیخ طوسی نیز دربارۀ او میگوید« :کرا ثقرة جلیرل القردر»(1023ق،
ص )020و عالمه حلی نیز بر آ تأکید کرده اس 1021(.ق ،ص )120محمد برن مسرل

باتوجهبه آنچه ذکر شد ،در اعتبار سند این حدیث یچ شرکی وجرود نردارد و شراید
بدین سبب بوده که عالمه مجلسی در ارزیابی سند حدیث ،آ را صرحی دانسرته اسر .
(1030ق ،ج ،23ص)20
« .2عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِ ِ بْنِ یحْی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَرنِ بْرنِ
رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِ ٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثِررُوا الْوَلَردَ أُکَراثِرْ
بِکُ ُ الْأُمَ َ غَداً(».کلینی1031 ،ق ،ج ،3ص )2امام صادق از رسول خردا نقرل کررده کره
فرمودهاند :برتعداد فرزندا بیفزایید تا در روز قیام

به فزون شما بر ام

ا تفاخر کن .

«عدهای» که در سند فوق از احمد بن محمد نقل کردهاند ،خواه از احمرد برن محمرد
بن خالد برقی نقل کرده باشند خواه از احمد بن محمد بن عیسی قمی ،مورد تأییدند(.حر
عاملی1033 ،ق ،ج ،03ص )101احمد بن محمد نیز رکدام از دو نفر یاد شده باشرد ،در
کتب رجال تأیید شرده اس (.نجاشری ،1035 ،ص 11و /22طوسری1023 ،ق ،ص 50و
 )33از افراد واقد در سند این حدیث ،قاس بن یحیی برن حسرن برن راشرد اسر

کره

ردند ابنغضا ری او را تضعیف کرده( ،1030ج ،1ص ،)23توسط آی اهلل خویی به دو
دلیل موثق دانسته شده اس  .1 :در اسناد کامل الزیاراة ابرن قولویره واقرد شرده؛  .2شریخ

صدوق سند زیار امام حسین را که ایرن شرخص نیرز ازجملره راویرا آ اسر ،

صحی شمرده اس (.بیتا ،ج ،10ص 35و )33باتوجهبه اینکه تضعیفا ابنغضرا ری برا
تردید جدی عالمرا روبرهرو شرده(نک :سربحانی1031 ،ق ،ص22رر )133و از طرفری
ما گونه که ذکر شد ،شیخ صدوق بهنوعی ایشا را تأیید کرده اس  ،قول به توثیق ایرن
شخص بعید بهنظر نمیرسد.
از راویا واقد شده در سند حدیث مزبور ،حسن بن راشد اس
لفظ بغدادی ثقه ،وی را توثیق کرده( ،1010ص )015و عالمه

که شریخ طوسری برا
او را ثقه خوانده اسر .
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(1011ق ،ص )03محمد بن مسل آخرین شخص سرند اسر

کره در روایر

پیشرین،

بزرگی و جالل وی بیا شد .بنابراین ،بهنظر میرسد ایرن حردیث ر از سرند خروبی
برخوردار باشد و بهاینترتیب میتوا آ را در زمرۀ احادیث صحی برشمرد.

لِی ابْنَةَ عَ ٍّ قَدْ رَضِی ُ جَمَالَهَا وَ حُسْنَهَا وَ دِینَهَا وَ لَکِنَّهَا عَاقِرٌ فَقَالَ لَاتَزَوَّجْهَا إِ َّ یوسُفَ بْرنَ
یعْقُوبَ لَقِی أَخَاهُ فَقَالَ یا أَخِی کَیفَ اسْتَطَعْ َ أَ ْ تَتَزَوَّجَ النسَاءَ بَعْدِی فَقَالَ إِ َّ أَبِی أَمَرَنِی وَ
قَالَ إِ ِ اسْتَطَعْ َ أَ ْ تَکُو َ لَکَ ذُرِّیةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِی ِ فَافْعَلْ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِرنَ الْغَردِ
إِلَ النَّبِی ص فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ سَوْءَاءَ وَلُوداً فَرِِنی مُکَراثِرٌ بِکُر ُ الْرأُمَ َ یروْمَ
الْقِیامَةِ قَالَ فَقُلْ ُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ ع مَا السَّروْءَاءُ قَرالَ الْقَبِیحَرةُ؛(کلینی1031 ،ق ،ج ،5ص)000
امام صادق فرمود :فردی نزد پیامبر آمد و عرض کرد :ای پیرامبر خردا ،مرن دخترعمرویی دارم
که از زیبایی ،نیکویی و دینش راضی شدهام ،ولی وی نازاس  .پیرامبر فرمرود :برا او ازدواج نکرن.
یوسف پسر یعقوب زمانی که برادرش را دید ،گف  :ای برادر ،دطور توانسرتی بعرد از مرن برا زنرا
ازدواج کنی؟ برادرش گف  :پدرم به من امر کرد و گف  :اگر توانش را داری که برای نسرلی باشرد
که زمین را از تسبی سنگین کنند ،ازدواج کن .امرام صرادق فرمرود :روز بعرد مرردی دیگرر نرزد
پیامبر آمد و پیامبر مثل این جریا را به او گف
من در روز قیام

به شما بر ]سایر[ ام

و فرمود :با ز سوءاء فرزندآور ازدواج کرن؛ زیررا

ا افتخار میکن  .راوی میگوید به امرام صرادق عررض

کردم مراد از سوءاء دیس ؟ فرمود ز زش رو.

