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چكيده
امروزه ،مسئلهي کاهش جمعيت ،يکي از مسائل مستحدثه و موضوع بحث و
مناقشه در محافل علمي و اجتماعي است؛ به ويژه پس از آنکه سرشماري جمعيت
کشور در سال  1385روند کاهش رشد جمعيت را با وضوحي بيش از گذشته نشان
داد .،از اين رو سعي شد در اين مقاله ،با رويكردي درونديني و برونديني به اين
مسئله پرداخته شود .هدف اين مقاله آن است که با تبيین قواعد ناظر بر تکثير نسل،
در راستاي سياست تکثير جمعيت در عصر حاضر گامي -هر چند کوچک – جهت
اشاعهي ارزشهاي ديني و بومي و ارتقاي علمي جامعهي فقاهتي برداشته باشد.
تتبع و گردآوري اطالعات پژوهش حاضر اسنادي و به روش تحليل محتواست.
عليرغم داللت برخي از نصوص بر تکثير نسل ،میتوان به اقتضاي درک قطعي
عقل ،مطلوبيت تکثير نفوس را دريافت .از مجموع قواعد عقلی ،اصولی و فقهی
ناظر بر تكثير مواليد چنين مستفاد ميگردد كه تحدید نسل مؤمنین زمانی که سبب
تضعيف اسالم گردد و امنیت ملی را به خطر اندازد ،جایز نيست ،بلکه تکثير مواليد
ضرورت مييابد.
واژگان کلیدی
قاعده ،قاعدهي اصولي ،قاعدهي فقهي ،قاعدهي عقلي ،تکثیر ،مواليد.
∗ -استاديار دانشگاه شهيد مطهري
∗∗ -دانشجوی دکتری اسالم و حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب ،سطح سه مرکز تربيت مدرس حوزه
علميه حضرت صدیقه کبری ( )قم.
∗∗∗ -دانش آموخته سطح سه حوزه علميه قاسمبن الحسن ( )تهران ،طلبه سطح چهار (درس
خارج)
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مقدمه

خانواده کوچکترين و سادهترين و عموميترين واحد اجتماعي است
که بر اساس ازدواج رسمي بين حداقل يک زن و يک مرد تشکيل ميشود
و با تولد فرزندان توسعه مييابد (معاونت پژوهش گروه روانشناسي  :1391ج،1

ص .)229شاید بتوان گفت فرزندآوري مهمترين هدف و کارکرد خانواده
است (شبيرى زنجانى  :1419ج ،23صص  .)73-88اهمیت این کارکرد به اندازهای
است که برخی مردمشناسان مانند مالینوفسکی 1ماهیت خانواده را منحصر در
همین امر دانستهاند (حکمتنیا  :1390ج ،3ص.)78

هر چند كه تحقيق و تتبع در اين مسئله از جوانب مختلف و در ابعاد
گوناگون  -همچون بعد پزشکي ،اقتصادي ،فقهی و جمعيتشناسي که ابعاد
علمي و کاربردي مسئله را تشکيل ميدهند -امكانپذير است ،اما اهتمام
اصلي نگارنده در مقالهي حاضر بررسي قواعد فقهي ،اصولي و عقليِ ناظر
بر تکثير مواليد ميباشد .شایان ذکر است كه حفظ نسل با تكثير نسل تفاوت
دارد ،حفظ نسل بر مسلمين واجب مؤكد كفايي است ،اما تكثير نسل يا
افزايش جمعيت ،واجب نيست ،هر چند ممكن است گمان شود رواياتي كه
در اين باب رسيده است به واسطهي استفاده از صيغه امر يا امثال آن ،ظهور
در وجوب دارد ،اما مضاف بر اجماع فقها ،قرائن موجود در خود اين اخبار،
مانع از اين ظهور است؛ از سوی دیگر دليلي بر حرمت تحديد نسل نيز در
1- Bronislaw Kasper Malinowski
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آن ،به اصطالح برخي از فقهاي معاصر منطقةالفراغ است (صدر .)379:١٣٧۵بر
اساس این نگرش دامنهی قلمرو ترخیص اموری است که حکم اولیهی آن
اباحه است و ولی امر ،بنا به موقعیت زمان و مكانی که در آن واقع است و
بر اساس مصالح جاري مسلمين حكم ثانوي آن را تعيين میكند (زمانی :1374
 243 ،238و .)244

اين مقاله در دو بخش سامان يافته است؛ بخش اول آن به تبيين مفاهيمي
چون قاعدهي اصولي ،قاعدهي فقهي و كنترل مواليد پرداخته است  -که
ميتواند در تبیین قلمرو معاني آن واژه نقش مؤثري را ايفا کند -و در ادامه
از آنجا که قواعد فقهي در ابعاد مختلف با قواعد اصولي متفاوتاند ،وجوه
افتراق آنها بيان شده است؛ بخش دوم شامل مهمترين قسمت اين مقاله یعنی
تبيين ترابط قواعد عقلي ،اصولي و فقهي با تکثير نسل است.
 -1تبيين مفاهيم پژوهش
َ -1-1مواليد

َمواليد جمع ولد به فرزند ،خواه فرزند انسان باشد و يا غير آن بر مذكر
و مؤن ّث ،تثنيه و جمع اطالق ميشود (الراغب االصفهاني 883 :1383؛ فراهيدي:
ج ،8ص.)71
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 -2-1کنترل مواليد و تکثیر آن

کنترل مواليد عملي آگاهانه و ارادي است که هدف از آن در عرصهي
خصوصي (در سطح خانواده) ،توازن و تناسب ميان امکانات اقتصادي و
تعداد اوالد است و در عرصهي عمومي (در سطح جامعه) ،به منظور ايجاد
تعادل ميان جمعيت و توليد انجام ميگيرد ،در حالی که الزام ًا با محدود
ساختن مواليد و کاهش جمعيت مالزم نيست و چه بسا در مواردي مستلزم
تکثير جمعيت است (حسيني طهراني )103 :1415؛ پس تکثیر موالید یکی از
راهکارهای کنترل موالید است ،هرچند اغلب تحديد نسل در مقياس خرد
با عنوان تنظيم خانواده و در مقياس كالن با عنوان كنترل جمعيت يا كنترل
مواليد مطرح ميشود.
 -3-1قاعده
قاعده در لغت به معني بنياد و اساس يک شيء است (الطريحي  :1362ج ،3

ص 129؛ ابن منظور :1414ج ،3ص )361و در اصطالح عبارت از اصل و قانوني
ن ديگر میباشد .از اين اصول و
ك ّلي است كه منشأ و زير بناي استنباط قواني 
قوانين در فقه و اصول با عنوان قواعد اصولي و قواعد فقهي تعبير ميشود
(ملکي اصفهاني .)340 :۱۳90
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لغتشناسان عرب واژهي فقه را به معني مطلق «فهم ،علم و درک» معنا
کردهاند (ابن منظور  :1414ج ،8ص  .)176فقه در اصطالح ،علم به احکام شرعي
(راغب اصفهاني  :1383ج ،1ص )642فرعي از راه ادلهي تفصيلي آن گویند (عاملی
(شهيد ثانى) .)32 :1416

قاعدهي فقهي در تعريف اصطالحي قاعدهي امري (حکمي) كلي (فرعي
الهي) است كه در هنگام شناسايي احكام جزئيات از آن ،بر تمامي جزئيات
خود منطبق باشد (تهانوي  :1996ج ،2صص  )1176 -1179و بر تمامي مسائل
فقهی كه شامل آنهاست ،تطبيق ميكند (بجنوردي  : 1401ج ،1ص.)337

 -2-3-1قاعدهي اصولي

اصول فقه علمى است كه در آن از قواعدى بحث مىشود كه مجتهد از
نتيجهي آنها در استنباط حكم شرعى استفاده ميكند (بجنوردي :ج  ،2ص 618؛

شاهرودى  :1426ج ،1ص  .)537از این رو ،موضوع علم اصول عناصر مشترکی
است که در استنباط حکم به کار گرفته میشوند (صدر  :1431ج ،1ص.)174

گفتنی است علم اصول فقه نسبت به علم فقه ،علمى ابزارى است كه فقيه
به وسيلهي آن مىتواند احكام شرعى فرعى را از منابع آنها يعنى كتاب ،سنّت،
اجماع و عقل استنباط كند (شاهرودي ،همان)؛ قاعدهی اصولی قواعد کلی است
که مجتهد به واسطه آن حکم شرعی کلی را استنباط میکند .نتيجهي قاعدهي
اصولي حکمي کلي است که به واسطهي تطبيق بر خارجيات مورد عمل واقع
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ميشود .غايت و هدف قاعدهي اصولي بيان شيوههاي اجتهاد و استنباط است
(فيّاض  :1395ج  ،1ص )8

 -3-3-1تفاوتهاي قاعدهي فقهي و قاعدهي اصولي

تفاوت ميان قاعدهي اصولي و قاعدهي فقهي را بايد در تفاوت ميان دو
دانش اصول فقه و علم فقه بازجست؛ چرا که علم اصول فقه ،علمى ابزارى
(آلى) است ،در حالى كه علم فقه ،علمى استقاللى است (محقق داماد :1406
ج ،2ص .)26

یکی از وجوه افتراق قاعدهي فقهي با قاعدهي اصولي در نتيجه است؛ چرا
که نتيجهي قاعدهي فقهي اغلب حکم جزئي عملي است و هميشه در احكام
و وظايف جزئي است كه ارتباط مستقيمي با عمل دارد ،هدف قاعدهي فقهي
بيان حکم حوادث جزئي است (مركز مطالعات و تحقيقات اسالمي .)11 :1421
بر خالف قاعدهي اصولي که تعلق آن به فعل مکلف با واسطه است (حکيم
 )43 :1979و تنها براي استنباط احكام شرعي ك ّلي صالحيّت دارند (ملکي

اصفهاني  .)9 :۱۳۷۹قلمرو استفاده و استنباط از قاعدهی اصولی به باب معيني
ي فقهي
اختصاص ندارد (هاشمي شاهرودي  :1405ج ،1ص )26؛ به خالف قاعده 
كه ا ّوالً در تمام موارد ،حكمي است از احكام شرعي و ثاني ًا اگر چه عام است
ولي در عين حال ،اختصاص به تعدادي از ابواب فقه دارد ،نه جميع آن ،پس
جزئي است نه کلي .گر چه در پارهاي از موارد ،نتيجهاش حكم كلي است
(نائيني  :1417ج  ،1ص .)19
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شرعياند ،ولي قواعد فقهي ،خود حكم ،منتهي با مصاديق گوناگوناند.
همچنین تطبيق قاعدهي اصولي ،اختصاص به مجتهد دارد ،اما قاعدهي
فقهي را مكلف نيز ميتواند به كارگيرد (انصاری  544 :1422و 545؛ نائيني :1410

ج  ،1ص 3؛ خوئي :ج  ،3ص  .)266از اين رو ،قواعد اصولي براي استفادهي
فقيه جهت تشخيص وظايف ك ّلي مك ّلفين مهيّا شدهاند ،ولي خود آنها حكم

شرعي نيستند (ملکي اصفهاني .)9 :۱۳۷۹

شایان ذکر است استخراج قاعدهي اصولي و شناخت آن ،متوقف بر
قاعدهي فقهي نيست ،ولي قاعدهي فقهي نتيجهي يك كبراي قياس قاعدهي
اصولي است (خوئي ،همان) ،زيرا سرچشمهي قاعدهي فقهي كتاب و سنت
است كه با ابزار علم اصول به بررسي و استنتاج آن پرداخته ميشود (العاملي:
ج ،1ص.)4

 -2قواعد ناظر بر تکثير مواليد

برخي از انديشمندان ،هدف از ازدواج را توليد مثل و بقاي نسل
برشمردهاند (عاملي :ج  ،5ص )102؛ چرا که با توجه به وضعيت بيولوژيک دو
جنس مذکر و مونث ،هدفي جز توليد مثل و باقي گذاشتن نوع انسان منظور
نبوده است .حتي ساير احکام مربوط به روابط زن و مرد از قبيل احکام
رعايت عفت ،زناشويي ،اختصاص داشتن زوجه به زوج ،احکام طالق ،عدّ ه،
اوالد ،ارث و ...نیز بر اساس همين واقعيت وضع شدهاند (طباطبايي  :1417ج
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 ،2ص .)277

افزون بر آن ،بر مبناي ادله و متون ديني ،توليد مثل و زادآوري امري
پسنديده و ممدوح بوده و تأکيد و ترغيب فراواني ،بر آن شده است؛ در
ادامه قواعد ناظر به تکثير مواليد اعم از قواعد فقهي ،اصولي و عقلي تبيين
ميشود که برخی دال بر مطلوبیت تکثیر موالید و برخی نیز ضرورت آن را
بیان میکنند.
 -1-2قواعد عقلي

تاريخ فقه شيعه حاكي است که از منظر فقها همواره عقل به عنوان وسيلهي
حجت و معتبر شناخته شده است .بيشک
کشف و يا منبع احکام شريعتّ ،
اين نگاه ،مبتني بر آيات و روايات بسياري است که به ارزش گرانسنگ
عقل در راهيابي به معارف دين تأکيد ميكند .همچنين کمتر استنباط فقهي را
ميتوان يافت که در آن رد پاي عقل ،مشهود نباشد؛ چرا که پايهي استنباط
احکام شرعي بر عقل نهاده شده است.
توجه به مقاصد شريعت گاه در مفاد نص تأثيري ندارد ،بلکه با عبور از
مفاد نص و التفات به مقاصد ،زمينه براي حضور درک عقل و تشکيل قياسي
منطقي و عقلي آماده ميشود (عليدوست .)386 :1388

عليرغم داللت برخي از نصوص بر جواز تحديد نسل ،ممکن است
بتوان با تشکيل قياس منطقي برخالف اين موضوع استدالل كرد؛ براي مثال
ميتوان گفت كه تحديد نسل موجب تقويت کفار و تضعيف اسالم است.
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حرام است.
بدین ترتيب با توجه به مقاصد کلي شريعت که همان حفظ دين از هر
گزند و آسيب است ،زمينه را براي درک عقل و تشکيل قياسي که گذشت
آماده ديده است .برخي مدعياند حضور عقل در کنار نص ،اجتهاد در مقابل
نص است (انصاري ،)19 :هر چند كه چنين اجتهادي در مقابل نص نقلي است،
لکن به سند معتبر ديگري يعني عقل متکي است (عليدوست  .)387 :1388شيخ
انصاري از جمله فقهايي است که در صورت تعارض نص نقلي و درک
قطعي عقلي ،عقل را مقدم ميدارد (انصاري  10 :1422و .)11

