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مقدمه و بیان مسئلهس

برخورداری از نعمت فرزند و تربيت اوالد شايسته يکی از آثار بنيادين 

ازدواج است که طرفين نکاح و خانواده ها از ديرباز تا کانون به آن توجه 

داشته اند، اما در دنيای معاصر با ترويج شعارهای »دو فرزند کافيه« يا »فرزند 

کمتر، زندگی بهتر« به همراه کنترل و تنظيم غيرکارشناسی رشد جمعيت، 

زوجين گاهی آگاهانه و به داليل متعدد يکديگر را از موهبت چندفرزندی 

در کانون خانواده محروم کردند؛ يا به تک فرزندی قناعت کرده يا به زندگی 

بدون وجود فرزند رضايت دادند. درحالی که پويايی و نشاط هر جامعه به 

نيروهای جوان آن بستگی دارد. بدون شک با ادامه ی اين روند، در دهه های 

آتی کشور ما با بحران کاهش نسل و به دنبال آن تهديد امنيت و اقتصاد و... 

مواجه خواهد شد.

ناگفته نماند، پيشگيری از کاهش و اضمحالل نسل مستلزم تمهيداتی 

است؛ حکومت اسالمی در ابتدا بايد شرايط ازدواج و امکانات رفاهی، شغلی 

و معيشتی جوانان را فراهم کند و برای اشاعه ی فرهنگ الهی و ترويج سبک 

زندگی دينی آنها چاره ای بيانديشد. 

نقش مهم و اساسی حکومت اسالمی و تدابير آن در رفع اين چالش بر 

کسی پوشيده نيست، اما پرسشی که مقاله ی حاضر در مقام پاسخ به آن است 

اين است که حاکم اسالمی چگونه و تا چه اندازه می تواند در امور مربوط به 

فرزندآوری و باروری شهروندان دخالت کند؟ پاسخ به اين پرسش مستلزم 

بررسی حکم شرعی فرزندآوری و مباحث پيرامون آن است. هدف از اين 
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پژوهش پيشنهاد و بررسی راه کارهايی است که حاکم اسالمی می تواند در 

بهبود رشد جمعيت به کار گيرد. 

1- جایگاه فرزندآوری در دین

فرزندآوری از مهم ترين آثار و انگيزه های ازدواج دائم به شمار می آيد. 

از ديرباز کانون  اوالد شايسته  تربيت  از نعمت فرزندآوری و  برخورداری 

توجه خانواده ها بوده است. به گونه ای که می توان آن را يکی از عوامل مؤثر 

در تحکيم بنيان خانواده تلقی کرد؛ از اين رو دين اسالم در آيات و روايات 

فراوان اين امر را تأکيد و ترغيب کرده است. در اين مجال به آيات و روايات 

توصيه کننده ی فرزندآوری اشاره می شود: 

1-1- آیات

در قرآن کريم عالوه بر برخی از مسائل فقهی راجع به حمل و وضع 

حمل و وجوب نفقه به زن پس از طالق تا هنگام زايمان و رنج هايی که 

نيز  فرزندآوری  حکمت های  به  می شوند  متحمل  مراحل  اين  طی  مادران 

اشاراتی شده است؛ برای مثال پاره ای از آيات همچون آيه ی 72 سوره ی 

مبارک نحل هدف از تشکيل خانواده را حفظ نوع بشر و تکثير نسل می داند. 

برخی آيات ديگر همچون آيه ی 46 سوره ی کهف، فرزندآوری را مايه ی 

زينت زندگی و يار و مددکار انسان می داند و قرار گرفتن فرزند در کنار مال 

و اموال را نشانه ی قدرت و توانمندی قلمداد کرده است. در آيات ديگر، 

خداوند متعال خودداری از ازدواج و فرزندآوری را به خاطر ترس از فقر و 

تنگدستی نکوهش کرده است )انعام: 151(. 