ما گونه که در سند حدیث قبلی ذکر شد« ،عدة من اصرحابنا» مرورد تأییرد علمرای
رجال اس

و احمد بن محمد نیز که در حدیث پیشین بررسی گردید ،توثیق شده اسر .

ازآنجاییکه سهل بن زیاد ،طبقۀ احمد بن محمد اس و «عدة من اصرحابنا» از رر دو
نفر نقل کردهاند ،و با تأیید یک نفر در این طبقه ،حدیث بهلحاظ سندی مشکلی نخوا رد
داش  ،سند حدیث تا اینجا معتبر اس  .راوی بعدی حدیث حسن بن محبوب اس

کره

در سند حدیث اول اسمش آمد و از اصحاب اجماع و مورد تأیید اس  .بعد از او عبداهلل
بن سنا واقد شده که آخرین راوی حدیث اس ؛ وی نیز مورد توثیق رجالیو بنام قررار
گرفته اس  .شیخ در فهرس او را ثقه خوانده(طوسی1023 ،ق ،ص )231و کشی دربارۀ
او گفته اس « :کا من ثقا رجرال ابریعبرداهلل ،1030(».ص )013بنرابراین ،سرند ایرن
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نیز صحی اس .

« .0عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یحْی عَنْ أَحْمَردَ بْرنِ مُحَمَّردِ بْرنِ
عِیسَ وَ عَلِی بْنُ إِبْرَا ِی َ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِی بْنِ رِ َرابٍ عَرنْ

غَیرِهِ(». ...کلینی1031 ،ق ،ج ،5ص 0)020ابوحمزه میگوید از جابر بن عبداهلل شنیدم که گفر :
نزد پیامبر بودی که فرمود :بهترین زنا شما ،ز فرزندآور برا محبر  ،برا عفر  ،گرامری در میرا
خانواده ،متواضد در مقابل شو ر ،آرایشکننده برای شو ر و خودنگهدار در مقابل غیر اوس .

این حدیث را کلینی با دند طریق نقرل کررده و درمجمروع از اعتبرار الزم برخروردار
اس

و عالمه مجلسی صح

آ را تأیید کرده اسر (.مجلسری1030 ،ق ،ج ،23ص)13

لذا به تأیید ایشا اکتفا شده و افراد سند بهصور تکتک ارزیابی نمیشوند.
« .5حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَحِمَرهُ اللَّرهُ قَرالَ حَردَّثَنَا مُحَمَّردُ بْر ُ
ن
الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِی بْرنِ رِ َرابٍ عَرنْ
عَبْدِ الْأَعْلَ مَوْلَ آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا الْأَبْکَارَ فَِِنَّهُنَّ
أَطْیبُ شَیءٍ أَفْوَا اً وَ أَدَرُّ شَیءٍ أَخْلَافاً وَ أَفْتَ ُ شَیءٍ أَرْحَاماً أَ مَا عَلِمْتُ ْ أَنی أُبَا ِی بِکُ ُ الْرأُمَ َ
یوْمَ الْقِیامَةِ حَتَّ بِالسِّقْطِ (». ...صدوق1032 ،ق ،ص )035امام صادق مریفرمایرد ،رسرول
خدا فرمود :با دخترا باکره ازدواج کنید؛ زیرا آ ا از جهر

بروی د را  ،خوشربوتر و از حیرث

شیرد ی ،پرشیرتر و از لحاظ رح  ،فراخترند .آیا نمیدانید که من در روز قیام
ام

به ]فزون [ شرما برر

ا ،حتی به ]جنین[ سقطشده افتخار م کن ؟

شیخ صدوق حدیث فوق را از استادش ابن الولید که موردتأیید رجالیو قررار گرفتره
نقل کرده اس  .نجاشی دربارۀ او گفته اس « :شیخ القمیین و فقریهه  ،1035(».ص)020
شیخ طوسی نیز دربارۀ او گفته اس « :جلیل القدر بصیر بالفقه ثقة ،1010(».ص )003نفرر
بعدی محمد بن حسن صفار اس که در کتب رجال ،نه مدحی و نه ذمی دربرارۀ او وارد
نشده اس  .راوی دیگر عباس بن معروف اس

که با این عبار موردتأییرد شریخ قررار

گرفته اس « :قمی ثقة صحی  (».ما  ،ص )031حسن بن محبوب نیز باتوجهبره مطالرب
گذشته ،موردتأیید و از اصحاب اجماع اس .
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راوی بعدی ،علی بن ر اب اس

که شیخ طوسی او را توثیق کرده و دربارهاش گفتره

اس « :ثقة جلیل القدر1023(».ق ،ص )230راوی دیگر ،عبداألعلی مولی آلسام اس که
کشی در ضمن روایتی نقل میکند عبداألعلی به امام صادق عررض کررد ،مرردم برر

ص )223عالمه نیز وی را ممدوح دانسته اس 1011(.ق ،ص )223باتوجهبه اینکه دربارۀ
محمد بن حسن صفار ذمی صور نگرفته و عبداألعلی مرولی آلسرام نیرز مردح شرده،
شاید بتوا حدیث مذکور را حسن دانس ؛ ازاینرو برخی از فقها آ را از احادیث معتبر
دانستهاند .آی اهلل حسینی طهرانی بعد از ذکر این روای