در ادامه به بيان قواعد عقلي ناظر بر تکثير نسل پرداخته ميشود.
 -1-1-2قاعدهي عقلي اهم و مهم (تقدیم اهم بر مهم)

انسان در مواجهه با تزاحم منافع و مضار الزم است به حکم عقل
اولویتبندی نموده و بسته به اهمیت هر یک ،مقدم یا مؤخرشان بدارد .اسالم
نیز در تطابق با عقل اجازه داده که کارشناسان با جستوجو در مورد مصالح
و مفاسد هر یک از دو حکم متزاحم ،آن را که با مصالح مهمتری همراه است
بر دیگری مقدم دانسته و بدان عمل نمایند (مظفر 280 :1424؛فتحاهلل .)109 :1415

قاعدهي تقدیم اهم بر مهم ،قاعدهای عقلی است که همهي انسانهای عاقل
آن را ادراک میکنند و بدان ملتزم میشوند (جوادی آملی  )245 :1372به بیان
دیگر در فرض تزاحم اهم با مهم ،مبني بر این قاعده که از مستقالت عقلي
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ش و ترک مهم حکم ميکند (سبحاني
است ،عقل به اخذ اهم به دليل اهميت 

تبريزي  :۱۳۸۱ج ،2ص423؛ عليدوست  .)21 :1388در اصطالح ،اهم به امری
(الصفار :1429
گویند که مصلحت بیشتر و مضار کمتری نسبت به دیگری دارد ّ

24؛ شریعتی  .)77 :1387بدین ترتیب در صورت ترک اهم ،موال ميتواند عبد
را مؤاخذه کند (شيرکوند  37 :1388و .)36

انسان به کمک ادراک عقل ،مصالح و مفاسد امور را تشخيص میدهد
و هنگام تزاحم دو مصلحت با یکدیگر ،بهترین را برگزیده و طبق آن عمل
میكند .بنای عقال نیز چنین بوده و این امر در تزاحم دو حکم فقهی نیز به
کار میرود (صدر  .)88 :1980بهترین و مهمترین دلیل بر این قاعده ،عقل است،
گر چه شرع نیز بدان حکم میکند .با این قاعده میتوان گفت در صورت
تزاحم بين شغل زن و مصالح خانوادگي از جمله فرزندآوري – که مهمترين
کارکرد خانواده است -مصالح خانواده به عنوان حکم اهم بر مهم مقدم
ميشود .به لحاظ حقوقي نيز شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي
كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند (مادهي 1117

ق.م) .بنابراين در هنگام تزاحم ،فرزندآوري به عنوان مهمترين کارکرد خانواده
بر هر مسئلهاي مقدم ميشود.
همچنین منظور از قول خداوند متعال که فرمود« :آنچه را خدا براى شما
مقرر داشته بجوييد (البقره ،)187 :طلب فرزند است كه در نظر شارع غرض
أهم ميباشد (حلّي  :1425ج  ،1صص  214و 215؛ راوندي  :1405ج ،1ص 202؛
ّ
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مقاصد شارع و شريعت است (البوطي  )294 :١٤١٢كه تنها با تكثير نسل كه از
اهم مصالح است ،محقق ميشود (سبزواري  :1413ج ،11ص . )45

 -2-1-2قاعدهي ترجيح بال مرجح

ترجي��ح يعني رجحان و برتري داش��تن چيزي نس��بت ب��ه چيز ديگر
(عبدالرحم��ان :ج ،1ص  .)454اي��ن اصطالح گاهي در فلس��فه و گاهي در فقه
و اص��ول به کار م��يرود؛ در امور اعتباري اگر دو دليل يا دو نظر با يكديگر
معارض باش��ند ،چنانچه يكي از آنها مزيت و رجحاني داش��ته باشد ،آن را
مقد م ميدارند ،بر عکس ،ترجيح مرجوح (عملي با مصلحت کمتر) بر راجح
(عملي با مصلحت بيش��تر) از نظر عقلقبيح و زش��ت است (آخوند خراساني

)٣١۵ :۱۳۸۶؛ پر واضح است که يکي از ادلهي تقديم اهم بر مهم لزوم ترجيح
راجح بر مرجوح است (عليدوست .)404-408 :1388

براي والدين فرزندآوري حکم اولي و رجحان است؛ هر چند در موارد
و شرايط خاص  -از جمله مالحظاتي که به سالمت مادر يا کودک مربوط
ميشود -ميتوان رجحان را از ميان برداشت .بر اساس اين قاعده ،فرزند
کمتر در مقياس خرد ،گرچه به ظاهر به دليل رفاه و آسودگي بيشتر امری
راجح است ،اما در مقياس کالن به مثابه امري مرجوح ميباشد .پس با امعان
نظر به مقتضيات عصر حاضر ترجيح تکثير نسل به مثابه امري راجح بر فرزند
کمتر به عنوان امري مرجوح الزم است.
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 -2-2قواعد اصولي

در ادامه به برخي از قواعد مهم اصولي که با تکثير نسل ارتباط بيشتري
دارند اشاره ميشود.
 -1-2-2داللت امر بر وجوب

از آنجا كه دلیلی بر حرمت تحدید نسل و وجوب تکثیر آن نیز در دست
نیست ،مسئلهي تکثیر موالید یا تحدید آن منطقة الفراغ است و فقیه ميتواند
بنا بر اقتضائات زمان و مکان و بر اساس مصالح جاری مسلمین حکم ثانوی
آن را تعیین کند .بدین ترتیب امر ولی فقیه زمان ،مبنی بر تکثیر نسل مؤمنین
میتواند در شرایطی از زمان طبق مصلحت مسلمین به عنوان ثانوی نه به
عنوان اولی واجب گردد.
با این استدالل که امر ایشان ظهور بر وجوب دارد ،پس تکثیر نسل
واجب است .داللت امر بر وجوب ،مانند دیگر قواعد اصولی به گونهای
است که اگر مصداقى از امر به دست آيد و اين مصداق به آن قاعده ضميمه
گردد حكم كلى فقهى حاصل ميشود (گرجى 12 :1421؛ همو .)7 -10 :1361

 -2-2-2قياس اولويت

به اين ترتيب قياس اولويت عبارت است از سرايت حكم از موضوعى
به موضوع ديگر به اولويّت قطعى مانند اينكه خداوند فرموده« :به پدر و مادر
اف نگوييد» (اسراء ،)23 :اين جمله به اولويّت قطعى ،داللت بر حرمت ناسزا
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قياس اولويت قاعدهاي اصولى است كه نتيجه بخش يك حكم فقهى كلى
است .چنین قیاسی در جایی است که علت در فرع ،قویتر از اصل باشد
(ملکی اصفهانی  399 :1390و.)400

از ذيل روايتي که سخن از مقايسهي عددي امت اسالم با ديگر امم دارد
(كليني  :1407ج  ،5ص  ،334ح1؛ ح ّر عاملي  :1409ج  ،20ص  ،15ح  ،)24903ميتوان
نتيجه گرفت که بيش��تر بودن جمعيت مس��لمانان مطلوبيت دارد .از اين رو،
توليد مثل و داشتن فرزند به تعداد زياد در اسالم ذات ًا مطلوب است چنانكه
روايات مختلفي نيز دال بر اين مدعا هس��تند .بر اس��اس مضمون دستهاي از
روايات كثرت اوالد مسلمانان موجب مباهات رسول خاتم ( )است (ح ّر
عاملي  :1409ج ،20ص54؛ كليني  :1407ج ،5ص.)333

پس با اثبات مطلوبيت تكثير جمعيت مسلمانان به طريق اولى تکثير
نسل فرقهي محقهي شيعهي دوازده امامي نيز ثابت ميشود همچنين با اثبات
ضرورت تکثير نسل مسلمانان با توجه به مقتضيات زمان و مكان ثابت شد،
تکثير نسل شيعه نيز ضروري است.
 -3-2-2تنقيح مناط

تنقيح مناط از شيوههاى استنباط حكم است كه در پرتو اجتهاد و نظر،
نص آمده شناسايى و در نتيجه حكم
ع ّلت حكم از اوصاف غير دخيلى كه در ّ

به تمامى مواردى كه ع ّلت در آنها وجود دارد ،تعميم داده مىشود (شاهرودى
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 :1426ج ،2ص .)644

قياس همراه با تنقيح مناط در جايى است كه به همراه موضوع ،حاالت و
خصوصيّاتى باشد كه قطع ًا دخالت در حكم ندارند و لذا آنها را الغا كرده ،از

آن خصوصيّات صرف نظر مىشود (مكارم شيرازى .)197 :1427

قياس اولويت و قياس همراه با تنقيح مناط از قواعد اصولىاند و قياس

حجت است ،زيرا در هيچ كدام اصل و فرعى
در اين دو قسم نزد همهي فقها ّ
وجود ندارد بلكه مقيس و مقيسعليه هر دو اصلاند و به تعبير ديگر از خود
دليل مىتوان براى هر دو موضوع ،اثبات حكم كرد (مكارم شيرازى  :1424ج

 ،2ص )519؛ تفاوت آن دو اين است که در قياس اولويت ابتدا نظر مجتهد
به فرع تعلق ميگيرد و سپس آن را از حيث حكم به اصل (كه حكم براى
آن به نص ثابت است) ملحق مىكند ،اما در تنقيح مناط ابتدا نظر مجتهد به
اصل (و موضوع مورد نص) تعلق مىگيرد و از راه آن مناط و علت حكم
را به دست مىآورد و سپس فرع را از حيث حكم به اصل ملحق مىكند
(شاهرودي .)301 :1426

در بحث حاضر مسئلهی حفظ نسل که از فروعات حفظ نفس است ،به
عنوان مناط اصلی میباشد .از این رو ،نسل جامعه باید باقی و سالم بمانند
و آیندگان باید مصونیت جانی و روانی داشته باشند (مصباح یزدی :1388

 .)208در این رابطه هر آنچه که به سالمت نسل لطمه زند - ،از جمله عقیم
سازی -مذموم است.
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الغای خصوصیت موضوع حکم ،در مسئلهی حفظ نسل به عنوان یکی از
مقاصد شريعت توسط دو ابزار عقل و عرف از طريق تنقيح مناط يعني با
منقح كردن و پاك كردن علت حكم چنین استنباط میشود كه در هر شرایطی
حفظ نسل اهم است.
 -4-2-2وجوب مقدمهي واجب

از آنجا كه احكام شرعى تابع مصالح و مفاسدند اگر مصالح به درجهاى
برسند كه سزاوار اهتمام و مطالبه باشند ،مهمل گذاردن و فوت آنها صحيح
نيست ،مگر اينكه مصلحت قوىترى -بسان مصلحت آسان گرفتن بر
مك ّلفها -وجود داشته باشد .مصلحت تكاليف گاه مستقيم بر خود عمل
مترتب مىشود و گاه پس از انجام دادن مقدمهاى كه ما را به آن عمل
مىرساند ،مصلحت بر آن فعل مترتب مىشود .در اين حالت بايد مكلف را
بر انجام دادن مقدمه وادار ساخت تا مصلحت مد نظر از طريق انجام دادن
ِ
مأمو ٌربه به او برسد .برخى از بزرگان اين سخن را دليلِ
وجوب شرعى مقدمه
قرار دادهاند (جمعى از مؤلفان (فارسى) :ج ،29ص .)142

ّ
شكي نيست كه هرگاه امري از آمري صادر شود كه امتثال و انجام آن
ف بر مقدّ ماتي باشد ،عقل به لزوم و وجوب انجام آن مقدّ مات حكم
امر متوقّ 
ل به تحصيل هر آن چيزي كه وجود و تح ّقق خواستهي
ميكند ،پس عق 
آمر بر آن متوقّف است حكم ميكند که در اصطالح مقدّ مهی واجب ناميده
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ميشود (ملکي اصفهاني .)178 :۱۳۷۹

بحث مقدّ مهي واجب از مباحث اصولي عقلي است؛ عقلي بودن از آن
جهت كه بين وجوب شرعي و وجوب عقلي مالزمه وجود دارد و بحث
از وجود مالزمه ،بحث عقلي است .اصولي بودن نيز از آن جهت كه بحث
مالزمهي بين وجوب عقلي و وجوب شرعي مقدّ مه ،صالحيت دارد كه
كبراي استنباط حكم شرعي قرارگيرد ،زيرا از اين مالزمه ،وجوب مقدّ مهي
شرعي استنباط ميشود .اين بحث از غير مستق ّ
الت عقلي است ،زيرا در ما
نحن فيه به ضميمه كردن يك مقدّ مهيشرعي نياز است و آن هم حكم شارع
به ذيالمقدمه است .اين مطلب بدين معني است كه مقدمهي واجب كبراي
قياسي است كه از آن حكم كلي الهي فرعي استنتاج ميشود .كبراي كلي اين
است كه هر مقدمهي واجبي واجب است (بجنوردي  :1401ج ،1ص ،)336البته
در نحوهي گزينش اين مقدّ مه مردم مختارند ،جز اينكه بايد در محدودهي
شرعي باشد (خلخالي  .)69 :1422بدین ترتیب تقويت اسالم واجب است و
يکي از راههاي حفظ کيان اسالم و تقويت آن تکثير نسل ميباشد ،پس تکثير
نسل به منزلهي مقدمهي واجب ،واجب است.
از آنجا که حفظ حكومت اسالمى ،موجوديّت و كيان مسلمين واجب
است ،طبق مقتضاى قاعدهي وجوب مقدمهي واجب ،مقدمات آن نيز از هر
نوع و سنخي كه باشند واجب خواهند بود .بديهى است كه تکثیر موالید
از مقدمات واضح حفظ نظام مىباشد؛ لذا کثرت استیالد و توالد که امری
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مقدمهي واجب الزم میشود .به بيان ديگر ،در هر زمان و عصري حفظ
ع ّزت إسالم أوجب و أهم است ،از اين رو ،هر آنچه که تحققش منجر به
افزايش عزت و اقتدار اسالم شود( ،از باب مقدمهي واجب) واجب است
(جمعی از مؤلفان (بالعربيه) :ج ،32ص.)101
بنا بر نظر مشهور فقها مطلق مقدمهي واجب ،واجب است (شفتي گيالني