218

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

ن 
ستا

تاب
 / 

68
ره 

شما
 / 

هم
فد

 ه
ال

1-2- روایاتس

در احاديث و روايات فراوانی نيز به فضيلت تکثير نسل و داشتن فرزندان 

بدون در نظر گرفتن موانع ديگر، سفارش و ترغيب شده است؛ برای مثال امام 

باقر )( از قول رسول خدا )( فرمود: »با دختر باکره ای که فرزند زياد 

می آورد ازدواج کنيد، اما با زن نازای زيبا ازدواج نکنيد، زيرا من به فزونی 

جمعيت شما در روز قيامت بر امت ها مباهات می کنم« )حر عاملی، 1412: ج2، 

ص54(. در روايت ديگر فرزندآوری مايه ی مباهات و موجب تسبيح روی 

زمين معرفی شده است؛ به اين تعبير که فرزند بياوريد تا آنان زمين را با ذکر 

ال اله اال اهلل سنگين کنند )همان، ج 21، ص 357(.

همچنين در روايات ديگر از فرزند شايسته به عنوان نعمتی از نعمت های 

الهی و گلی از گل های بهشتی، جانشين پدر، استغفارگوی آنها در دنيا و 

موجب رحمت و آمرزش در حيات اخروی ياد  شده است )همان(. 

عالوه بر اين، وجود فرزند موجب توسعه ی اقتصادی و برکت در منزل 

قلمداد شده است )همان، ج20، ص44(. همچنان که امام سجاد )( در اين 

باره فرمودند: »از سعادت مرد اين است که فرزندانی داشته باشد تا از آنها 

ياری جويد« )همان، ج 21، ص 358(. 

بنا بر اين آيات و روايات، فرزندآوری در آيين اسالم، امری پسنديده 

و مطلوب شمرده شده است؛ لذا نبايد بی جهت و به سبب ترس از فقر و 

محدوديت جغرافيايی و کثرت جمعيت و عوامل ديگر ... اين مهم را تعطيل 

 )(يا محدود کرد، چرا که بی توجهی به آن، ناديده گرفتن دستور نبی اکرم
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مبنی بر "تناكحوا و تناسلوا" است. همچنين جلوگيری از فرزندآوری با روح 

توحيد و توکل مغايرت دارد و به نوعی سوءظن به خدا تلقی می شود و 

ترديد در رازقيت خداست. چنانچه در آيات متعدد به صراحت سخن از 

روزی رسانی خداوند و گنجايش زمين به فراخور تغذيه ی آفريدگان سخن 

به ميان آمده است: »اگر مردم شهرها ايمان می آوردند و به تقوا گراييده بودند، 

قطعاً برکاتی از آسمان و زمين برايشان می گشوديم، ولی آنها ما را تکذيب 

کردند، پس به کيفر دستاوردشان گريبان آنان را گرفتيم« )اعراف: 96(. 