میگوید« :این روایتی اس

کره

با صح سند ،از پیامبر اکرم آمده اس 1025(».ق ،ص)211
« .3حَدَّثَنَا أَبِی رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَ
بْنِ عُبَیدٍ الْیقْطِینِی عَنِ الْقَاسِ ِ بْنِ یحْی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِریرٍ وَ مُحَمَّردِ
بْنِ مُسْلِ ٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عن آبَا ِهِ ع أَ َّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ ع عَلَّر َ
أَصْحَابَهُ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِا َةِ بَابٍ مِمَّا یصْلِ ُ لِلْمُسْلِ ِ فِی دِینِهِ وَ دُنْیاه ...فَرِِ َّ رَسُرولَ
اللَّهِ ص کَثِیراً مَا کَا َ یقُولُ مَنْ کَا َ یحِبُّ أَ ْ یتَّبِدَ سُنَّتِی فَلْیتَزَوَّجْ فَِِ َّ مِنْ سُرنَّتِیالتَّرزْوِیجَ وَ
اطْلُبُوا الْوَلَردَ فَرِِنی أُکَراثِرُ بِکُر ُ الْرأُمَ َ غَردا( »...صردوق ،1030 ،ج ،2ص )310-313امرام
صادق میفرماید :پدرم از اجدادم نقل فرمروده اسر

کره امیرالمرؤمنین در یرک مجلرس بره

اصحابش دهارصد باب از آ دیز ایی که دین و دنیای مسلما را ساما مریبخشرد ،تعلری داد ...و
]در ادامه فرمود [:رسول خدا بسیار میفرمود :رکس دوس دارد کره از سرن مرن پیرروی کنرد
ازدواج کند؛ زیرا از سن من ازدواج اس  .و در طلب فرزند باشید؛ زیرا من فردای قیام به شما برر
سایر ام

ا میبال .

پدر شیخ صدوق که اولین راوی این حدیث اس  ،از جالل قدر برخروردار اسر .
نجاشی دربارۀ او گفته اس « :أبوالحسن شیخ القمیین فی عصره و متقردمه و فقریهه و
ثقته  ،1035(».ص )231شیخ نیز دربارۀ او گفته اس « :علی بن الحسین برن موسر برن
بابویه رحمة اهلل علیه کا فقیها جلیال ثقة1023(».ق ،ص )215راوی بعدی حردیث سرعد
جلیل القدر مریباشرد .شریخ دربرارۀ او مریگویرد« :یکنر
بن عبداهلل اس که ایشا
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أباالقاس جلیل القدر واسد األخبار کثیر التصانیف ثقة (».ما جا) نفرر بعردی محمرد برن
عیسی بن یقطینی اس  .آی اهلل خویی به نقل از نجاشری دربرارۀ او دنرین آورده اسر :
«محمد بن عیس بن عبید بن یقطین بن موس  ،مول أسد بن خزیمرة ،أبروجعفر :جلیرل

ص )030وی را تضعیف کردهاند .حسن بن راشد که جد قاس بن یحیی معرفی شرده و
مورد اختالف رجالیو اس  ،بهوسیلۀ رجال طوسری( ،1010ص )03و عالمره حلری در
رجال(1021ق ،ص )03توثیرق شرده اسر  ،ولری ابرنغضرا ری( ،1030ص )03وی را
تضعیف کرده که البته باتوجهبه اینکه تضعیفا ابنغضا ری بهخصوص نگام تعارض با
اقوال دیگر رجالیو با دیدۀ تردید نگریسته میشود ،میتوا جنبۀ توثیق نرامبرده را مقردم
که ر دو از اصحاب اجماع سرتند ،ریچ بحثری
دانس  .ابوبصیر و محمد بن مسل
دربارۀ آ ا وجود ندارد .باتوجهبه آنچه ذکر شد ،سند حدیث از ناحیۀ قاس بن یحیی برا
مشکل مواجه اس  ،و در ارزیابی نهایی ،ضعیف تلقی میشود.
« .1وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَنَاکَحُوا تَکْثُرُوا فَرِِنی أُبَرا ِی بِکُر ُ الْرأُمَ َ یروْمَ الْقِیامَرةِ حَتَّر
بِالسِّقْط(».ابن ابیالجمهور1035 ،ق ،ج ،0ص )223رسول خدا فرمود :ازدواج کنیرد و زیراد
شوید؛ زیرا من روز قیام

به شما و حتی به کودک سقطشده بر ام

ا مبا ا میکن .

این حدیث را ابن ابیالجمهور با سند مرسل ذکر کرده و مجلسری در بحراراألنوار بره
مین صور آ را روای کرده اسر 1013(.ق ،ج ،133ص )223بنرابراین در ارزیرابی
سندی ،حدیثی مرسل و ضعیف اس .
« . 2عَنْهُ عَنْ عُثْمَا َ بْنِ عِیسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِی ٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّرهِ ع تَرذَاکَرُوا الشْرؤْمَ
عِنْدَ أَبِی فَقَالَ الشْؤْمُ فِی ثَلَاثٍ فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُرؤْمُ الْمَررْأَةِ فَکَثْررَةُ مَهْرِ َرا وَ
عُقْ ُ رَحِمِهَا(».کلینی1031 ،ق ،ج ،5ص )532امام صادق فرمود :در مرورد امرور شروم نرزد
پدرم صحب

شد ،ایشا فرمودند :شومی در سه دیز اس  :در ز  ،حیوا و خانه؛ امرا شرومی ز در

زیادی مهر و نازایی رحمش میباشد.