ل به وجوب ش��رعي اس��تقاللي آن
 :1409ج ،2ص .)30ه��ر چن��د عدهاي قائ 
نيستند ،اما وجوب عقلي آن موجب لزوم اتيان است و اين مقدار از لزوم ،از
ضروريات اس��ت و علماي اس�لام بر آن اتفاق دارند (نائيني 107 :1424و)108؛

بدين لحاظ تشكيل حكومت به عنوان مقدمهي واجب و نيز كسب آمادگي و
تهيهي مقدمات براي تقويت اس�لام [نيز به عنوان مقدمهي واجب] بر عموم
مس��لمانان واجب و الزم است (نجفآبادي  :1409ج ،1ص 236و ج ،2صص 279

و )292از اين رو ،ايجاد تمهيدات الزم براي تقويت اس�لام به قدر استطاعت
فرد فرد مکلفين به هر نحوي واجب اس��ت؛ يکي از اين راهها ،تکثير نيروي
انس��اني از طريق تکثير نسل ميباش��د که جز از راه نکاح حاصل نميشود.
بدين ترتيب ازدواج به عنوان پايهي اصلي تکثير نس��ل و پرورش و تربيت
فرزندان و گسترش جامعه اسالمي به مثابه مقدمهي واجب ،بر فردي که حائز
شرايط الزم است واجب ميباشد (مكارم شيرازي :ج ،2ص.)133
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 -5-2-2مالزمهي میان حکم عقل و شرع

الش ْر ُع» میان حکم عقل و
به موجب قاعده« ُك ُّل ما َح َك َم ب ِ ِه ال ْ َع ْق ُل َح َك َم ب ِ ِه َّ

حکم شرع مالزمه وجود دارد؛ به گونهای که با مالزمهي بین آن دو حکم
شرع ثابت میشود (علیدوست  :1381صص93-97؛ مظفر :1424ج ،2ص .)205

به موجب این قاعده ،هرگاه عقل در انجام عملی مصلحت یا مفسده
حتمی را مشاهده کرد ،به صورت قاطع به انجام یا لزوم ترک آن عمل حکم
میکند .در چنین مواردی عقل حکم دیگری را نیز درک میکند و آن اینکه
هر قانونگذار حکیم و مصلحتاندیشی نیز باید همین طور حکم کند و با
توجه به اینکه همهي احکام شارع مقدس طبق موازین حکیمانه است ،از
این رو شارع مقدس نیز باید به لزوم انجام دادن فعل واجد مصلحت و ترک
فعل واجد مفسده ،حکم کند (علیدوست  .)94 :1381به همین دلیل ممکن است
به دلیل وجود مصلحت ملزمهای حکم اباحه تبدیل به حرمت شود (مطهری
 :1368ج ،21صص .)295-299

بدین ترتیب با توجه به رشد پایین جمعیت در کشور و وقوع پدیدهی
انقراض نسلی در دهههای آتی ،تکثیر نسل مصلحت ملزمهای است که شرع
نیز آن را تأيید میکند.
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 -1-3-2دِرء المفاسد أولي من جلب المنافع

قاعدهي دفع مفسده سزاوارتر از جلب مصلحت ،از جمله قواعد فقهی
مشهور میباشد .همان طور كه ذكر شد قواعد فقهيه برزخي ميان مسائل
فقهي و قواعد اصولي به حساب ميآيند؛ يعني نه خصوصيّت و جزئيّت
مسائل فقهي و نه شمول و گستردگي قواعد اصولي را دارد و نيز قاعدهاي

استقاللياند .این قاعده نیز به طور مطلق جايز نيست ،چرا که ممکن است
دوران امر بين مفسدهي کوچک و منفعت بزرگي باشد؛ مثل دروغ براي
إصالح ذات البين (آل كاشف الغطاء :مادهي )31؛ بدين ترتيب آشتى دادن دو يا
چند نفرى كه با هم كينه و دشمنى دارند ،مستحب و در موردى كه حفظ
جان مؤمنى بر آن توقّف دارد ،واجب است (شاهرودى  :1426ج ،1ص .)513

شاطبي معتقد است که اگر مصلحت راجح و مفسده مرجوح بود ،فقط
جلب مصلحت معتبر است ،اما در صورتي که مفسده راجح و مصلحت
مرجوح باشد ،دفع مفسده معتبر است (شاطبي .)20 :به نظر کارشناسان،
تحديد نسل در سطح كالن در عصر حاضر مفسدهاي راجح و جلب رفاه
بيشتر مصلحت مرجوحي است .از اين رو ،سياستها و برنامههاي دولت
و الگوهاي توسعه در مقياس كالن با دفع مفسدهي تحديد نسل بايد به
افزايش جمعيت و تکثير نسل منجر شود.
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افزون بر اين ،اسحاقبن ع ّمار در روايتي گويد« :از امام كاظم ()
دربارهي حكم زنى پرسيدم كه به خاطر ترس از باردارى ،دارويى مىنوشد
كه سبب سقط جنين مىشود ،امام فرمود :جايز نيست .گفتم :آن ،نطفهاى
بيش نيست ،فرمود :نطفه مبدأ خلقت آدمى است» (صدوق  :1413ج ،4ص 171؛
ح ّر عاملى  :1409ج ،29ص .)26

بنا بر اين روايت از بين بردن نطفه با خوردن دارو حرام است و امام با
أول ما يخلق نطفة» تأكيد مىكند كه فرق بين نطفهي در رحم و
عبارت ّ
«إن ّ
غير آن ،اين است كه ا ّولى مبدأ خلقت است (جمعى از مؤلفان :ج ،21ص ،)69
اما از بين بردن نطفهي تركيب شده ،پيش از قرار گرفتن در رحم طبيعى و يا
مصنوعى جايز است ،زيرا صالحيت رشد و تكامل ندارد و آنچه از تعليل
به دست مىآيد ،حرمت نابود كردن نطفهي در حال رشد و تكامل است،
خواه نطفهي تشكيل شده ،مشروع باشد يا نامشروع و خواه قرار گرفتن نطفه
در رحم از راه حالل باشد و يا حرام؛ زيرا بعد از تشكيل نطفه ،اطالق دليل
شامل آن مىشود (همان).

 -2-3-2الضرر

قاعدهي «الضرر و الضرار في االسالم» که اساسىترين دليل بر آن بناى
عقالء است (مرعشى  :1427ج ،2ص  )164نظريات مختلفى در تبیین مفاد آن
وجود دارد؛ مهمترين آنها نظريهى شيخ انصارى مبنى بر نفى حكم ضررى و
نظريهى آخوند خراسانى يعنى نفى حكم به لسان نفى موضوع ضررى است
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در شرع اسالم منتفي است و با وقوع عنوان ضرر ،حکم اولي مرتفع و حکم
ديگري جايگزين آن ميشود.
بر اساس تفاسير فوق ،تحديد نسل از صغريات قاعدهى مزبور مىباشد و
اگر در عصر حاضر حكم به اباحهي آن شود ،از آنجا که ضرر و زيان ناشی از
آن براى مسلمانان امرى مس ّلم است ،از باب نفى حكم ضررى حكم اباحهى
آن برداشته شده و حرام مىشود .از اين رو ،از باب نفى حكم به لسان نفى
موضوع ضررى حرام است.
در اینکه آیا گسترهی این قاعده عالوه بر ضرر شخصي ،ضرر نوعى را
هم شامل مىشود یا خیر؛ باید گفت که به نظر برخی دانشمندان اصولی،
ضرر در این قاعده تنها ضرر شخصی است ،زیرا رفع حکم موردی است.
یعنی هر جا ضرر صدق کند حکم برداشته میشود و هر جا ضرر صادق
نباشد حکم باقی است (شریعتی .)133 :1387

به نظر میرسد این قاعده ،ضرر نوعى را هم شامل مىشود؛ چرا که در
احكام اوليهي اسالم به طور كلى اين اصل  -يعنى عدم زيان عامه و تقدم
مصالح جمعی بر مصالح افراد -رعايت شده است و شارع مقدس نيز در
روابط اجتماعى مردم هر گونه اقدام زيانبار را امضا نكرده است .بنابراين
قاعدهي الضرر عالوه بر تحديد دايرهي ادلهي اوليه به عنوان دليل ثانوي در
موارد ضرر شخصى ،حاكى از خط مشى كلى در تشريع احكام اوليه است .به
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(انصارى :ج  ،2ص 534؛ خراساني (آخوند)  .)382 :1417بدین ترتیب حکم ضرري
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ديگر سخن ،قاعدهي الضرر در مقام بيان حكم تكليفى بر مبناى نهى مردم از
اضرار به يكديگر و ترتب عقاب بر اعمال زيانبار نيست ،بلكه مفيد آن است
كه احكام الهى اعم از وضعى و تكليفى بر مبناى نفى ضرر بر مردم وضع
شدهاند (محقق داماد  :1406ج ،1صص  150و  .)151از این رو ،ممکن است قانون
به ضرر یک یا چند نفر باشد ،ولی ارزش نفع عمومی آن ،در حدي است که
چند نفر ضرر ببینند تا قانون اجرا شود .دلیل این امر تقدیم اهم بر مهم است.
ضرر عمومی را در سالمند شدن جمعیت ایران و آثار سوء سياسي،
اقتصادی و اجتماعي کاهش جمعیت میتوان یافت .از اين رو ،بر مبناي
قاعدهي الضرر همگان بايد به فرزندآوري تشويق شوند و سیاستهای
محدود کردن جمعیت باید متوقف شود؛ به خصوص اینکه سیاستهای
فوق با فتاوای بسیاری از فقها دربارهی حرمت عقیمسازی نیز سازگاری
ندارد (تبريزى :ج ،1ص 475؛ لنكرانى 82 :1416؛ مكارم شيرازى 241 :1428؛ صافى
گلپايگانى  :1417ج ،2ص .)55

در عصر حاضر ،گر چه كثرت اوالد در سطح خرد ممکن است به دليل
تغيير ذائقهها و فزوني خواهي سبب ايجاد فقر و نياز شود ،اما در سطح کالن
تحديد نسل و عوارض سوء آن ،تضعيف نظام را به دنبال خواهد داشت که
ضرري اهم است .اين مسئله از مصاديق بحثى است كه در قاعدهي الضرر
به عنوان تعارض ضررين مطرح مىشود كه به نظر ميرسد از مصاديق باب
تزاحم است و بايد مالكات اين باب (اهم و مهم) مطرح شود .در اين فرض
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جایی که افراد متضرر نشود ،برای تقویت نظام الزم است ،اما هنگام تعارض
اهم
اين دو ضرر و ممكن نبودن جمع آن دو اجتناب از عوامل منجر به ضرر ّ
واجب ميشود .در اين صورت هر چند ازدياد جمعيّت خالي از عوارض

نيست ،اما در منطقهاي که جمعيّت مسلمانان اندک است ،تکثیرشان الزم و

واجب میشود تا حق بر باطل غلبه كند؛ چرا كه غلبهي باطل از هر عوارض
و مفسدهاي ،زيانبارتر است (جمعي از مؤلفان :ج ،21ص .)54

 -3-3-2نفي سبيل

ين
ِين َع َلى ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
«و ل َ ْن يَ ْج َع َل اهللُ ل ِ ْلكافِر َ
مستند قاعدهي نفی س��بيل آيهي َ

َس��بِيل» (نس��اء )141 :و نيز روايت «ان االس�لام يعلو و ال يعلى عليه» (حر عاملي
 :1409ب��اب  ،1ح 11؛ آملي  :1406ج ،2ص )264اس��ت (بجنوردى  :1401ج ،1صص

 290و .)291مقتضاي اين قاعده افزايش ش��وكت و قدرت مس��لمين اس��ت.
همچنين خداوند ازدياد جمعيّت را همچون اموال و داراييها سبب افزايش

ق ّوت و قدرت معرفي كرده است (نوح .)12 :بنابراين مهمترين راه براي از بين
بردن س��لطهي کفار وجود نسلي جوان و هوشمند است که جز از راه تکثير
نس��ل و برنامهريزي و سياس��تگذاري صحيح از بعد کمي و کيفي حاصل
نميشود .شايان ذکر است تحقق عل ّو اسالم ،ازدياد شوكت و عزت مسلمين
و غلبهي آنها بر كفار از اهم واجبات است (سيفي مازندراني  :1425ج ،1ص)247

و اين عزت و س��ربلندي در گرو نفي س��بيل و راه سلطهي کفار بر مسلمين
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ميباش��د ،به نحوي که استقالل جهان اسالم و داراالسالم را تضمين ميکند
(العاملي :1413ج ،7ص.)166

با استناد به آيهي «...و شما را به وسيلهي اموال و اوالد امداد رسانيم و
نفرات و جمعيت شما را بيشتر (از دشمن) قرار داديم» (اسراء6 :؛ شعراء)133 :

چنين استيفاد ميشود که تکثير جمعيت در تقويت اسالم و براي تحقق
وعدهي الهي -که همان حکومت جهاني است -بسيار حائز اهميت است.
از اين رو ،بر مبناي قاعدهي عل ّو اسالم ،دولت اسالمي بايد با هوشياري
تمام در منطقهاي كه كنترل جمعيت بنا به مصالح اهم اعمال ميشود نظارت
كند تا طرفداران حقّ كم و مخالفين دين اسالم زياد نشوند .در اين صورت
هر چند ازدياد جمعيّت خالي از عوارض نيست ،اما الزم و واجب ميشود تا

در آن منطقه جمعيّت مسلمانان زياد شده و حق بر باطل ،غلبه كند؛ چرا كه

غلبهي باطل از هر عوارض و مفسدهاي زيانبارتر است (جمعي از مؤلفان :ج،21

ص  .)54پس با اقليّت قرار گرفتن مسلمانان و كثرت دشمنان ،ازدياد نسل
مسلمانان واجب ميشود (مكارم شيرازى  :1424ج ،5ص .)62

مرسل
شايان ذکر است ،گر چه حديث«ان االسالم يعلو و ال يعلى عليه» َ
(منجبر بعمل
است ،اما چون از قديم فقها به آن استناد ميكردند طبق انجبار
ٌ

االصحاب) مقبول و جزء احاديث معتبر فقه اماميه است (انصارى شيرازى

 :1429ج ،4ص .)204

146

قواعد ناظر بر تکثیر موالید

از حضرت رسول خاتم ( )روایت شده« :إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه
ما اس��تطعتم» و نیز از حضرت علي ( )نقل ش��ده كه فرمود« :الميسور ال
يسقط بالمعسور» و «ما ال يدرك كله ال يترك كله» (عواليالآللي 206 ،205،204 :و
 207به نقل از نراقى .)261 :1417