ناگفته نماند که نهراسيدن از فقر و تنگدستی و اعتماد و توکل بر خداوند 

رزاق در امر فرزندآوری به اين معنا نيست که نظام اسباب و مسببات عالم را 

ناديده بگيريم »ابى الل ان يجری االمور اال باسبابها«، بلکه بايد زمينه ی پرورش 

فرزندان مؤثر و کارآمد را در اجتماع فراهم کرد تا جامعه ی اسالمی با نسلی 

فقير، سرخورده و منفعل مواجه نشود. از اين رو فراهم کردن ساز و کارهايی 

امر  بادی  در  آموزش  و  اشتغال  بهداشت،  مسکن،  پوشاک،  نظير خوراک، 

اجتناب ناپذير است که در مباحث آتی شرح و تفصيل آن خواهد آمد 

2- حکم فقهی فرزندآوری

نسل  گذاردن  باقی  و  داشتن  فرزند  اسالم،  مبين  دين  در  که  گفته شد 

مطلوب شريعت  عبارتی  به  است؛  مطلوب  و  راجح  امری  مسلمان  بر هر 

فرزند  بدون  اختيار خود  با  فرد مسلمانی  آن است که هيچ  اسالم  مقدس 

نماند. چنانچه در آيات و روايات اشاره شد؛ همگی حکايت از فضيلت و 

استحباب فرزندآوری است نه حکم الزامی و وجوب، زيرا فرزندآوری در 



220

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

ن 
ستا

تاب
 / 

68
ره 

شما
 / 

هم
فد

 ه
ال

مقتضای ذات عقد نکاح لحاظ نشده است؛ بلکه مقتضای اطالق عقد است و س

از آثار و حقوق مسلم ازدواج به شمار می آيد که با توافق و تراضی زوجين 

با استفاده از شرايط ضمن عقد اسقاط شدنی است؛ يعنی باروری همچون 

از اين رو کسی  حليت زناشويی نيست که ذات و جوهره ی نکاح باشد، 

حق ندارد ديگری را ملزم به فرزندآوری کند. در نتيجه ناديده گرفتن آن در 

زندگی زناشويی موجب ابطال عقد نکاح نمی شود )قنبر پور، 1392: 88(.

از ادله ی جواز پيشگيری از فرزندآوری می توان به اصل اباحه و قاعده ی 

سلطنت اشاره کرد، زيرا اصل بر مباح بودن چنين عملی است و بنا بر اصل 

سلطه ی هر کس بر اعضاء و جوارح خود، انسان می تواند از انعقاد نطفه ی 

خود جلوگيری کند؛ يعنی انسان مالک رحم و نطفه ی خود نيز است. لذا 

اموال  بر  اموالهم« می گويد مردم  »الناس مسلطون على  همان طور که دليل 

خودشان سلطنت دارند، به طريق اولی بر نفس خودشان هم سلطه دارند 

»الناس مسلطون على انفسهم«. بنابراين هيچ کس نمی تواند مزاحم سلطنت بر 

نفسشان شود )موسوی خمينی، البيع: ج1، ص 42(.

عالوه بر اين، جواز عزل )انزال نطفه خارج از رحم( بهترين دليل بر 

مدعاست؛ چرا که پاره ای از روايات عزل کردن را به صورت مطلق يا نهی 

تنزيهی جايز دانسته است؛ از جمله از امام صادق )( درباره ی عزل سؤال 

شد، حضرت فرمودند: »اين امر مربوط به مرد است و او هر گونه که بخواهد 

می تواند انجام دهد« )کلينی، 1407: ج 5، ص 504(.



221

13
94

ن 
ستا

تاب
 / 

68
ره 

شما
 / 

هم
فد

 ه
ال

س
                           پژوهشی بر قلمرو اختیار حکومت اسالمی و تدابیر آن در جلوگیری از کاهش نسل

در روايات ديگر نيز همين مضمون از امام صادق )( نقل شده است: 

»اشکالی ندارد که مرد نطفه ی خود را هنگام آميزش خارج از رحم زن آزاد 

انزال کند، اگر چه زن موافق نباشد« )حر عاملی، 1412: ج20، ص151(. 

بنابراين حکم فقهی فرزندآوری در شرايط عادی، استحباب است و در آن 

هيچ الزام و اجباری وجود ندارد، يعنی زن و شوهر می توانند از فرزندآوری 

امتناع کنند، مگر اينکه با شرط ضمن عقد نکاح فرزندآوری را به يک الزام 

قانونی ضمانت آور تبديل کرده باشند يا عقد نکاح را متبانياً بر فرزندآوری 

بنا نهاده باشند.

قول برخی از فقها نيز مؤيد اين سخن است؛ برای مثال مرحوم خويی 

اينکه  به شرط  بارور شدن خود جلوگيری کند  از  می گويد: »زن می تواند 

ضرری متوجه او نشود. اين پيشگيری جايز است، اگر چه شوهر او به اين 

کار رضايت ندهد« )موسوی خوئی، 1410: ج2، ص 196(. 

فتاوی برخی از مراجع معاصر مبنی بر جواز جلوگيری از باروری هم از 

طرف زن و هم از طرف مرد بدون جلب رضايت يکديگر مؤيد اين سخن 

است )گلپايگانی، 1414: ج2، ص196؛ حسينی سيستانی، 1381: 488(. 