آخرین راوی حدیث خالد بن نجی میباشد که در کتب رجال ،از دو نفر به این اس
نام برده شده :یکی خالد بن نجی الخزاز اس

که گفته شده وی از امرام کراظ  نقرل
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حدیث کرده(خویی ،بیتا ،ج ،1ص )02و دیگری که باید راوی این حدیث باشرد ،خالرد
بن نجی الکوفی اس که از امام صادق و امام کاظ  حردیث نقرل کررده اسر .
( ما  ،ج ،1ص 05و  )03دربارۀ ر دو نفر یچ توثیرق ،مردح یرا تضرعیفی وارد نشرده

« .3رُوِی عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی الْبَاقِرِ ع قَرالَ قَرالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص مَا یمْنَدُ الْمُؤْمِنَ أَ ْ یتَّخِذَ أَ ْلًا لَعَلَّ اللَّهُ أَ ْ یرْزُقَهُ نَسَمَةً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِلَرا إِلَرهَ
إِلَّا اللَّهُ(».صدوق1010 ،ق ،ج ،0ص )022امام باقر نقل میکنند که رسول خردا فرمرود :دره
دیز مؤمن را بازمیدارد از اینکه مسری را اختیار کند بدا امید کره خداونرد فرزنردی بره او روزی
د د که زمین را به ال اله اال اهلل سنگین کند؟

این روای بهصور مرسل نقل شده ،ضمن آنکه عمررو برن شرمر ،راوی حردیث،
بهشد تضعیف شده اس  .نجاشی دربارهاش میگوید« :عربی روى عن أبیعبداهلل علیره
السالم ضعیف جداً زید أحادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها إلیه و األمر ملبس».
( ،1035ص )221ابررنغضررا ری( ،1030ص ،)10ابررن داود(1002ق ،ص )023و عالمرره
(1011ق ،ص )203با عباراتی مشابه تضعیفش کردهاند؛ بنرابراین سرند حردیث ضرعیف
اس .
« .13قَالَ الصَّادِقُ ع مِیرَاثُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ الْوَلَدُ الصَّرالِ ُ یسْرتَغْفِرُ لَرهُ(».صردوق،
1010ق ،ج ،0ص )021امام صادق فرمود :میراث الهی بندۀ مومن ،فرزند صال و درسرتکاری
اس

که برای او استغفار کند.

این حدیث بهصور مرسل نقل شده و در شمار احادیث ضعیف محسوب میشود.
« .11مُحَمَّدُ بْنُ یحْی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَرنِ بْرنِ عَلِری بْرنِ یقْطِرینٍ عَرنْ
یونُسَ بْنِ یعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ سَعِدَ امْرُؤٌ لَ ْ یمُ ْ حَتَّر
یرَى خَلَفاً مِنْ نَفْسِهِ(».کلینی1031 ،ق ،ج ،3ص )0شخصی میگوید از امرام کراظ  شرنیدم
که فرمود :سعادتمند اس

انسانی که نمیرد تا جانشین خودش را ببیند.

باتوجهبه اینکه آخرین راوی حدیث نامعلوم اس و غیر از ایرن سرند ،سرند دیگرری
ندارد ،حدیث ،مرسل محسوب میشود و ضعیف تلقی میگردد.
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« .12وَ عَنْهُ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِ ٍ قَالَ :کَتَبْ ُ إِلَ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنی اجْتَنَبْ ُ طَلَربَ الْوَلَردِ
مُنْذُ خَمْسِ سِنِینَ وَ ذَلِکَ أَ َّ أَ ْلِی کَرِ َ ْ ذَلِکَ وَ قَالَ ْ إِنَّهُ یشْتَدُّ عَلَی تَرْبِیتُهُ ْ لِقِلَّةِ الشَّریءِ
فَمَا تَرَى فَکَتَبَ ع إِلَی اطْلُبِ الْوَلَدَ فَرِِ َّ اللَّرهَ عَرزَّ وَ جَرلَ یررْزُقُهُ ْ (».مرا  ،ص /0فری
نوشت حدود پنج سال اس
این کار ناخشنود اس

که از طلب بچه خودداری کردهام و این بدا سبب اس

و م گوید تربی

و نگهدارى فرزندا بهعل

کره مسررم از

کمبود مال مشکل اسر  .نظرر

شما دیس ؟ امام] در پاسخ[ به من نوش  :در پر فرزنرد براش؛ زیررا روزى آ را را خداونرد
عزوجل م د د.

آخرین راوی این حدیث ،بکر بن صال اس  .در کتب رجال از سه نفر به این اسر
یاد شده اس  :بکر بن صال بدو پسوند که یچ توثیق یرا تضرعیفی دربرارهاش نیامرده؛
دومین نفر بکر بن صال الضبی اس که او مجهول اس و سومین نفر بکر بن صال
الرازی اسر کره نجاشری(1011ق ،ص )133و ابرنغضرا ری( ،1030ص )00و عالمره
(1011ق ،ص )231تضعیفش کردهاند و فقط ابن داود او را ثقره دانسرته اسر (1002ق،
ص )002که بدیهی اس توثیق وی نمیتواند در برابر نظر افراد ذکرشده مقاوم کنرد و
شاید به مین دلیل ،مجلسی سند حدیث را ضعیف دانسته اسر 1030(.ق ،ج ،21ص)1
درنتیجه ،سند این حدیث

ضعیف اس .

« .10عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَا َ بْنِ عِیسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَا َ عَرنْ
بَعْ ِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ عَلِی بْنُ الْحُسَینِ ع إِ َّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَ ْ یکُو َ مَتْجَرُهُ فِی بَلَردِهِ وَ
یکُو َ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِینَ وَ یکُو َ لَهُ وُلْدٌ یسْتَعِینُ بِهِ ْ(».کلینی1031 ،ق ،ج ،5ص )251امرام
علی بن حسین فرمود :از سعاد مرد آ اس

که محل تجارتش در شهرش باشرد و دوسرتانش

افرادی شایسته باشند و اینکه فرزندان داشته باشد که از آ ا یارى بگیرد.