بنا بر اين قاعده ،امورى كه براى مكلف ميسور و ممكن است به استناد
آنكه برخى از آنها ميسور نيست نميتواند ترك كند .از آنجا که فقهای
متأخر و متقدم در كتابهایشان به این قاعده استدالل کرده (طوسى 17 :1411؛
خمينى  :1376ج ،3ص 130؛ انصارى (ب)  :1415ج ،4ص415 :؛ همو (الف) :1415

ج ،1ص  )158و در سند آن طعنی وارد نساختهاند و همچنین به دلیل شهرت
این قاعده بین مسلمين -طبق قاعدهی انجبار خبر ضعيف با شهرت -این
قاعدهی فقهي حجیت دارد و مستند است (نراقى .)262 :1417

از این رو عسروحرج به تنهايي نميتواند مجوز ترک کامل توليد مثل
باشد ،بلکه به حدي که مکلف به عسروحرج نيافتد بايد به اين امر بپردازد،
چون در غير مقدار عسروحرج ،در صورتي که اجزاء يا فرد ميسور مصلحت
و مالک مستقل الزمالرعايه  -ولو در حد ضعيفتر -داشته باشند ،بنا به حكم
عقل عذري در ترک عمل نيست.
عدهاي به دليل ترس از تنگدستي از فرزندآوري اجتناب ميكنند ،اما متون
متعددي نگراني از فرزندآوري را با توجه دادن به رزاقيت الهي ميزدايند؛
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الق حَّْ
«و َ
ن ُن نَ ْر ُزقُ ُه ْم َو ِإيَّا ُكم» (اسراء 31 :و انعام:
ال تَ ْقتُ ُلو ْا أَ ْوال َد ُك ْم َخ ْشيَ ه ِإ ْم ٍ
همچون َ

 .)151اين آيه و متون مشابه گرچه دربارهي سقط جنين و فرزندکشي است،
اما تعليل آن (رزاقيت الهي) نسبت به همهي انسانها عموميت دارد .در باب
ن صالح ميگويد به امام
اين موضوع رواياتي نيز وجود دارد ،از جمله «بکرب 
موسيبنجعفر ( )نوشتم که من پنجسال است از فرزندآوري اجتناب
ميکنم ،چون همسرم از ترس تنگدستي خود را ناتوان از تربيتش ميداند.
نظر شما چيست؟ امام در پاسخ به من نوشتند« :فرزند بياور که خداوند
عزوجل روزياش را ميدهد (کليني  :1407ج  ،6ص  ،3ح  7و ص ،5ح  6و ص
 ،6ح  9و ص  ،48ح .)6

همچنين امام صادق ( )فرمودند« :زن و عائله روزي را با خود همراه
دارند» (کليني  :1407ج  ،6ص  ،330ح .)4

شايان ذکر است نكتهي مهم در روايات مذکور اين است که صدور
ي بودند و
روايات در زماني بوده است که مسلمانان عموم ًا در ضيق اقتصاد 
گشايش اقتصادي مربوط به زمان خلفا و فتح ممالک ثروتمند است .از اين
رو ،طبق قاعدهي «الميسور ال يسقط بالمعسور» يعني «آن مقداري که ميتواني
فرزند بياوري و برايت ميسور است»؛ فرزندآوري به خاطر آن مقداري که
معسور است ساقط نميشود.
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به نظر فقها عسروحرج عبارت است از «و هي مايلزم منه مشقة شديدة
اليتحملها الناس عاد ًة في مقاصدهم» (صدر 700 :1403؛ مكارم شيرازى  :1411ج،1

182؛ شبيرى زنجانى )156 :1428؛ يعني عسروحرج رافع تكليف ،آن است كه
مستلزم مشقت شديد بوده و مردم بر حسب عادت نميتوانند آن را تحمل
كنند .البته شايان ذکر است که قيد تحملناپذير بودن ،امري عرفي و معادل
عبارت «اليتحمل عادة» در متون فقهي است.
عسروحرج از جهت محل تأثير به جسمي و روحي تقسيم ميشود .در
دين مبين اسالم ،عسروحرج خواه جسمي و خواه روحي نفي شده است
(مصطفوى 298 :1421؛ حسينى شيرازى 73 :1421؛ مكارم شيرازي  )225 :1426و از
اين جهت تفاوتي بين اين دو نيست .يکي از حقوق زن ،حق داشتن فرزند
است (حکمتنيا  .)265 :1390براي تضمين اين حق مقرر شده که مرد هنگام
جماع بدون رضايت همسر خود نميتواند عزل کند و جلوي حامل شدن زن
را بگيرد .اين حق براي زن آثاري دارد؛ از جمله اگر براي مرد امکان بچهدار
شدن وجود نداشته باشد ،با اثبات ايجاد عسروحرج ،ميتوان به زندگي
مشترک پايان داد (مفيد  516 :1413و  .)265اين مطلب با فتواي بعضي فقهاي
معاصر هماهنگ است؛ از جمله آيتاهلل مکارم شيرازي -حفظه اهلل -معتقدند
که عزل با رضايت زوج جايز است ،مگر اينکه زوجه به خاطر نداشتن فرزند
در عسروحرج شديد باشد (عليئي .)159 :1384
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بدين ترتيب هنگامي که تحديد فرزندآوري موجب اعسار و مشقت
شديد يکي از زوجين گردد ،به حکم ثانوي زوج ديگر حق امتناع ندارد،
زيرا در شريعت مقدس اسالم حرج نفي شده است (آشتياني ،)255 :1425
پس حق زوج در ايجاد محدوديت و کنترل مواليد مطلق نيست .با مصلحتی
که در مباحث گذشته در مطلوبیت فرزندآوری بیان شد میتوان گفت در
صورتی که ضابطهی تشخیص حرج را شخصی بدانیم (مكارم شيرازي :1379

ج ،1ص196؛ محقق داماد  :1381ج ،2ص )94و زوجه از عقیم بودن شوهرش به
حرج بیافتد میتواند از دادگاه مجوز طالق بگیرد و یا در صورت تعارض
حرج و ضرر ،اهم آن دو مقدم ميشود (حسينى شيرازى )32 :1421؛ براي مثال
گاهي زن نازا بين طالق گرفتن و ازدواج مجدد همسرش ،مشقت ازدواج
مجدد را تحمل ميكند (عالسوند  :1390ج ،2ص.)209

به عالوه به استناد قاعدهی الحرج و حفظ مصلحت نظام اسالمی ميتوان
بر جواز استفاده از رحم جايگزين حکم داد (مكارم شيرازي  :1381ج  ،2ص .)64

 -6-3-2اضطرار
اضطرار در لغت عبارت است از احتياج به چيزى» (ابن منظور  :1414ج،8

ص )45و در اصطالح به حالتی اطالق میشود که انسان بدون تهدید و اجبار
خارجی و به رغم میل باطنی خود با قصد و رضایت مجبور به انجام عملی
میشود (جعفري لنگرودي  .)424 :1378در ديدگاه فقهاي شيعه منظور از اضطرار،
ضرورت عرفي است (نجفى :1404ج ،29ص  88و ج ،36ص 428؛ سبحانى تبريزى
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همراه با مشقتي است كه نوعا تحملناپذير است (رحماني منشادي .)181 :1387

به لحاظ مدرك ،اين قاعده از قواعد منصوصه به شمار مىآيد .مفاد اين
قاعده برداشته شدن تكليف در موارد اضطرار است .بنابراين گر چه نگاه
كردن به فروج ذات ًا جايز نيست ،ولى در صورت ضرورت  -هر چند ضرورت
عرفى باشد -جايز است (عاملى (شهيد ثانى)  :1413ج ،7ص 50؛ نجفى  :1404ج،29

ص 88؛ شبيري زنجانى  :1419ج ،3ص  .)770از اين حكم ميتوان استفاده كرد
همان طور كه كشف عورت -كه بر اساس فقه اسالمي حرام است -در اثر
ضرورت جايز است .نفس جانشيني در بارداري -كه در حرمت آن ترديد
وجود دارد -نيز به طريق اولي در موارد ضرورت جايز است .بدین ترتیب
در حالت اضطرار به موجب «الضرورات تبيح المحظورات» در مواردى از قبيل
درمان نازايي و ناباروري  -که ضرورتي فردي و اجتماعي است -حرمت
نگاه و لمس برداشته مىشود و ميتوان حتي براي درمان از اسپرم بيگانه نيز
استفاده كند (رحماني منشادي  181 :1387و .)180از این رو ضرورتها ،محرمات
را در هر درجهاي که باشند ،مباح ميسازند (رشتي :1322.)42

افزون بر اين حكم به عدم جواز اين عمل ،خالف قاعده است که نيازمند
نص صريح شارع يا دليل قطعي ميباشد.
در عرف علماي اصول ،حالت اضطرار حالتي است که در آن شخص به
هدف حفظ دين ،جان ،مال يا نس��ل خ��ود از هالکت ناگزير از انجام عملي
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ميش��ود (محمصاني  .)303 :1980به نظر ميرس��د در اضطرار ،نوع ضرر مهم
نيست؛ بلکه مهم اين اس��ت که شخص براي احتراز از ضرر ،مرتكب عمل
زيانباري ش��ود که در مقايس��ه با زيان به وقوع پيوس��ته ،بزرگتر و مهمتر
است (پارس��اپور .)145 :1382بدين ترتيب گر چه تشريح بدن مردهی مسلمان
حرام اس��ت ،اما در حالت اضطرار ـ براي مثال براي حفظ جان فرزند زنده
در درون شکم مادر حامل  -حرمت تشريح بدن برداشته مىشود (علیدوست
.)408 :1388

شايان ذکر است که اقدام مضطرشرايطي به شرح زير دارد:
 .1ارتكاب فعل حرام بايد تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد.
 .2اقدام مضطر بايد به قدر حاجت و متناسب با شرايط و اوضاع و احوال
اضطرارى باشد .اقدامات اضطرارى نيز بايد با رعايت األسهل فاألسهل باشد
و به قدر ضرورت و نياز صورت گيرد .ثمره اين است که اگر حاکم اسالمي
به خاطر ضرورت به طور موقت از انجام حکمي صرف نظر کرد و يا از
حدود احکام کلي اولي و ثانوي تجاوز کرد بايد به مقدار ضرورت اکتفا کند؛
براي مثال بنا به حكم حكومتي ،تحديد نسل در زماني واجب و در زماني
جايز و حتي حرام ميشود .بنا بر اين قاعده ،عمل به حکم اهم تا زماني
مشروعيت دارد که آن تزاحم باقي باشد و به محض مرتفع شدن ضرورت،
حکم آن موضوع نيز مرتفع شده و حکم اوليه خواهد بود.
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گرچه افزايش نسل به عقيدهي هيچ كس جزء واجبات نيست اما در مناطقي
كه تغيير بافت جمعيّتي به زيان مسلمين يا پيروان مكتب اهل بيت ()
باشد ،برنامهي كنترل مواليد بايد تعطيل شود (مكارم شيرازي  .)73 :1429البته در

کنار افزايش ك ّمي جمعيت بايد به افزايش كيفي آن نيز توجه داشت تا ع ّزت
و عظمت مسلمين نيز افزايش يابد.
 -7-3-2اذا زال المانع عاد الممنوع

قاعدهي «اذا زال المانع عاد الممنوع» و به بيان ديگر «إذا زال المانع زال
الممتنع ألجله» ،جزء قواعد فقهی است (جعفري لنگرودي  ،)773-791 :1346چرا
که اگر چه قاعدهي مذکور عام است ولي در عين حال ،به تعدادي از ابواب
فقه اختصاص دارد ،پس جزئي است نه کلي هر چند كه در پارهاي از موارد،
نتيجهاش حكم كلي است؛ از این رو بر محور موضوعات خاصي دور ميزند.
بدین ترتیب با استناد به اين قاعده تجاوز از حد ضرورت جايز دانسته نشده
است (محقق داماد  :1406ج ،4ص  .)145اگر مانع برطرف شود ،موضوع منع شده
به جاي خود بر ميگردد (آل كاشفالغطاء :ج ،١ص ،٢۵مادهي٢۴؛ جعفري لنگرودي

 .)٧٧۴ :1346برخی نیز از این قاعده با عنوان قاعدهی «ضرورت به مقدار نیاز»
نام بردهاند (آل كاشفالغطاء :ج ،١ص  )25از اين قاعده چنين برداشت ميشود
که در صورت فقدان مانع در هر امري ،ممتنع نيز از بين ميرود چرا که امری
موقتی است (خمینی  :1387ج ،15ص  )297که به حکم ثانوی به دلیل ضرورت
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مجاز میباشد ،به نحوی که بیش از آن مقدار ممنوع است.
کاربرد آن در مسئلهي کنترل مواليد اين گونه است که اگر مان ِع آنچه
که منجر به ممنوعيت تکثير مواليد است برطرف شود ،تکثير نسل نیز جايز
ميشود .يکي از موانع تکثير نسل در چند سال پیش فقدان شرايط الزم براي
رسيدگي کيفي به نسل موجود و ضعف نظام نو پای جمهوری اسالمي ايران
بود كه پس از تثبيت نظام اسالمي برطرف شد ،اما در عصر حاضر تکثير
نسل نه تنها سبب ضعف نظام نیست بلکه به تقويت نظام اسالمي نیز منجر
ميشود؛ لذا اکنون با رفع موانع تکثير نسل که با توجه به مقتضيات و شرایط
زمان و مکان ممنوع بود ،جايز بلکه گاه واجب است.
 -8-3-2حرمت اختالل نظام

اختالل از ريشهي (خلل) ،در لغت سست و تباه شدن كار و نابسامانى
(فرهنگ ابجدي )28 :و بىنظمى است و نظام يعنى ترتيب و تنظيم بر اصل
منطقى و طبيعى ،زيرا كليهي موجودات عالم را نظام معين و خاصى است
كه هر يك در مرتبت خود واقع و ارتباط خاصى با يكديگر دارند و تمام
موجودات را اين ارتباطات در حكم يك موجود قرار داده است و همه را
به هم پيوسته و همه الزم و ملزوم يكديگرند .اختالل نظام ،تباه شدن و
نابسامانى چنين ارتباطى است (سجّ ادى :ج  ،4ص .)462