3- ضرورت حکم حکومتی

هر  که  می کند  اقتضاء  معاصر  زندگی  متغير  نيازهای  و  ضرورت ها 

جامعه ای در هر عصری با مسائل نوينی مواجه شود؛ لذا الزم است برای 

حل اين بحران ها و حوادث اهتمام ورزد و چاره انديشی کند. دين مترقی 

اسالم که در اين دوره جهانی شده است و آموزه های متعالی آن در همه ی 
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زمان ها پاسخ گوی نيازهای مبتالبه بشری است در اين باره پيش نگری های س

دقيقی نموده است.

دين مبين اسالم نيازهای فردی و اجتماعی مردم را در دو بخش ثابت و 

متغير تقسيم کرده است، بخشی از اين نيازها ثابت و ذاتی هستند و در همه ی 

اعصار وجود دارند؛ همانند نيازهای اولی و حياتی نظير خوردن و آشاميدن، 

امنيت، ثروت، حفظ بقاء و ... که برای تأمين اين نيازها، احکام مخصوصی 

چون مالکيت، زوجيت، حدود و قصاص ... مقرر شده است. برخی ديگر 

از احکام، ثابت و دائمی نبوده و همواره در حال تغيير و تحول اند؛ از اين 

رو، اين اختيار به عهده ی حاکم جامعه ی اسالمی نهاده شده است که به طور 

مستقيم يا غيرمستقيم تصميم گيری کند و به او اجازه داده شده است که طبق 

مصالح و نيازهای متغير با عنوان احکام حکومتی عهده دار اداره ی جامعه ی 

اسالمی باشد.

احکام حکومتی که به احکام السلطانيه و احکام واليی نيز شهرت دارد 

عبارت اند از: فرمان ها، قوانين، مقررات کلی، دستور اجرای احکام و قوانين 

مسائل  حوزه ی  در  اسالمی  جامعه ی  مشروع  رهبری  سوی  از  که  شرعی 

اجتماعی با توجه به حق رهبری و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می شود 

)نراقی، 1417: 529؛ موسوی خمينی، همان: ج2، ص617؛ جعفری، 1369: 305؛ صرامی، 

1373: 63؛ مکارم شيرازی، 1428: ج3، صص284 و 285(.

عالمه طباطبايی در تعريف احکام حکومتی می گويد: »ولی امر مسلمين 

می تواند يک سلسله تصميماتی بر حسب مصلحت وقت بگيرد و طبق آنها 
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مقرراتی وضع کند و به مورد اجرا گذارد، مقررات نامبرده الزم االجراء و همانند 

شرايط، اعتبار دارد، با اين تفاوت که قوانين آسمانی ثابت و تغييرناپذيرند 

ولی مقررات موضوع تغييرپذيرند و در ثبات و در بقا تابع مصلحتی هستند 

که آنها را به وجود آورده است، طبعاً مقررات به تدريج تبديل و تغيير پيدا 

کرده و جای خود را به احکام بهتر می دهد؛ همچنين ايشان عقيده دارند که 

احکام حکومتی يکی از عوامل و راه های انطباق اسالم با مقتضيات زمان 

است )طباطبايی، 1341: 98(.

برخی از فقيهان، وظايف متعّددی را برای حاکم اسالمی برمی شمارند؛ 

از جمله: مقام افتاء، داوری، اجرای حدود الهی، حفظ مال يتيم، حفظ اموال 

غايبان، نگهداری اموال ديوانگان، واليت در امور مربوط به زناشويی و ... 

که مجموع اين وظايف را می توان در سه منصب خالصه کرد: منصب افتاء، 

منصب قضاء و منصب والء. منصب واليی به معنی حکومت کردن و نقش 

داشتن در کارهای اجرايی کشور است. به عبارت ديگر حاکم اسالمی نه 

تنها حق تأسيس حکومت دارد؛ بلکه حق صدور حکم حکومتی هم دارد. 