کلینی حدیث فوق را با سه سند نقل کرده که از عثما بن عیسی به بعد سند ر سره
یکجور اس و آخر سند بهصور مرسل مریباشرد و لرذا روایر  ،مرسرل محسروب
میگردد .شیخ صردوق نیرز مشرابه آ را برهصرور مرفوعره آورده اسر  ،1030(.ج،1
ص )153بدین سبب سند این حدیث نیز ضعیف ارزیابی میشود.
« .10عَلِی بْنُ إِبْرَا ِی َ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ ِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّ عَرنْ سَردِیرٍ عَرن
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أَبَی جَعْفَرٍ ع قال :مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَ ْ یکُو َ لَهُ الْوَلَدُ یعْررَفُ فِیرهِ شِربْهُهُ خَلْقُرهُ وَ خُلُقُرهُ وَ
شَمَا ِلُهُ(».کلینی1031 ،ق ،ج ،3ص )0امام باقر فرمود :از سعاد مرد این اسر
فرزندی باشد که در او شبا

آ مرد از قبیل شکل و خلقوخوی و خصوصیاتش دیده شود.

سند حدیث تا شام بن مثنی ،جز آنچه دربارۀ ابرا ی بن اش مطررح

شده ،مشکل دندانی وجود ندارد و معمول بزرگا دربارۀ او نیز مشکلی نمیبیننرد .ولری
شام بن مثنی مجهول اس  ،ردند عالمه مجلسی احتمال داده کره اشرتبا ی رخ داده و
ایشا

اش بن مثنی اس (1030ق ،ج ،0ص )023کره مرورد توثیرق مریباشرد(.حلری،

1011ق ،ص )13آخرین راوی حدیث سدیر صیرفی اسر کره اسر ایشرا سردیر برن
حکی الصیرفی اس و آی اهلل خویی نقل ایی در مذم او و در مردح او آورده
و باوجوداینکه درنهای به نتیجهای نرسیده ،گفته اس دو در اسناد کامل الزیراراة ابرن
قولویه و تفسیر قمی واقد شده و بر مبنای ایشا تمام راویا ایرن دو کتراب محکروم بره
ستند ،موثق تلقی میشود(.بیتا ،ج ،2ص )00ردند بحث مبنایی دراینبراره بره

وثاق

جایی دیگر مرتبط اس  ،بهاجمال باید گف شهاد ابن قولویه و علری برن ابررا ی برر
وثاق راویا احادیث این دو کتاب فقط شامل اساتید بالواسطۀ آ دو میشود و نه مۀ
راویا آ ؛ بنابراین ،حک به وثاق ایشا مشکل اس  .باتوجهبه آنچره ذکرر شرد معتبرر
دانستن سند این حدیث مشکل خوا د بود.
باتوجهبه آنچه گذش  ،از مجموع دهارده حدیث مذکور ،حداقل پنج روای

از آ ا

از نظر سند معتبرند و باقی احادیث نیز ردنرد برهلحراظ سلسرلهسرند و مباحرث درایرة
الحدیث اعتبار الزم را ندارند ،عالوهبراینکه میتوانند مؤید این احادیرث معتبرر پرنجگانره
باشند ،باتوجهبه شوا دی دند ضعف سندی بسیاری از آ ا قابرل جبررا اسر  :الرف.
تعلیل به مبا ا بر سایر ام بهسربب فراوانری امر اسرالمی در برخری از آ احادیرث
(روایا  3و  )1که مطابق با سه حدیث صحی اول اس  .ب .تأکید برخی از آ احادیث
(روایا  1 ،3و  )12به فرزندآوری و تکثیر آ و اجتناب از ازدواج برا ز عقی (حردیث
 )2که این مطلب مطابق با ر دهار حدیث صحی اس  .ج .حکم ایی که در برخری
دیگر از این احادیث ذکر شدهاند ،صدور آ ا را از معصوم تقوی
آ حکم

میکنرد؛ دراکره

ا(مثل سنگین کرد زمین با ذکر ال اله اال اهلل ،ازدیاد استغفارکننده صال بررای
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متناسب

اس  .ازاینرو مشا ده میشود که برخی از بزرگا فقهرا بره بعضری از احادیرث مرذکور
استناد کردهاند بدو اینکه در سرند آ را خدشره نماینرد(.جبعری عراملی1012 ،ق ،ج،2
 .۲تحلیل متنی روایات مشوق فرزندآوری
دنا که گفته شد ،پنج حدیث اول از سندی قوی و معتبرر برخوردارنرد .مطرابق حردیث
اول ،پیامبر امر به ازدواج با دختر باکره «ولود» و دارای خصوصی

فرزنردآوری کررده

و از ازدواج با ز عقی نهی فرموده اس و امر گرده ظهور در وجوب دارد و نهری،
ظهور در نهی ،باتوجهبه دالیل و قراین دیگری که بر عردم وجروب فرزنردآوری و عردم
حرم ازدواج با ز عقی در شرایط عادی دالل میکنند 0،مطلوبی و استحباب تکثیرر
فرزند را میرساند؛ بهخصوص اگر علتر کره برراى آ ذکرر شرده(مبا را بره فزونر

جمعی ) در نظر گرفته شود .ازاینروی برخی فقها به ایرن حردیث بررای اسرتحباب بره
ازدواج با دختر باکرۀ زایا استدالل کردهاند(.جبعی عاملی1012 ،ق ،ج ،2ص)30
براساس حدیث دوم  ،آ حضر مستقیماً امر به ازدیاد فرزندآوری کرده اس
دالل