بسياري از مسائل مستحدثه را ميتوان تحت عنوان قاعدهی «عدم اختالل
نظام» يا «ضرورت حفظ نظام» که قاعدهاى لبّى (غير لفظى) است (محقق داماد
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(مكارم شيرازي  ،)221 :1427از جملهي آنها مسئلهي تکثير نسل است.
ضرورت برقرارى نظم در جامعهي اسالمى از مسائل مسلمى است كه
فقهاي اسالم نه تنها بر اساس نصوص اسالمى بلكه به عنوان يك ضرورت
عقلى بر آن اتفاق دارند ،تا آنجا كه اختالل نظام را يكى از ادلهي حاكم بر
ساير احكام و مقررات اسالمى به شمار آوردهاند و در هر موردى كه حكمى
از احكام اسالم موجب اختالل نظام گردد آن را منتفى و به عنوان ثانوى
بىاثر تلقى نمودهاند (عميد زنجانى  :1421ج ،2ص .)160

از اين رو ،آنچه فقهاي شيعه  -به ويژه حضرت امام خميني ( )بر آن
پاي فشرده و به آن اهتمام خاص داشتهاند ،مقدم دانستن مصلحت حفظ نظام
اسالمي و اصل شريعت بر مصالح ديگر است .چنانكه موضع همهي فقها در
همهي اعصار از آغاز تاريخ فقه تا كنون ،همين بوده و هست.
به اذعان جمعيتشناسان ،در عصر حاضر ايران با  8/2درصد جمعيت
سالمند وارد مرحلهاي از سالمندي شده و اگر تمهيدات مناسب انديشه نشود
با مديريت بحران سالمندي مواجه خواهد بود؛ چرا که کاهش رشد جمعيت
به تغيير موازنه ميان نيروهاي کار و سالمندان منجر ميشود .به عالوه پيري
جمعيت در حوزهي اقتصاد نيز مؤثر خواهد بود و به کاهش نرخ پسانداز و
سقوط بازار امالک و سهام ميانجامد (.)http://www.khabaronline.ir
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ن علي ( )نيز مؤيّد آس��یبهای پیری جمعیت
كالم موال اميرالمؤمني 
برای مسلمین در سطح کالن است .آن حضرت در پاسخ به پرسشي از معناي
اين سخن پيامبر اس�لام ( )که «موهاي سفيد خود را تغيير دهيد (رنگ
كنيد) ولي خود را به شكل يهوديان در نياوريد»؛ فرمودند« :آن دستور پيامبر
( )براي زماني بود كه تعداد مسلمانان كم بود ،ا ّما اكنون كه جمعيّت آنها
فراوان ش��ده و منطقهي مسلمانان گس��ترش يافته ،ملزم به اين كار نيستند و

مختارند» (رضي  .)407 :1414ش��ايان ذکر است يكي از مصادیق واژهي «قوه»

«و أَ ِع ُّدوا ل َ ُه ْم َما ْاس��تَ َط ْعتُ ْم ِم ْن قُ�� َّوه» (انفال ،)60:خضاب
در تفاس��ير ذيل آيهي َ

كردن محاس��ن با رنگ س��ياه ذکر شده است (ش��ريف الهيجي  :1373ج ،2ص

209؛ نجفي خميني :1398ج ،6ص152؛ حسيني ارموي :1372ج ،6ص  .)71از این رو
مبني بر نصوص مذکور ،خضاب کردن در روايات از جمله مصاديق تقويت
اسالم است (قمّي  :1413ج ،1ص123؛ حلّي  :1405ص 30و  :1412ج ،1ص322؛ ح ّر

عاملي  :1409ج ،2ص )89و علت آن ايجاد خوف و رعب در كفار بيان ش��ده
تا مسلمانان را جوان پندارند ،هر چند پير باشند (اصفهاني  :1414ج ،2صص 60

و 61؛ قمّي  :1409ج ،1ص .)165بدیهی اس��ت ب��راي تأمين امنيت ملي و قواي
نظامي در مقابله با دشمنان ،مطلوبتر از تظاهر به جواني تکثير نيروي جوان
براي جلوگيري از پيري جمعيت اس��ت ک��ه فقها و خبرگان بر آن توصيهي
اکيد داش��تهاند ،زیرا پي��ري جمعيت آثار منفي بس��ياري از جمله آثار منفي
اجتماعي و سياسي دارد ،در حالی كه جوانان منبع تحرک و نشاط اجتماعي،
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محافظهکارانه اس��ت .از اين رو جمعيت جوان کشور ،عامل پيشرفت علمي،
اجتماعي و فرهنگي و در صورتي که پيوند اجتماعي مردم و حکومت قوي
باش��د ،ضامن امنيت ملي و تأمين کنندهي قواي نظامي در مقابله با دش��منان
اس��ت؛ گرچه در نقطهي مقابل ،در فرض رش��د جمعيت و افزايش افراد در
س��ن کار ،در صورتي که فرصتهاي شغلي کافي در اختيار آنان نباشد ،اين
جمعيت ظرفيت بالقوهاي براي جنبشهاي اجتماعي و تضعيف امنيت ملياند
(عطارزاده .)76-78 :1378

با مالحظهي ترابط قاعدهي مذکور با کنترل مواليد چنين به دست آمد
که تکثير نسل براي حفظ کيان اسالم واجب است؛ چرا که حفظ مملكت
اسالمي و م ّلت ممکن نمىشود مگر به واسطهي حفظ نسل بشر از اضمحالل
و تكثير آن (جعفريان  :1428ج ،1ص .)199

 -9-3-2حليت

قاعدهي حلیت به معنای جواز تصرف در اشیاء خارجی است که در
حلیت آنها تردید شده است .برخی از فقها به استناد قاعدهی فقهی «كل شىء
فيه حالل و حرام فهو لك حالل حتى تعرف الحرام بعينه» (کاشانی  )3 :1404و

اصل اباحه شبیهسازی انسان را مجاز شمردهاند (حکمتنیا  :1390ج ،3ص)90؛
بدین ترتیب اگر شبیهسازی انسان و تکثیر نفوس مؤمنین موجب تقویت نظام
اسالمی شود ،جایز بلکه گاه به حکم ثانوی واجب میشود.
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مهمترين دليلي كه فقها بر جواز استفاده از رحم جايگزين مطرح كردهاند،
ّ
«اصالةالحل» است؛ اين گروه از فقها با استناد به این قاعده اذعان دارند
اصول
كه از نظر فقهي هيچ گونه اشكالي بر استفاده از رحم جايگزين وارد نيست
(مكارم شيرازي  :1381ج  ،2ص  ،)64زيرا این قاعده در تمام شبهات حكميه و
موضوعيه جاري است و قانونگذار در مقابل بيان حكم آن ساكت مانده،
پس بايد اصل را بر جايز بودن مسئله گذاشت .بنابراين حكم به عدم جواز
اين عمل خالف قاعده بوده و نيازمند نص صريح شارع يا دليل قطعي است.
برای ساماندهی این امر ،قانونگذار در سال  1382قانون نحوهی اهدای
جنین به زوجین نابارور را تصویب كرد (روزنامه رسمی .)1382/5/29 :بر اساس
این قانون ،زوجینی که بنابر گواهی معتبر پزشکی ،امکان بچهدار شدن نداشته
باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد ،میتوانند با تقاضای
مشترک از دادگاه درخواست دریافت جنین کنند .بدین ترتیب بر اساس این
قانون میتوان گامی سترگ جهت تکثیر موالید برداشت.
 -10-3-2مصلحت

مصلحت چيزي است که در مقاصد دنيوي يا اخروي يا هر دوي آنها
موافق انسان باشد و حاصلش تحصيل منفعت يا دفع ضرر است (حلي :۱۴۰۳

 .)221سودمندی معقول و اجتنابناپذیری که ضرورت تأمین آن از بیان شرع
معلوم شده و از نظر عقل در پیروی از شرع ،انجام یا ترک عملی را الزامآور
میكند .بدین ترتیب در فقه شیعه مصلحت تا در حد ضرورت نگنجد،
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فقها بر معيار بودن مصلحت در همهي تصميمگيريها -چه از ناحيهي
حاکم و چه آحاد مؤمنان -تأکيد كردهاند و مراعات اصلح و اهم را در
مالحظهي مصلحتها الزم دانستهاند (العاملي (شهيد اول) :ج ،1صص ،146 ،141
 352و .)406

شایان ذکر است قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی استفاده
ميشوند ،بدون استثناء مبتنی بر مصلحتاند ،به طوری که عناوین این قواعد
مانند «الضرر»« ،الحرج»« ،االهم فاالهم»« ،تقدیم فاسد بر افسد» و «حفظ
نظام» نمادهایی از حفظ مصلحت هستند که در قالب قواعد فقهی در مورد
هر کدام بررسی کوتاهی انجام شد.
از آنجا كه فقهپژوهان بيشتر نگاهي خرد به موضوعات دارند ،در معرض
اين خطا هستند كه احكام موضوعات خرد را بر موضوعات كالن نيز جاري
سازند ،اما در واقع تشخيص مصلحت اهم در افزايش يا کاهش جمعيت در
سطح کالن امري حکومتي و به عهدهي ولي فقيه است.
همان طور که در مباحث پیشین بیان شد ،تحديد نسل در مقياس خرد
بيشتر با عنوان «تنظيم خانواده» و در مقياس كالن با عنوان «كنترل جمعيت» يا
«كنترل مواليد» بحث مي شود .فقيه در بحث از تنظيم خانواده در اين فرض
كه انتخاب روش پيشگيري مستلزم حرام نباشد ،آن را امري مباح ميداند ،اما
كنترل جمعيت در مقياس كالن پيامدهاي مختلف سياسي امنيتي ،اجتماعي،
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اقتصادي ،بهداشتي ،اخالقي و حتي اعتقادي دارد

(http://farsi.khamenei.

 .)irاز اين رو ،در تزاحم احکام بايد آن را که مصلحت اقوي در سطح کالن
دارد ،برگزيد .بنابراين فقيه متصدي استنباط فقه حکومتي ،بايد در حد وسع
به مقايسهي مصالح و مفاسد در مقياس کالن و ترجيح يکي بر ديگري اقدام
كند (زيبايينژاد .)501 :1389

به نظر کارشناسان در عصر حاضر ،تحديد نسل در سطح كالن امري
قبيح و مذموم است و سياستها و برنامههاي دولت و الگوهاي توسعه
در مقياس كالن بايد به افزايش جمعيت و تکثير نسل منجر شود؛ از جمله
عنصر مصلحت در تکثير نسل براي دستيابي به مصلحت ،حفظ نظام و دفع
مفسده است ،زیرا تكثير تعداد مسلمين و افزايش شوكت و قوت آنها از
اهم مصالح است (سبزواري  :1413ج ،11ص .)45چرا که تکفرزنــدي و يا
کمفرزندي در هويتيابي فرزندان از ناحيهي ديگري نيز مــؤثر اســت .در
اين خــانوادهها که ارتباطهای رحمي کمتر از خانوادههاي پــرجمعيـــت
است و فرزنـــدان وقت خود را بيشتر با رسانهها و در فضاي مجازي
سپــري ميکنند ( ،)http://mehrkhane.comاحتمال بيشتري وجود دارد که
هويت اين فرزندان بر اساس آموزههاي رسانههاي مدرن شکل گيرد .بدين
ترتيب يکي از راههاي حفظ نظام اسالمي با حفظ هويت اسالمي ،افزايش
ارتباط رحمي از طريق تکثير نسل است.
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جامعه و بر اساس احکام حکومتي خود ،در برخي مسائل از جمله محدوديت
یا فزوني نسل دخالت ميکند .شايان ذکر است به فرمايش حضرت امام
خميني ( )کنترل مواليد ،تابع تصميم حکومت است (خميني :ج ،۴ص )39و
طبق نظر رهبر معظم انقالب ( )كثرت جمعيت در عصر حاضر از اهم
مصالح است (.)http://farsi.khamenei.ir
اف��زون بر اي��ن ،در جاهليت مدرن ،ائتالف صلي��ب و صهيون از طريق
عرض��هي مواد عقيمکننده جم��ع کثيري از جمعيت م��ردم جهان را کاهش
دادهاند .همچنين با برنامهي ش��يطاني نابودي جمعيت مس��لمانان به خصوص شيعيان

از طريق تحديد نس��ل ،تالش ميکنند تا کش��ورهاي اسالمي ضعيف شوند
()http://mouood.org؛ پس در عصر کنونی ،تمام هم مسئولين در سطح کالن
ميبايست كثرت مواليد باشد.
 -معيارهاي تشخيص مصلحت کنترل مواليد

آنچه در ترتيب مصالح بايد مطمح نظر قرار گيرد ،اعتماد به اسناد معتبر و
توجه به مقتضيات زمان و مکان هر عصري است؛ اين اسناد و مدارک معتبر
همان کتاب و سنت ،عقول آدميان و ضرورتهاي فقهي است.
طبق جستوجوهاي نگارنده ،تمام کساني که از مصلحت ،فقه و مقاصد
شريعت بحثي سامان دادهاند ،اقسام مصلحت را شامل ضروريات ،حاجيات،
تحسيني و تكميليات برشمردهاند.
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آنچه كه فقهاي ش��يعه ب��ه ويژه حضرت امام خمين��ي ( )بر آن پاي
فش��رده و به آن اهتمام خاص داش��تهاند ،مقدم دانستن مصلحت حفظ نظام
اسالمي و اصل شريعت بر مصلحت اجراي احكام فرعي است به گونهاي كه
حفظ حكومت و جمهوري اس�لامي را از اعظم فرائض برشمردهاند (خميني:
ج ،20ص.)452

بيشتر عالمان در مورد مقاصد شريعت به ترتيب زير ،اتفاق نظر دارند:
مصلحت حفظ دين اس�لام ،جان (حفظ نس��ل انس��انها) ،عقل ،آبرو و
مال (البوط��ي294 :١٤١٢؛ الغزالي  :1364ج ،1ص  )430حتي بر وفاق تقديم مطلق
مصلحت حفظ دين و شريعت بر غير آن ،ادعاي اجماع شده است (عليدوست

 .)529 :1388بر اين بنيان هر چه متضمن حفظ اين پنج امر باشد مصلحت و
هر چه باعث فوت آنها ش��ود مفسده و دفع آن مصلحت است (الغزالي :1364