اسالمی  حاکم  که  دارند  عقيده  و  نهاده  فراتر  را  پا  فقيهان  از  برخی  حتّی 

می تواند حسب ضرورت و مصلحت، تدابير جديدی اتخاذ کند و وضعيت 

نابسامان کاهش جمعيت را سامان دهد؛ به عبارت ديگر حاکم اسالمی که 

در جهان بينی اسالمی جايگاه رفيعی دارد، می تواند حکم اولی فرزندآوری را 

که مرغوب و مستحب است در شرايط کنونی ـ که جمعيت جوان و فعال 

جامعه رو به اضمحالل است ـ تغيير داده و با صدور حکم حکومتی بر آن 
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تأکيد ورزد و خانواده ها را به فرزندآوری ملزم سازد، هرگاه ولی امر مسلمين س

در برهه ای از زمان، توالد و تناسل مسلمين را مطلوب و ضروری دانست 

و مصلحت جمع و جامعه را بر فرد ترجيح داد، می تواند در اين خصوص 

حکم حکومتی صادر کند. از آن طرف آحاد مرد ملزم به اطاعت از آن هستند 

و حق تمرد از اين حکم سلطانی را ندارند )مؤمن، کلمات سديده، 68(؛ چنان که 

آيه می فرمايد: »و ما كان لمومٍن والمومنٍة إِذا قَضًى الل و َرُسولُُه أَمراً أْن يكوَن لَُهْم 

الَخيَرة ِمْن امرهم« )احزاب: 36(؛ »و هيچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا 

و فرستاده هايش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختياری باشد«.

ضروری است ميزان تأثير و کارآمدی الزام قانونی و حکم حکومتی در 

پيشگيری از کاهش نسل در توانمندسازی و رشد جمعيت کشور، نقد و 

بررسی شود.

4- اختیارات حکومتی و قلمرو آن

همه ی فقها بر اصل دخالت حکومت به رهبری فقيه جامع الشرايط در 

برخی از امور مردم زمانی که بر اساس جلب مصالح و دفع مفاسد باشد و 

منافع اجتماع در آن لحاظ شود، اتفاق دارند، زيرا هر جامعه در هر عصری با 

مسائل تازه ای روبه رو می شود که الزم است برای حل آنها چاره جويی کرد. 

اين خود يکی از راه های انطباق دين اسالم با مقتضيات جهان معاصر است؛ 

لذا حکومت اسالمی می تواند به فراخور مصالح اجتماعی، امنيتی و سياسی 

عارض بر جامعه و مطابق نيازهای متغير بشری احکام جديدی تحت عنوان 

احکام حکومتی صادر کند )مطهری، 1377: 65؛ همو، 1373: ج1، ص 90(. برخی 
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از امور مانند نرخ گذاری کاالها، حکم به ثبوت رؤيت هالل، طالق در برخی 

موارد، اجبار محتکر بر فروش کاال، تصرف در خمس و انفال، اقامه ی حدود 

و تعزيرات، تصرف در ميراث انسان بدون وارث و ... را می توان از مصاديق 

احکام حکومتی نام برد.

اختيارات  گاهی  و  کرده  توجه  امر  اين  به  متقدم  فقهای  نيز  ديرباز  از 

می کردند؛  بيان  المصلحه«  من  يراه  بما  »يجبرالحاکم  تعبير  با  را  حکومتی 

برای مثال شيخ مفيد در بحث بيع در بيان يکی از اختيارات حاکم اسالمی 

می نويسد: »حاکم می تواند محتکر را به بيرون آوردن غله ی خود و فروش آن 

در بازار مسلمين وادار کند« )مفيد، 1413: 616( يا شيخ طوسی در کتاب مبسوط 

بخش زکات در بحث از اراضی مفتوح العنوه می گويد: »حاکم می تواند به 

حسب مصلحت مسلمين به آنچه صالح می داند در اين اراضی تصرف کند« 

)طوسی، 1388: ج 1، ص 235(.