که

آ بر استحباب بهویژه باتوجهبه علتی که ذکر شده ،روشن اس  .حدیث سوم نیرز

از جوانب مختلف بر مطلوبی فرزندآوری و فراوان اوالد دالل م کند :الرف .امرر بره
ازدواج با دختر ولود؛ ب .تعلیل به تفاخر بر ام ا در روز قیامر بره فراوانری جمعیر
مسررلمانا ؛ ج .مطلوبیر ازدیرراد تسرربی کننرردگا ؛ د .ترررجی ازدواج بررا ز زشر روی
فرزندآور بر ازدواج با ز زیبای نازا .حدیث دهارم نیز بدا سبب که بهترین زنرا امر
را فرزندآورترین آ ا برشرمرده ،برهخروبی دال برر اسرتحباب آ دارد .تعبیرر بره «خیرر
نسا ک » خود گویای عدم وجوب ازدیاد فرزند اس و قرینه بر مراد از سره حردیث اول
بهطور صری  ،بر مطلوبی ازدیاد فرزنرد داللر دارد و ازدواج
میشود .روای پنج
را طریقی برای فزونی جمعی

مؤمنین معرفی میکند.

 .۳تحلیل سندی روایات مخالف فرزندآوری
علیرغ بررسی ای بهعملآمرده ،برهجرز یرک روایر  ،احرادیثی کره تأکیرد برر قلر
فرزندآوری داشته باشند ،یاف

نشد .روای

مذکور به این شرح اسر « :وَ رَوَى صَرفْوَا ُ
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بْنُ یحْی وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ مُوسَ بْنِ بَکْررٍ عَرنْ زُرَارَةَ عَرنِ الصَّرادِقِ جَعْفَررِ بْرنِ
مُحَمَّدٍ ع قَرال  ...قِلَّرةُ الْعِیرالِ أَحَردُ الْیسَرارَین(». ...صردوق1010 ،ق ،ج ،0ص )013امرام
صادق فرمود :کمی نا خور ا یکی از دو آسانی اس .

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَ بْنِ عُبَیدٍ الْیقْطِینِی عَنِ الْقَاسِ ِ بْنِ یحْی عَرنْ
جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِ ٍ عَنْ أَبِی عَبْردِ اللَّرهِ ع»( ،1030ج،2
ص )323و در عیو اخبار الرضا با سند «حَدَّثَنَا عَلِی بْنُ أَحْمَردَ بْرنِ عِمْررَا َ الردَّقَّاقُ قَرالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ َارُو َ الصُّوفِی قَالَ حَدَّثَنِی أَبُوتُرَابٍ عُبَیدُ اللَّهِ بْرنُ مُوسَر الرْویرانِی عَرنْ
عَبْدِ الْعَظِی ِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِی :قُلْ ُ لِأَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْرنِ عَلِری الرضَرا ع»( ،1012ج،2
ص )50آورده اس .
دربارۀ سند روای اول میتوا گف
محمد بن ابی عمیر خوب اس

درمجموع ،اسناد شیخ به صرفوا برن یحیری و

و این دو نفر ر از بزرگرا

سرتند و ردنرد دربرارۀ

موسی بن بکر توثیق صریحی نیامده ،آی اهلل خویی گفته اس « :ظا ر این اسر کره وی
ثقه اس  ،و این بدا دلیل اس که صفوا شهاد داده که کتاب موسری برن بکرر از آ
مواردی اس که علمای ما ]امامیه[ در ]صرح [ آ اخرتالف نمریکننرد(».بریترا ،ج،13
ص )03نفر آخر که زراره باشد از جالل و منزلر واالیری برخروردار اسر  .بنرابراین
میتوا گف

سند حدیث اول اعتبار دارد .اما سند دوم ،عین سند حدیث شمارۀ شش در

احادیث مشوق فرزندآوری اس که گفته شد قاس بن یحیی توثیق نشده و سند ضرعیف
اس  .در سند حدیث سوم ،محمد بن ارو مشترک بین دند نفر اس که معلوم نیس
ایشا کدامیک از این افراد اس  .عبیداهلل برن موسری یقطینری راوی دیگرر حردیث نیرز
مجهول اس  .بنابراین سند ایرن حردیث ر از اعتبرار الزم برخروردار نیسر  .در رر
صور  ،باتوجهبه اعتبار سند اول ،در کل ،سند حدیث دارای اعتبار ارزیابی میشود.
 .۴حل تعارض احادیث مشوق فرزندآوری و مخالف آن
دنا که گفته شد ،غیر از یک حدیث که از آ ممکن اس استنباط تشویق مسرلمانا بره
کمی فرزندآوری بشود ،روای دیگری وجود ندارد؛ عالوهبراینکه برخی نیرز در سرند آ
ایراد وارد کردهاند(.خرازی1023 ،ق ،شمارۀ  ،10ص )130البته با بررسری برهعمرلآمرده
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معلوم شد یکی از اسناد آ از اعتبار الزم برخروردار اسر ؛ ازایرنرو در نگراه اول شراید
تصور تعارض بین احادیث مشوق و این روای بشود .دراینباره میتوا دنین پاسخ داد:
 .1تعارض زمانی قابلتصور اس که حدیث مذکور از ازدیاد فرزندآوری نهری کررده

ردند مشق

داشته باشد .به تعبیر دیگر ،مشق

داشتن یک فعل مالزم با عدم استحباب

و حتی وجوب یک عمل ندارد .آنچه مسل اس مۀ تکالیف شرعی اعر از واجرب و
مستحب ،مراه با سختی و تعب ستند .عالوهبراین ،اعمرال سرخ در دیرن از افضرل

اعمال شمرده شده اس  5.پس یچ تعارضی میا آ ا وجود ندارد.