ج ،1ص  .)417بنابراي��ن از نظر ش��ارع مقدس مصلحت حفظ دين اس�لام و
تقويت آن ،نس��بت به مصالح ديگر ،مصلحت کبير نسبت به مصلحت صغير
و در درجهي اول اهميت است.
همان گونه که ذکر شد ،حفظ اصل دين با مجموعهي معارف ،ارزشها
و شريعت آن در رأس هرم مصالح قرار ميگيرد ،در اينجاست که هيچ
مصلحتي قبل از مصلحت اصل دين ،بقا و حاکميت آن قرار نميگيرد و بر آن
مقدم نميشود .بر اين اساس به سختي ميتوان فقيهي يافت – بلکه نميتوان
يافت -که در هنگام تهديد شدن اصل دين و بقاي آن ،به وجوب يا جواز
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تالش نظري و عملي خود را در حفظ تماميت دين ،بقا و حاکميت آن انجام
دهد .در ادامه به اختصار به ذکر برخي از معيارهاي تشخيص اولويت حفظ
و تقويت دين اسالم با تکثير نسل به حکم عقل پرداخته ميشود.
الف -معنوي بودن

هرگاه مصلحتي حافظ دين و حاکميت آن باشد ،بر مصلحت ديني محض
يا مادي صرف مقدم خواهد بود (عليدوست  .)540 :1388از آن جمله است
مصلحتي كه بر مبناي آموزههاي ديني ،پاداش فراواني براي بارداري ،زايمان،
شيردهي ،حضانت ،نانآوري و سرپرستي فرزند مقرر داشتهشده است (حر

عاملي  :1418ج  ،21ص  ،45ح 27557؛ مجلسي  ،1410ج  ،101ص ،)90به گونهاي
که اين پاداشها به تالش براي ايفاي نقشهاي پدرانه و مادرانه ،صرفنظر
از نتايج به دست آمده ،تعلق ميگيرد .بنابراين انتخاب سبک زندگي بدون
فرزند و يا با فرزند کم محروميت از تمام يا بخشي از اين پاداشهاست.
عالوه بر آن بر تکثير مواليد مسلمانان ،مصلحت حفظ دين ،سرزمين و در
نهايت تقويت اسالم نيز مترتب است که جدا از درک عقل ،دهها نص ملفوظ
و معتبر از قرآن و غيره بر آن گواه است.
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ب -عمومي بودن

عمومي بودن مصلحت از سنجههاي ترديدناپذير ترجيح است و آن فعلي
است كه به مصلحت عمومي مسلمانان مربوط شود و بر كاري كه فقط
مصالح جزئي و شخصي را در برگيرد ،مقدم است .در شريعت اسالم و
متون فقهي ،موارد بسياري از اين ترجيح مشاهده ميشود؛ براي نمونه در
اسالم برای تأمین مصلحت دفاعی که از حق حیات ملتها ناشی میشود،
نهاد جهاد به وجود آمده است (عمید زنجانی  :1384ج ،9ص )200که بر مبناي
آن در مواقعي که حفظ جان مسلمانان در تزاحم با حفظ کيان اسالم ،عزت
و اقتدار همهي مسلمين قرار میگيرد ،بيترديد حفظ کيان اسالم که از اهم
واجبات است مقدم ميشود .پر كردن جبهههاي نبرد از نيروهاي آموزش
اهم واجبات الهي است جز از راه تکثير
ديده و آمادگي دفاع از اسالم که از ّ
نسلي جوان و رشيد ميسر نيست .پس هرگاه ولي امر ،مصلحت عامهي مردم
و نظام اسالمي را در تکثیر مواليد ديد و دستور بر آن داد ،كسي حق مخالفت
با آن را ندارد .بنابراين مصلحتی که منفعتش فراگير و شامل همهی آحاد یک
جامعه گردد بر ديگر مصالح اولويت دارد؛ مثل مصلحت امنیت که مصلحتی
اجتنابناپذیر و حائز اهمیت حیاتی برای هر جامعهی هوشمند و طالب بقا
در عرصهی تنازع بقاست (همان.)86 :

از نظر فقها نيز مصلحت عمومي معيار سياستگذاري و تصميمگيري
در عرصهي عمومي تلقي ميشود (انصاري  .)163 :1389در حال حاضر نيز

164

قواعد ناظر بر تکثیر موالید

از مسلمانان را دارد؛ لذا طبق قاعدهي «لزوم تقديم اهم بر مهم» مصلحت
عمومي -يعني مصلحت تقويت دين با تکثير نسل -بر مصلحت شخصي -
يعني تحديد نسل -مقدم ميشود.
گرچه حق بهرهمندي از فرزند ،بيشتر به خود افراد مربوط ميشود ،اما
از آنجا که يکي از تدابير حاکم اسالمي در ادارهي جامعه ،تأمين احتياجات
مادي و تربيتي جامعه است ،حاکم اسالمي ميتواند در جايي که رشد
جمعيت مخل به اين وظيفهي حاکميتي است ،به تنظيم و تحديد نسل اقدام
کند (حکمتنيا .)267 :1390
ج -اجتماعي بودن

کثرت جمعيت خانواده ،زمان فراغت مادر را کاهش ميدهد و امکان
کمتري براي تحرک اجتماعي وي در فضاي اشتغال ،تحصيالت عاليه و
مشارکتهاي اجتماعي متعارف فراهم ميکند .اگر فرزندآوري اين مادران
انتخابي و با توجه به لوازم و آثار آن باشد نتيجهي آن توجه بيشتر به خانه
و خانواده و غلبهي ارزشهاي خانوادگي حيات اجتماعي بر ارزشهاي
غيرخانوادگي است .در مقابل ،کاهش فرزندان ميتواند به افزايش تحرک
اجتماعي زنان که در بيشتر اوقات با درآمدزايي و استقالل مالي نيز همراه
است منجر شود و غلبهي ارزشهاي اجتماعي غيرخانوادگي را نتيجه دهد.
چرا که با افزايش تمايل زنان به حضور در عرصههاي اجتماعي از جمله
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ي آن فاصله ميان محيط کار و
تحصيالت و اشتغال مدرن که مهمترين ويژگ 
خانه است ،فرزندآوري به مانعي براي تحرک اجتماعي قلمداد ميشود.
تعهد به قوانين بازار کار ،مادران شاغل را به اين سمت سوق ميدهد
که مناسبات خانوادگي را با اقتضائات بازار کار هماهنگ کنند ،اما از آنجا که
هدف مدیریت انسانی جامعه ،تکامل فردی و جمعی است ،باید به گونهای
سیاستها و برنامههای عمومی را سامان دهد که رشد و تعالی فردی در درون
تکامل اجتماعی فراهم گردد و روند تکاملی جامعه بر اساس مصلحتهای
نوعی برای افراد ،امکان استیفای مصلحتهای فردی و شخصی را فراهم
آورد (عمید زنجانی  :1384ج ،9ص .)78

اس��تقالل مالي نيز به تضعيف الگوي مبتني بر سرپرس��تي مرد و تقويت
اقت��دار زن��ان ميانجامد که نتيج��هي آن تضعيف الگوي تفکيک جنس��يتي
نقشهاس��ت که اس�لام آن را تأييد ميكند .اگر اين دي��دگاه دورکيم را که
کثرت جمعيت به تقويت الگوي تقس��يم کار منجر ميش��ود (روشه 41 :و)42

به حيات خانوادگي نيز تس��ري دهيم نتيجهي آن تضعيف الگوي جنس��يتي
تقس��ي م نقشها در خانوادههاي کمفرزند است .تحول در اين موارد ميتواند
به تحول در هويت جنسي زن و مرد منجر شود .فرزندان نيز در خانوادههاي
پرجمعيت -که الگوي جنسيتي نقشها اعمال ميشود -آمادگي بيشتري براي
پذي��رش نقشهاي زنانه و مردانه دارند و صفات جنس��يتي را بيش��تر بروز
ميدهند .از اين رو ،حفظ بنيان خانواده ،منجر به حفظ جامعه ميش��ود .پس
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که از س��نجههاي ترجيح مصلحت ،ارتباط مستقيم مصلحت با اجتماع است
(عليدوست .)540 :1388
تأصلي بودن
د -دائم و ّ

مصالح به دائم و موقت و به بنيادين (ريشهاي و متأصل) و غير بنيادين
تقسيمبندي ميشوند .بايد توجه داشت که مراد از مصلحت دائم ،مصلحت
درازمدت در مقايسه با مصلحت رقيب است؛ ترجيح مصلحت دائم بر موقت
و مصلحت بنيادين و ريشهاي بر مصلحت غير اساسي بر کسي پوشيده
نيست؛ براي مثال تعقيم به طور دائم به اتفاق فقها حرام است (جمعي از مؤلفان:
ج ،33ص46؛ خميني :1422ج ،3ص284؛ همو  :1424ج ،2ص913؛ گلپايگاني :1409

ج ،3ص64؛ لنكراني 90 :و  .)86پس توليد مثل از نظر شارع مصلحتي دائم و
تأصلي دارد و در هيچ شرايطي به طور دائم نبايد آن قوه را از بين برد.
ّ
از اين رو ،با توجه به مقتضيات زمان و مکان گاهي تحديد و گاهي تکثير
نسل مصلحت اهم ميشود؛ لذا با تشخيص حکم حاکم و با توجه به ماهيت
احکام حکومتي که بيشتر بر مدار مصلحتاند ،پس از اصل اولي مشروعيت
کنترل مواليد يا تنظيم نسل ،حکومت براي اجراي احکام الهي در جامعه طبق
قاعدهي لزوم تقديم اهم بر مهم -ﮐﻪ ارﺗﮑﺎزي ﻋﻘـﻼ و ﻓﻘﻬـﺎﺳـﺖ -موظف
است تمامي احکام و سياستها و تصميمات و اعمال خويش را بر مدار
جلب مصلحت و دفع مفسده از جامعهي اسالمي و شهروندان آن تنظيم كند.
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بدون استثناء هر حکمي که حکومت اسالمي در قالب قانون و مصوبات
هيئت دولت و بخشنامهها و دستورالعملهاي اجرايي صادر ميکند و هر
اقدام عملي که بر مبناي اين قوانين انجام ميدهد ،ميبايست مبتني بر تأمين
مصلحت و يا دفع مفسده باشد (خميني .)145 :1387

در حال حاضر نيز با توجه به خطر تحديد نسل ،تکثير نسل بر مدار جلب
مصلحت و دفع مفسده از جامعهي اسالمي از اهم واجبات است.
ه -موافقت مصلحت با فطرت مک ّلفان

از عناصري که در تقدّ م يک مصلحت بر مصلحت ديگر مؤثّر است،
موافقت آن مصلحت با فطرت انسانها و مکلفان نسبت به مصلحت رقيب
است .به نظر استاد مطهرى هر استعداد طبيعى و فطرى ،سندى طبيعى براى
يك حق طبيعى است (مطهرى  143 :1377و .)144

توليد و تکثير نسل موافق فطرت مک ّلفان است ،اما تحديد نسل چنين
نيست؛ چرا که در طبيعت تدابيري به كار برده شده كه انسان و بعضي از
حيوانات حركت طبيعي به سوي زندگي خانوادگي و تشكيل خانواده و
داشتن فرزند دارند (طاهري  : 1418ج ،3ص .)12از اين رو ،زناني که به خاطر
فعاليتهاي خارج از خانواده ،از آوردن فرزند استنکاف ميکنند ،بر خالف
طبيعت بشري و زنانه خود اقدام ميکنند (.)http://farsi.khamenei.ir
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مصالح واقعي همگي در راستاي مقاصد کالن شرعي هستند ،لکن
نميتوان ناديده گرفت که تمامي مصالح از جهت قرب به مقاصد يکسان
نيستند ،از اين رو ميتوان اقربيت به مصالح را از سنجههاي ترجيح قرار داد
(عليدوست  .)551 :1388قرابت مصلحت تکثير نسل به مقاصد کالن شريعت
يعني حفظ و تقويت اسالم از جمله سنجههاي ترجيح است .مؤید آن برخي
نصوصاند که به مطلوبيت کثرت فرزند صراحت بيشتري دارند از جمله:
اس ُلوا» «ازدواج کنيد ،ايجاد نسل نماييد»؛ (ح ّر عاملي  :1418ج ،2ص
«تَ َز َّو ُجوا تَنَ َ

.)362

حفظ اصول پنجگانه (دين ،نفس ،مال ،عقل و نسل انسان) و تحريم
تفويت و از بين بردن آنها در ميان تمام ملل و شرايع جزء بديهيّات است
(مكارم شيرازي .)402 :1427
از اين رو ،براى حفظ نسل حدّ زنا تشريع شده (مكارم شيرازي .)402 :1427

ِ
حفظ نسل بشر ،نكاح استو حفظ نسل
پس ش��كى نيس��ت كه راه صحيح
مطلوب شارع و عقالست؛ مطابق احاديث وارد شده ،فلسفهي نكاح افزايش
نس��ل و جلوگيرى از انقراض نس��ل است ،اگر روزى خوف انقراض نسل
انس��ان وجود داشته باش��د ،نكاح كه در حال عادي مستحب است ،واجب
مىش��ود .همین طور هنگامی كه موازن��هي جمعيت به ضرر اسالم و به نفع
ك ّفار است و يا در حالتي كه موازنهي جمعيت به زيان شيعيان باشد ،نكاح و
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ازدياد نسل واجب است (مكارم شيرازي .)11 :1425

استحباب نكاح ،حفظ نسل اصل و قانون است و هر قانونى استثنائى دارد
كه مسئلهي تحديد نفس به عنوان استثناست و منافاتى با كبراى ك ّلى ندارد
(مكارم شيرازي  :1424ج ،1ص .)9

 -11-3-2رجوع به خبره

اهل خبره در اصطالح به معنی کارشناس است .روش رايج ميان عموم
عقال (بناي عقال) در گفتوگو ،معامالت و روابط اجتماعيشان رجوع به
اهل خبره است (شاهرودي  :1426ج ،2ص  .)138این امر از ضروريات عقلي
است ،حتی بعید نیست که از فطريات باشد (المصطفوي  .)134 :1421از این
قاعده با عنوان «رجوع جاهل به عالم» نیز یاد کردهاند.
افزون بر این قول اهل خبره حجت است (حسينى شيرازى  .)23 :1413از این
رو ،از آنها به عنوان یکی از راههای اثبات موضوع احکام شرعی در ابواب
مختلف فقهی سخن رفته است.
بنابراین در صورتى كه اهل خبره و كارشناسان متديّن ،مسئلهي كنترل