 .2بر فرض تعارض ،باتوجهبه صح پنج حدیث از احادیث مشروق فرزنردآوری و
معتبر دانستن حدیث دال بر آسانی قل عیال ،عمالً نمیتوا از ر دو دسته دش پوشید
و میبایس بین آ ا جمد کرد .وجه جمد این اس که مطابق دسرتۀ اول ،فرزنردآوری
واجب نباشد و مطابق روای مقابل ،ترک فرزنردآوری جرایز باشرد .نتیجرۀ ایرن جمرد،
استحباب فرزندآوری خوا د بود .یا دنا که گفته شده(نک :خرازی1023 ،ق ،شمارۀ ،10
ص )135واژۀ عیال مطلق اس
را مقید به این میکنند که قلّ

و شامل مسر و فرزندا میشود؛ و روایا مشروق ،آ
مسر زندگی را آسا میکنرد و ایرن منافراتی برا داشرتن

فرزند زیاد ندارد.
 .0از مۀ این ا گذشته ،امام در مقام تشویق به محدودکرد ازدیاد نسل نیسر ،
بلکه فقط خبر از این واقعی اجتماعی مید د که رسیدگی به امرور عیرال کر جمعیر ،
آسا تر از عیال پرجمعی
منافاتی با ندارند.

اس ؛ ردند مطلوب شارع ازدیاد نسل اس

 .0نکتۀ مهمی که باید بدا توجه کرد ،این اس

و این دو مقولره

که شیخ صدوق حدیث «قلرة العیرال

أحد الیسارین» را در ضمن حدیثی طوالنی آورده و پیش از ذکر آ  ،از قول امام علی
ذکر کرده که پیامبر بعد از ترغیب به ازدواج فرمروده اسر « :فرانّی أکراثر بکر االمر
غداً »...که این نشا مید د عبار «قلة العیال أحد الیسارین» ناظر به جنبۀ حکمی مسئله
نیس

و نظر به این واقعی

دارد که کثر عیال خالی از زحم

و سختی نیس .
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در ر صور باتوجهبه مفاد روایا مذکور که مستظهر به آیاتی از قرآ کری اسر ،
بهگونهای که فرزندا  ،نعم (نحل ،)12 :مایۀ زین زندگی(کهف )03 :و یرار و مرددکار
انسا (اسراء /3 :نوح /12 :شعراء )100 :شمرده شدهاند و ازآنجراییکره از منظرر روایرا

( ما  ،ص )051و استغفارگو و سبب آمررزش و نیکبختری والردین در حیرا اخرروی
( ما  ،ص )052اس  ،شکی در ترجی و استحباب ازدیاد نسل و فرزندآوری نمیماند.
نکتۀ گفتنی اینکه استحباب فرزندآوری ،حک اولیۀ 3تولید نسل بهشرمار مریرود؛ امرا
طبیعی اس

که

ضرور

ا میتواند این حک اولی را به حک ثانوی 1دیگرتغییر د د

و حاک اسالمی مجاز اس باتوجهبه مصال و مفاسد اجتماعی ،سیاسری ،فر نگری و
اقتصادی که عارض بر جامعه اسالمی میشود ،احکام جدیردی(احکام حکرومتی )2را برر
آ وضد کند .برایناساس ،گا ی تکثیر موالید ،حک وجوب به خود میگیرد و آ زمانی
اس که یا از انقراض نسل انسا نگرانی باشد ،یا موازنۀ جمعی به نفد کفار و به ضررر
مسلمانا  ،یا موازنۀ جمعی

مسلما به ضرر شیعه باشد.

 .۵مالک استحباب و مطلوبیت ازدیاد فرزند
پس از مشخصشد حک اولی ،ثانوی و حکومتی مسئله ،باید دید که از دیردگاه دینری،
این مطلوب بود و استحباب کثر و فزونی فرزندا دارای ده مرالک را و معیار رایی
اس  .آیا مقصود پیامبر از جمعیتی که در روز قیام به آ افتخار مریکنرد ،فقرط از بعرد
کمی و عددی اس یا اینکه منظور جمعی صال و کارآمدی اس کره مایرۀ عظمر و
عز حکوم

اسالمی میشود؟

براساس آیا و روایا وارده ،ردند تکثیر نسل فینفسه مستحب اس  ،و صررف
کمّی و کثر عددی و حج جمعی در ایجراد اقتردار و عظمر بررای مسرلمانا در
مقابل پیروا سایر ادیا دنیا مؤثر اس  ،مقیدا و مختصا

و معیار رایی ر دارد کره

باید آ ا را در نظر گرف  .از روایاتی که ذکر کردی بهدس میآیرد کره صررف ازدیراد
فرزند ،منظور حضرا معصومین نیس  ،بلکه تولید نسل و ازدیاد اوالدی مراد اسر
که اوالً تقوی

خانواده را در امور دنیوی بهدنبال داشته باشرد ،ثانیراً بره تعرداد مؤمنرا و
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تسبی کنندگا و ذاکرا خدا افزوده شرود .از منظرر دیرن ،ازدیراد فرزنردی مطلروب و
مستحب اس که به سود پدر و مادر در دنیا و آخر باشد و بهنفد دیرن و در
راستای تقوی آ باشد .در این صور  ،با وجرود وضرعی عرادی ،تأکیرد برر تکثیرر