و محدود ساختن مواليد را يك ضرورت اجتماعى تشخيص دهند ،شرع ًا
مىتوان به طور موقّت با آن موافقت كرد و يا در صورت لزوم ميتوان براي
توجه داشت كه افزايش نسل
آن تبليغ حساب شده انجام داد .در ضمن بايد ّ
به عقيدهي هيچكس جزء واجبات نيست ،بنابراين محدود ساختن آن ،حرام
نمىباشد ،مگر در مناطقى كه تغيير بافت جمعيّتى به زيان مسلمين يا پيروان
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تعطيل شود .در ضمن بايد در موارد كنترل جمعيّت به جاى افزايش ك ّمى

به سراغ افزايش كيفى رفت ،تا مسلمانانى عالمتر و كارآمدتر به جامعهی
اسالمى تحويل داده شوند و ع ّزت و عظمت مسلمين حفظ شود (مكارم
شيرازى  :1427ج ،1ص .)462

نتيجهگیری

از مجموع قواعد عقلي ،اصولي و فقهي ناظر بر کنترل موالید چنین
استنباط میشود که مطلوبيت تکثير نسل اصل و قانون است ،هر قانونى
نیز استثنائى دارد .از این رو ،مسئلهي ضرورت تکثير مواليد به عنوان استثنا
و عنوان ثانوي مطرح ميشود .پس زمانی که تحدید نسل سبب تضعيف
اسالم گردد و امنیت ملی را به خطر اندازد ،جایز نمیباشد بلکه تکثير مواليد
ضرورت مييابد.
با توجه به نتایج به دست آمده ،راهبردهاي زير پیشنهاد ميشود:
 .1نهادهای نظام ،تمهیدات الزم برای تسهیل ازدواج جوانان ،کاهش سن
ازدواج و استحکام خانواده را فراهم كنند؛
 .2نرخ باروري متناسب با آموزههاي اسالمي ارتقا یابد؛
 .3به سیاستها ،برنامهها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای
دستیابی به نرخ باروری مناسب ،جمعیت مطلوب و لغو سیاستها ،برنامهها
و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری که همچنان در مراکز مشاورهي
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ازدواج و  ...دیده میشود ،جامهي عمل پوشاند؛
 .4نگرش مسئوالن و مردم نسبت به فواید باروری و افزایش نرخ آن
اصالح شود؛
 .5الگوی سبک زندگی اسالمی -ایرانی و ترویج آن بهویژه فعالیتهای
اجتماعی ،آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسالمی و هماهنگ
با مصالح خانواده به منظور ایفای هر چه کاملتر نقش مادری و همسری
تدوين و اجرا شود؛
 .6فواید فرزندآوری و تبیین آثار منفی کاهش نرخ باروری از طریق
رسانههای جمعی به ویژه صدا و سیما و شبکههای استانی ترويج شوند ،زیرا
مهمترین ابزار برای تغییر سیاستهای جمعیتیاند؛
 .7شعار فرزند بیشتر ،آیندهی بهتر ترویج و فرهنگسازی شود.
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½½قرآن کریم

½½آشتيانى ،ميرزا محمد حسن  1403ه ق .القواعد الفقهية (بحر الفوائد) ،قم ،كتابخانه آية
اهلل مرعشى نجفى.

½½ــــــــــ 1425ق .الرسائل التسع ،قم ،المؤتمر العالمه اآلشتياني.

½½آل كاشفالغطاء ،محمد حسين .تحرير المج ّله ،تهران ،مكتبة النجاح.
½½ابن عاشور ،محمدبن طاهر .التحرير و التنوير ،جامع التفاسير نور.

½½ابن منظور ،محمد 1414ق .لسان العرب ،بيروت ،داراالحياء التراث العربي .

½½ابو زهره ،مح ّمد 1377ق .اصول الفقه االسالمى ،دار الفكر العربى.

½½اردبيلى ،احمد .زبدة البيان في أحكام القرآن ،تهران ،المكتبة الجعفرية إلحياء اآلثار

الجعفرية.
½½ــــــــــ  .1403مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان ،قم ،انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

½½اشتهاردى ،على پناه  1417ه ق .مدارك العروة ،تهران ،دار األسوة للطباعة و النشر.
½½امامي ،سيد حسن .حقوق مدني ،تهران ،اسالميه.
½½انصارى شيرازى ،قدرت اهلل و پژوهشگران مركز فقهى ائمه اطهار ( 1429 )ه ق.

موسوعة أحكام األطفال و أدلتها ،قم ،مركز فقهى ائمه اطهار(.)

½½انصاري ،حميد .ديدگاه امام خميني (قدس) در اعتبار مالک مصلحت در فقه سياسي
اسالم( ،رساله دكتراي فقه و حقوق دانشگاه تهران)( ،به راهنمايي سيدمحمد موسوي
بجنوردي) (.)1389

½½انصارى ،شيخ مرتضي 1422ق .فرائد االصول ،قم ،مجمع الفکر اسالمي.

½½ــــــــــ  .المتاجر (المکاسب).

½½ــــــــــ ،قاعدة ال ضرر و اليد و الصحة و القرعة (فرائد األصول) ،قم ،انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
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½½ــــــــــ (الف)  1415ه ق كتاب الصالة ،قم ،كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم
انصارى.

½½ــــــــــ (ب)  1415ه ق ،كتاب الطهارة ،قم ،كنگره جهانى بزرگداش��ت شيخ اعظم
انصارى.

½½ايراني طرفي ،عبدالمحمد ۱۳۸۴ش .المعجم ،فرهنگ ابجدي لغات قرآن كريم همراه با

ارائهي معاني مختلف ،قم ،ائمه (.)

½½بجنوردي ،حسن .منتهياالصول ،قم ،منشورات نصرتي.

½½بجنوردي ،سيد محمدبن حسن  1401ه ق .قواعد فقهيه ،تهران ،عروج.

½½بحراني ،محمد 1415ق .سند العروة الوثقي  -كتاب الطهاره ،قم ،صحفي.

½½بحرانى ،يوسف 1405ق .الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ،قم ،انتشارات

اسالمى وابسته به جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم.

بشر ،سيد عبداهلل  1404ق .االصول االصليه و القواعد الشرعيه ،قم ،مكتبة المفيد.
½½ ّ

½½البوطي ،محمد سعيد رمضان ١٤١٢ق .ضوابط المصلحهي في الشريعهي اإلسالميه،

بيروت ،الرساله.
½½پارساپور ،محمد باقر« ،اضطرار در حقوق مسئوليت مدني» ،نامه مفيد ،ش( ،40بهمن
و اسفند.)1382
½½تبريزى ،جوادبن على .استفتائات جديد ،قم.

½½ترحينى عاملى ،سيد محمد حسين 1427ق .الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية ،قم،
دارالفقه للطباعة و النشر.

½½تهان��وي ،محمد علي 1996ق .موس��وعه كش��اف اصطالحات الفنون و العل��وم ،لبنان،

رفيقالعجم.

½½جب��ران ،مس��عود 1380ش .الرائ��د :فرهنگ الفباي��ي عربي -فارس��ي ،ترجمهي رضا
انزابينژاد ،مشهد ،آستان قدس رضوي.
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½½ــــــــــ  .1378مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،تهران ،گنج دانش.
½½جعفريان ،رسول 1428ق .رسائل حجابيه ،قم ،دليل ما.

½½جمعي از مؤلفان .مجله فقه اهل بيت (( )بالعربيه) ،قم ،مؤسسهي دائرةالمعارف فقه

اسالمي بر مذهب اهل بيت (.)
½½جمعي از مؤلفان ،مجل ه فقه اهل بيت (( )فارسي) ،قم ،دائرة المعارف فقه اسالمي
بر مذهب اهل بيت (.)
½½جمعي از مح ّققان 1389ش .فرهنگ نامه اصول فقه ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمي.

½½جمعي از محققان در پژوهشگاه تحقيقات اسالمي  1428ق .جهاد در آينهي قرآن،
قم ،زمزم هدايت.
½½جناتى شاهرودى ،محمد ابراهيم .منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسالمى ،مؤسسه
تحقیقات و نشر معارف اهلالبيت (.)
½½جوادی آملی ،عبداهلل  .1372والیت فقیه ،تهران ،رجاء.
½½حائرى طباطبايى ،سيد على .رياضالمسائل ،قم ،مؤسسه آلالبيت (.)

ح��ر عاملي ،محمدبن حس��ن 1418ق .الفص��ول المهمه في أص��ول األئمه  -تكمله
½½ ّ
الوسائل ،قم ،مؤسسه معارف اسالمي امام رضا (.)

½½ ــــــــــ 1409 ،ق .وسائل الشيعه ،قم ،مؤسسه آلالبيت (.)

½½حسيني ارموي ،ميرجالل الدين  .1372بيان السعاده في مقامات العباد ،ترجمهي رضا
خاني و حشمتاهلل رياضي ،تهران ،دانشگاه پيامنور.

½½حسيني روحاني ق ّمي ،سيد صادق .المسائل المستحدثه.

½½ــــــــــ  1412ق .فقه الصادق ( ،)قم ،دارالكتاب.
½½حسينى شيرازى ،سيد محمد  1421ق .الفقه ،المرور و آداب السفر ،لبنان ،مؤسسة

المجتبى.
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½½جعفري لنگرودي ،محمد جعفر .1346ترمينولوژي حقوق ،تهران ،كتابخانهی ابن سينا.
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½½ــــــــــ  1413ق .القواعد الفقهية ،لبنان ،مؤسسه امام رضا (.)

½½حسيني طهراني ،سيد محمد حسين 1415ق .رسالهي نکاحيه :کاهش جمعيت،
ضربهاي سهمگين بر پيکر مسلمين ،تهران ،حکمت.
½½حکمت نيا ،محمود  .1390حقوق زن و خانواده ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي.

½½حكيم ،محمدتقى 1979ق .االصول العامه للفقه المقارن ،قم ،مؤسسه آلالبيت (.)

½½ح ّلي (عالمه) ،حسنبن يوسفبن مطهر اسدي  1420ق .تحرير األحكام الشرعيه علي
مذهب اإلماميه ،قم ،مؤسسه امام صادق (.)
½½ـــــــــ��ـ  1412ق .منته��ي المطلب في تحقيق المذهب ،مش��هد ،مجمع البحوث
اإلسالميه.

½½ــــــــــ  1413ق .مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ،قم ،انتشارات اسالمى وابسته

به جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم.

½½ح ّلى (فخر المحققين) ،محمد  1387ق .إيضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد،
قم ،اسماعيليان.

½½ح ّلي ،مقدادبن عبداهلل سيوري  1425ق .كنزالعرفان في فقه القرآن ،قم ،مرتضوي.
½½ح ّلي ،يحييبن سعيد  1405ق .الجامع للشرائع ،قم ،سيدالشهداء العلميه.

½½خامنهاي ،سيد علي 1424ق .أجوبةاالستفتائات (فارسى) ،قم ،دفتر معظم له در قم.

½½خراسانى (آخوند) ،محمد كاظم  1417ق .كفاية االصول ،قم ،مؤسسة آلالبيت (.)

½½خراسانی ،محمد کاظم ۱۳۸۶ش.کفايه االصول ،ترجمهي مسعود عباسي ،قم ،دار الفکر.

½½خلخالي ،سيد محمد مهدي موسوي  1422ق .حاكميت در اسالم يا واليت فقيه،

ترجمهي جعفر الهادي ،قم ،انتشارات اسالمي وابسته به جامعهي مدرسين حوزهي
علميهي قم.

½½خمينى ،سيد روح اهلل .تحريرالوسيلة ،قم ،دارالعلم.
½½ــــــــــ  .1378صحيفهي امام ،تهران ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خميني (.)
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مدرسين حوزه علميه قم.
½ ½ــــــــــ  .1387آيين انقالب اسالمي ،تهران ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (.)
½½ــــــــــ  1376ق .كتاب الطهارة ،قم ،حكمت.

½½ــــــــــ القواعدالفقهية و االجتهاد و التقليد (الرسائل لإلمام الخميني) ،قم ،اسماعيليان.

½½الراغب االصفهاني ،حسينبن محمدبن المفضل 1423ق .المفردات في غريب القرآن،
قم ،ذويالقربي.
½½ــــــــــ  1412ق .مفردات ألفاظ القرآن ،لبنان ،دار العلم.
½½ــــــــــ .1383المفردات في غريب القرآن ،ترجمهي غالمرضا خسروي حسيني،
مرتضوي.

½½راوندي ،قطب الدين ،سعيدبن عبداهلل  1405ق .فقه القرآن ،قم ،كتابخانه آيهاهلل مرعشي

نجفي (رحمهاهلل).

½½رحماني منش��ادي ،حميد« .مش��روعيت رح��م جايگزين در انديش��ه فقهي» ،اخالق
پزشكي ،سال ،2ش( ،3بهار .)1387
½½رشتي ،ميرزا حبیب اهلل 1322ق .الغصب ،به کوشش شيخ احمد شيرازي.
½½رضي ،سيد محمد  1414ق .نهج البالغه ،قم ،نهجالبالغه.

½½رنجبر ،محمود و هدایتاهلل ستوده  .1384مردمشناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران،
تهران ،ندای آریانا.
½½روشه ،گي .تغييرات اجتماعي ،ترجمهي منصور وثوقي ،تهران ،ني.
½½زمانی ،محمود« .نقش زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه شهید صدر» ،نقد و نظر ،ش
.)1374( ،5

½½زيبايي نژاد ،محمد رضا  .1391جايگاه خانواده و جنسيت در نظام تربيت رسمي،
قم ،هاجر.

½½سبحاني تبريزي ،جعفر  .۱۳۸۱االنصاف في مسائل دام فيها الخالف ،قم ،امام صادق

(.)
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½½ــــــــــ  1424ق .توضيح المسائل ،قم ،انتشارات اسالمي وابسته به جامعهي
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½½ــــــــــ تهذيب االصول ،تقريرات درس سيد روحاهلل موسوي امامالخميني ،قم،
اسماعيليان.

½½ــــــــــ  1414ق .نظام الطالق في الشريعة اإلسالمية الغراء ،قم ،امام صادق (.)

½½ــــــــــ  1424ق .المواهب في تحرير أحكام المكاسب ،قم ،امام صادق (.)

½½سبزواري ،سيد عبداالعلي 1413ق .مهذب االحکام ،قم ،المنار.

سجادى ،سيدجعفر .فرهنگ معارف اسالمى ،تهران ،شركت مؤلفان و مترجمان.
½½ ّ

½½سيفي مازندراني ،علي اكبر  1425ق .مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهيه الساسيه ،قم،
انتشارات اسالمي وابسته به جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم.

½½شاطبي ،ابواسحاق .الموافقات في اصول الشريعه ،بيروت ،دارالکتب العلميه.

½½شاهرودى ،سيد محمود هاشمى 1426ق .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (،)
قم ،مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت (.)
½½شبيرى زنجانى ،سيد موسى 1419ق .كتاب نكاح ،قم ،راىپرداز.
½½ــــــــــ  1428ق .المسائل الشرعية ،قم ،نشرالفقاهة.

½½شريف الهيجي ،محمدبن علي.1373تفسير شريف الهيجي ،تهران ،داد.
½½شریعتی ،روح اهلل  .1387قواعد فقه سياسي ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

½½شفتي گيالني ،سيد محمد باقر  1409ق .تحفةاألبرار الملتقط من آثار األئمه األطهار،
اصفهان ،مسجد سيد.
½½شيرکوند ،حامد .مصلحت و پايههاي فقهي آن( ،پايان نامه كارشناسي ارشد فقه و
حقوق ،پرديس قم دانشگاه تهران)( ،به راهنمايي دكتر مجتبي الهيان).)1388( ،

½½صافى گلپايگانى ،لطف اهلل  1417ق .جامع األحكام ،قم ،حضرت معصومه (س).

½½صدر ،سيد محمد باقر  1403ق .الفتاوى الواضحة وفق ًا لمذهب أهل البيت ( ،)لبنان،
دارالتعارف للمطبوعات.

½½ــــــــــ 1980م .تعارض االدله الشرعیه ،تقریر محمود هاشمی ،بیروت ،دارالکتب
اللبنانی.

178

قواعد ناظر بر تکثیر موالید

½½ــــــــــ 1431ق .دروس فی علم االصول (الحلقة االولی و الثانیة) ،قم ،دارالصدر.

½½صدوق ،مح ّمدبن عليبن بابويه  1403ق .معاني األخبار ،قم ،انتشارات اسالمي وابسته

به جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم.

½½ــــــــــ توحيد صدوق ،قم ،جامعهي مد ّرسين.

½½ــــــــــ  1409ق .من ال يحضره الفقيه ،ترجمهي علي اكبر غفاري ،تهران ،صدوق.

½½ــــــــــ  1413ق .من ال يحضره الفقيه ،قم ،انتشارات اسالمي وابسته به جامعهي

مدرسين حوزهي علميهي قم.

½½ ّصفار ،فاضل 1429ق .فقه المصالح و المفاسد ،لبنان ،دارالعلوم.

½½طاهري ،حبيباهلل  1418ق .حقوق مدني ،قم ،انتشارات اسالمي وابسته به جامعهي
مدرسين حوزهي علميهي قم.

(المحشىللحكيم) ،بيروت،
½½طباطبايى حكيم ،سيد محسن  1410ق .منهاج الصالحين
ّ
دارالتعارف للمطبوعات.

½½طباطبايي ،سيد محمد حسين  1417ق .الميزان في تفسير القرآن ،قم ،انتشارات اسالمي
جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم.
½½ــــــــــ  .1374ترجمه تفسير الميزان ،ترجمهي سيد محمد باقر موسوي همداني،
قم ،انتشارات اسالمي جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم.

½½طريحي ،فخرالدين  .1363مجمع البحرين ،تحقيق سيد احمد حسيني ،تهران ،المکتبه
المرتضويه.
½½طهراني ،سيد محمد حسين .رساله نکاحيه ،تهران ،حکمت.

½½طوسي ،محمدبن حسن  1414ق .األمالي ،قم ،دارالثقافه.

½½ــــــــــ  1411ق .جواهر الفقه  -العقائد الجعفرية ،قم ،انتشارات اسالمى وابسته به
جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم.

½½العالم ،يوسف حامد .المقاصد العامة للشريعة االسالمية ،الدار السودانية ،دار الحديث

القاهرة.
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½½ــــــــــ  .١٣٧۵اقتصادنا ،قم ،مکتب االعالم االسالمی.
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½½العاملي (شهيد اول) ،محمد ابن مكي .القواعد و الفوائد ،تحقيق عبدالهادي حكيم،
قم ،مكتبه المفيد.

½½ــــــــــ  1419ق .ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ،قم ،مؤسسه آل البيت (.)

½½عاملي (شهيد ثاني) ،زينالدينبن علي  1410ق .الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،
قم ،داوري.

½½ــــــــــ  1413ق .مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم ،قم ،المعارف اإلسالمية.

½½ــــــــــ  1416ق .تمهيد القواعد األصولية و العربية ،قم ،تبليغات اسالمى حوزهي
علميهي قم.

½½ــــــــــ 1420ق .الحاشية األولى على األلفية ،قم ،تبليغات اسالمى حوزهي علميهي

قم.

½½عاملى ،بهاء الدين ،محمد و نظام ساوجى  1429ق .جامع عباسى و تكميل آن

ّ
(محشى) ،قم ،انتشارات اسالمى وابسته به جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم.
½½عبدالرحمان ،محمود .معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهية.

½½عراق��ى ،آغا ضياء الدين و على ك��زازى  1418ق .قاعدة ال ض��رر ،قم ،دفتر تبليغات
اسالمى حوزهي علميهي قم.
½½عطارزاده ،مجتبي «پويش امنيتي رشد جمعيت در ايران» ،مطالعات راهبردي زنان ،ش

 5و ( ،6پائيز و زمستان .)1378
½½عالسوند ،فريبا .1390زن در اسالم ،قم ،هاجر.
½½عليئ��ي ،محمد ول��ي «تاثير آموزهها و فتاواي ش��يعي در رش��د و کنت��رل جمعيت»،
شيعهشناسي ،سال  ،3ش ( ،12زمستان .)1384

½½عليبن الحسين ( 1418 )ق .الصحيفه السجاديه ،قم ،الهادي.

½½عليدوست ،ابوالقاسم  .1388فقه و مصلحت ،قم ،فرهنگ و انديشه اسالمي.
½½ــــــــــ  .1381فقه و عقل ،تهران ،دانش و انديشههاي معاصر.
½½عميد زنجانى ،عباس على  1421ق .فقه سياسي ،تهران ،امير كبير.
½½ــــــــــ  .1384فقه سياسي :قواعد فقه سياسي -مصلحت ،تهران ،امير كبير.
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اسالمي حوزهي علميهي قم.

½½الغزالى الطوسى ،محمدبن محمد 1451ق .المستصفى من علم األصول ،تحقيق و تعليق

محمد سليمان االشقر ،بيروت ،الرسالة.

½½فاضل كاظمي ،جوادبن سعد اسدي .مسالك األفهام إلي آيات األحكام.

½½فتح اهلل ،احمد  1415ق .معجم الفاظ الفقه الجعفري ،مطابع المدخول ،دمام.

½½فراهيدي ،خليلبن احمد .کتاب العين ،قم ،مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسالمي.

½½فيّاض ،محمد اسحاق 1395ق .محاضرات فى اصول الفقه ،تقريرات درسى آيةاهلل

سيدابوالقاسم خوئى ،نجف.

½½قافي ،حسين و سعيد شريعتي فراني 1385ش .اصول فقه کاربردي ،تهران ،سمت.
قرشي ،سيد علي اکبر  1412ق 1386 /ش .قاموس قرآن ،تهران ،دار الکتب االسالميه.
½½ ّ
½½كاشاني ،محمد محسن  1406ق .الوافي ،اصفهان ،كتابخانه اميرالمؤمنين علي (.)

½½کاشانی ،حبیب اهلل  1404ق .تسهيل المسالك الى المدارك فى رؤوس القواعد الفقهيه،
قم ،مطبعة علمية.

½½کاظمي خراساني ،محمد علي (مقرر)  .1387فوائد االصول (من افادات الميرزا حسين

القروي النائيني) ،اسالمي.

½½كركى عاملى (محقق ثانى) ،علىبن حسين  1414ق .جامع المقاصد في شرح القواعد،
قم ،مؤسسه آل البيت (.)
½½کالنتري ،ابراهيم  .١٣٨٢قرآن و چگونگي پاسخگويي به نيازهاي زمان ،قم ،معارف.

½½كليني ،محمدبن يعقوب  1407ه ق .الكافي ،تهران ،دار الكتب اإلسالميه.

½½ــــــــــ  1429ق .الكافي ،قم ،دار الحديث للطباعه و النشر.
½½گرجى ،ابوالقاسم  1421ق .تاريخ فقه و فقها ،تهران ،سمت.
½½ــــــــــ  .1361تح ّول علم اصول ،تهران ،بعثت

½½مجلسي ،محمد باقر  1410ق .بحاراالنوار ،بيروت ،الطبع و النشر.
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½½غروي نائيني ،ميرزا محمد حسين  1424ق .تنبيه األمه و تنزيه المله ،قم ،دفتر تبليغات
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½½ــــــــــ  1404ق .مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،تهران ،دار الكتب
اإلسالميه.

½½ــــــــــ 1414 .ق .لوامع صاحبقراني ،قم ،اسماعيليان.

½½مجلسي ،محمد تقي 1406ق .روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه ،قم ،كوشانبور.

½½محدث نوري ،ميرزا حسين 1408ق .مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،بيروت،
آلالبيت (.)
½½محقق داماد يزدي ،سيد مصطفي  1406ق .قواعد فقه ،تهران ،نشر علوم اسالمي.

½½محمصاني ،صبحي رجب 1980م ،فلسفه التشريع في االسالم ،بيروت ،دارالعلم
للماليين.
½½مختاري مازندراني ،محمد حسين  .1377فرهنگ اصطالحات اصولي ،تهران ،ابن سينا.
½½مرعشى شوشترى ،سيد محمد حسن (1427ق) .ديدگاههاى نو در حقوق ،تهران،
ميزان.

½½مركز مطالعات و تحقيقات اسالمي  -پژوهشكده فقه و حقوق  1421ق .مأخذ شناسي
قواعد فقهي ،قم ،دفتر تبليغات اسالمي حوزهي علميهي قم.

½½مشكينى ،على  .1374اصطالحات االصول ،الهادي.

½½مصباح يزدي ،محمدتقي .انسان و ميل به جاودانگي ،کتابخانه دیجیتال مؤسسه
تحقیقات و نشر معارف اهلالبيت (.)
½½ــــــــــ  .1388اخالق در قرآن ،تحقیق محمد حسین اسکندری ،قم ،مؤسسهي
آموزشی و پژوهشی امام خمیني.

½½مصطفوى ،سيد محمد كاظم  1421ق .مائة قاعدة فقهية ،قم ،انتشارات اسالمى وابسته
به جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم.
½½مطهرى ،مرتضي  .1377حقوق زن در اسالم ،تهران ،صدرا.
½½ــــــــــ  .1368مجموعه آثار ،قم ،صدرا.
½½مظفر ،محمد رضا  .1424اصول فقه ،قم ،جهان.
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و پژوهشي امام خميني.

½½مفيد ،مح ّمد  1413ق .المقنعة ،قم ،كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد.

½½مكارم شيرازى ،ناصر  1411ق .القواعد الفقهية ،قم ،مدرسه اميرالمؤمنين (.)

½½ــــــــــ  1424ق .أنواراألصول ،تقريرات درس آيتاهلل مكارم شيرازى به قلم احمد
قدسى ،قم ،مدرسة االمام علىبن ابىطالب (.)

½½ــــــــــ 1425ق .أنوار الفقاهة ،كتاب النكاح ،قم ،مدرسة اإلمام عليبن أبيطالب

(.)

½½ــــــــــ  1426ق .أحكام النساء ،قم ،مدرسه امام علىبن ابىطالب (.)

½½ــــــــــ  1428ق .احكام بانوان ،قم ،مدرسه امام علىبن ابىطالب (.)

½½ــــــــــ  1429ق .رساله توضيحالمسائل ،قم ،مدرسه امام علىبن ابىطالب (.)

½½ــــــــــ 1429ق .احكام پزشكى ،قم ،مدرسه امام علىبن ابىطالب (.)

½½ــــــــــ  1382ق .القواعد الفقهيّه ،قم ،دارالعلم.

½½ــــــــــ  1424ق .كتاب النكاح ،قم ،مدرسه امام علىبن ابىطالب (.)

½½ــــــــــ  1427ق .استفتائات جديد ،قم ،مدرسه علىبن ابىطالب (.)

½½ــــــــــ  1427ق .دائرة المعارف فقه مقارن ،قم ،مدرسه امام عليبن ابيطالب (.)
½½ملکي اصفهاني ،مجتبي  .۱۳۷۹فرهنگ اصطالحات اصول ،قم ،عالمه.

½½موحدي لنكرانى ،محمد فاضل  1416ق .أجوبة السائلين ،قم ،دفتر معظمله.
½½ــــــــــ جامع المسائل ،قم ،امير قلم.

½½موسوى خويى ،سيد ابوالقاسم .المستند في شرح العروة الوثقى.

½½ــــــــــ مصباح االصول ،السيد محمد سرور البهسودي (مقرر) ،مطبعهالنجف.

½½نائيني  ،محمدحسين .1410اجود التقريرات ،تقرير ابوالقاسم خويي ،قم.
½½نجفي خميني ،محمدجواد  1398ق .تفسير آسان ،تهران ،اسالميه.

½½نجفى ،محمد حسن 1404ق .جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،لبنان ،دار إحياء
التراث العربي.
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½½معاونت پژوهش  .1391تقويت نظام خانواده و آسيبشناسي آن ،قم ،مؤسسه آموزشي
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½½نراقى ،مولى احمد  1417ق .عوائد األيام في بيان قواعد األحكام ،قم ،دفتر تبليغات
اسالمى حوزهي علميهي قم.

½½ــــــــــ  1415ق .مستند الشيعة في أحكام الشريعة ،قم ،آل البيت (.)

½½نعمان ،مغربي ابوحنيفه 1385 ،ق .دعائم االسالم ،قم ،آل البيت (.)

½½هاش��مي ش��اهرودي ،سيد محم��ود 1405ق .بحوث ف��ي علماالصول (تع��ارض ادله

الشرعيه) ،تقريرات درس آيهاهلل صدر ،قم.
½½يثربي ،سيد علي محمد  .1387درسنامه قواعد فقه استداللي ،تهران ،جهاد دانشگاهي.
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