بود.
آی اهلل حسینی طهرانی در مقام استناد به روای پنج میگویرد« :پیغمبرر کره رذیا
نمیگوید .بچۀ سقطشدۀ مسلما اگر به جه اسالم و ایما و خلیفرةاللهری و اسرتعداد
قرب و نور توحید و درخشش و نورانیر

عرال تجررد نبرود کره پیرامبر بره او مبا را

نمینمود .بنابرین فقط و فقط اگر کثر اوالد بهجه زیاد شرد مرؤمنین و مسرلمین و
مقربین به توحید در روی زمین نبود ،این نحوۀ تعبیر از عقل کل و رادی سربل عجیرب
مینمود1025(».ق ،ص )211بنابراین در بحث کثر موالید ،فزونی کمّی و کیفی رر دو
باید مورد لحاظ قرار گیرد؛ به عبار دیگر ،آنچه پیامبر اسالم و ا مۀ اطهار بره آ
توصیه کردهاند ،تکثیر فرزندا شایسته و نیکوس  .از اینجرا مریتروا بره نکترۀ دیگرری
ر نمو شد و آ این اس که گاه امکا دارد توجه به کیفی و ابعاد روحری و جسرمی
فرزندا  ،موجب محدودی ایی در تولید مثل شود ،و آ زمرانی اسر کره نشرانه رای
اطمینا بخشی وجود داشته باشد که وجود فرزندا زیاد موجرب در حررج قررار گررفتن
والدین و نابسامانی زندگی آنا یا بازماند از امور معنوی بهخاطر اشتغال بیش از حد بره
امور فرزندا و به خطر افتاد جامعه میشود .در این صور  ،کثر فرزنردا رجحرانی
نخوا د داش .
آی اهلل نوری مدانی می گوید« :در صورت افزایش جمعی
تربی

و ارادۀ صحی توأم باشد وگرنه انسا

ممردوح اسر

راى جا رل باعرث پیشررف

کره برا

نیسرتند و از

رسید به کمال محروم ستند .اینکه بزرگترین نیرو در ر مملک نیروى انسان اس
بهخاطر اینکه انسا ا با عقل و فکر و قدر بدن و استعداد اى فراوان کره دارنرد ،در
پیشرف

ر مملکت تأثیر دارند .بنابراین ما طورکه پیامبراکرم م خوا د امر

شود ،عز و پیشرف

ام

را

م خوا د ،1022(».ش ،00ص)21

زیراد
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فرزندا بهگونۀ استحبابی اس و جلوگیری از توالد و تکاثر کرا ر شردید دارد و در
فرض اضطرار و رعای موازنه با جمعی کفار یا دیگر فرق اسرالمی واجرب خوا رد

۲۰1

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان 139۶

به این نکته که کثر اوالد در صورت مطلوب اس

که انسرا را از یراد خردا غافرل

نکند و انسا بتواند به وظیفهاش عمل کند ،در قرآ نیز اشاره شرده؛ آنجرا کره از غفلر
بهوسیلۀ توجه به فرزندا نهی کرده اس « :یا أَیهَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكمْ أَمْوَالُكُمْ وَ لَا أَوْلَااُكُُمْ
اموال و فرزندانتا شما را از یاد خدا غافل نکند! و کسان که دنین کنند ،زیانکارا اند.

آنچه مایۀ مبا ا و افتخار پیامبر میشود ،کثر مسلمانانی صال و شایسته اس
که پایبند به اصول و ارزش ای انسانی و دینی باشند ،نهفقط سریا ی لشرکر مسرلمانا و
کثر عددی؛ دنا که پیامبر فرمود« :مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِ ُ(».کلینری1031 ،ق،
ج ،3ص )0داشتن فرزند صال از سعادتمندی انسا اس .
احادیث فراوا منقول از ا ل بی  بر این نکته اشاره دارند(.نک :مرا  ،ص2رر،0
3ر 3و  )11بنابرین آنچه مطلوب شارع در امرر فرزنردآوری و ازدیراد نفروس مریباشرد،
فزونی نسل صال اس .
نتیجهگیری
تعداد قابلتوجهی از روایا

مشوق فرزندآوری که میتوا ادعا کرد متضافرند ،از اعتبرار

سندی خوبی برخوردارند و در مقابل ،روای

مشروق کنتررل موالیرد ،اوالً بریش از یرک

روای نیس و ثانیاً مخالفتی با روایا دستۀ اول نردارد .بره اسرتناد روایرا دسرتۀ اول
وآیا و احادیث مؤید آ ا ،در رجحا  ،محبوبی و استحباب فرزندآوری بهعنوا یرک
حک اولیه ،تردیدی نیس

و یچ روایتی دال بر محردودی

تولیرد نسرل وجرود نردارد.

مستفاد از ادله ،دف از ترغیب پیامبر و اماما معصوم بره تکثیرر نسرل ،افرزایش
انسا ایی مؤمن ،شایسته و ذاکر اس بهگونرهای کره باعرث افرزایش قردر  ،عرز و
عظم جامعۀ اسالمی شود .برایناساس و بهدرستی در سال  1032تکثیر و تربی نسرل
مسلما موردتأکید مقام معظ ر بری قرار گرف و با ابالغ سیاس ای کلی جمعی در
سال  ،1030دولتمردا جمهوری اسالمی ملزم به فرا

کرد بسرتر ای موردنیراز بررای

تولید و تربی نسلی صال شدند .البته روشن اس که در بر های از زمرا  ،حکر اولری
تکثیر نسل ،قابل تغییر به حک ثانوی یا حکومتی وجوب یا حرم براساس ضرور یرا
رعای

مصال و مفاسد جامعه خوا د بود.
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