حکم  نوع  از  می توان  هم  را  شيرازی  ميرزای  تنباکوی  تحريم  حکم 

اختيارات  از  بيان گوشه ای  در  نيز   )( راحل  امام  کرد.  تلقی  حکومتی 

حاکم اسالمی می نويسد: »امام )( و  والی مسلمين می تواند هر امری را 

که به صالح مسلمانان است انجام دهد؛ اموری مانند تثبيت قيمت يا صنعت، 

محدود کردن تجارت و هر کاری که در نظام و صالح جامعه دخيل است« 

)موسوی الخمينی، 1390: ج2، ص627(.

به رغم اتفاق نظر فقها بر صرف اختيارات حکومتی حاکم اسالمی، در 

حدود و ثغور اين اختيارات اختالف نظر است؛ برای مثال شهيد صدر )ره( 
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در ديدگاه خاص خود معتقد است که حاکم شرع تنها در محدوده ی احکام س

الزامی  نظر گرفتن مصلحت می تواند حکم  در  با  فراغ(  )منطقه  غيرالزامی 

صادر کند؛ يعنی هر کاری که نص شرعی بر حرمت يا وجوب آن نباشد ولی 

امر مسلمين می تواند صفت و حکم ثانوی به آن بدهد، پس اگر او از کاری 

که مباح است، نهی کند آن کار حرام می شود و اگر به آن دستور دهد واجب 

می شود )صدر، 1357: 348(.

برخی ديگر مثل مرحوم شيخ انصاری اصل واليت حاکم شرع را به نحو 

محدود و نه مطلق قبول داشته و معتقد است که واليت فقيه مانند واليت 

ندارد،  مردم  انفس  و  اموال  بر  تسلط  نيست و  عام و همه جانبه  معصوم، 

بلکه حاکم اسالمی در انجام برخی از کارهای اجتماعی همانند امور حسبيه 

می تواند اعمال واليت کند )انصاری، مکاسب، ج 2، ص 83(. 

دسته ی ديگر از فقها پا فراتر نهاده و به واليت مطلق حاکم اسالمی تصريح 

کردند. به نظر اين عده، واليت حاکم اسالمی در جميع مواردی که برای ائمه 

معصومين )( ثابت شده برای حاکم نيز نافذ است مگر در مواردی که 

با دليل خاص استثناء شده باشد )نراقی، 1417: 529(؛ امام خمينی)( را 

می توان از طرفداران اين نظريه قلمداد کرد. ايشان در يکی از نامه های خود 

اشاره می کند که  و  اسالمی سخن می گويد  اختيارات گسترده ی دولت  از 

حکومت اسالمی سبقه ای از واليت مطلقه ی رسول اهلل )( است و از 

احکام اوليه ی اسالم به شمار می آيد و مقدم بر تمام احکام حتی نماز و روزه 

و حج است؛ حاکم می تواند مسجد يا منزلی را که در مسير خيابان است در 
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موقع لزوم خراب کند و پول آن را به صاحبش رد کند، حکومت می تواند 

از حج که از فرايض مهم الهی است در مواقع مخالف صالح کشور، موقتًا 

جلوگيری کند )موسوی خمينی، 1370: ج20، ص170(.

حاکم اسالمی در صدور حکم حکومتی، قيودی همچون رعايت اهم و 

مهم، دور بودن هوای نفس، معقول و منطقی بودن، عادالنه بودن، رعايت 

احکام شرع و مقررات اسالمی تا جايی که ضرورت دارد را لحاظ می کند. 

اگر حاکم اسالمی در اعمال واليت خويش جنبه های نفسانی را لحاظ کند، 

مانند  اسالمی  حکومت  نتيجه  در  می شود،  عزل  واليت  از  خود  به  خود 

حکومت های موجود نيست؛ برای مثال حکومت استبدادی نيست که رئيس 

دولت مستبد و خودرأی باشد و مال و جان مردم را به بازی بگيرد و در آن 

به دلخواه تصرف کند )موسوی خمينی، 1373: 32(.

برخی از امور خصوصی و شخصی صرف که از طرف دين برای آنها 

الزامی صادر نشده است، خارج از محدوده ی اختيارات و قلمرو حکومت 

است؛ برای مثال انتخاب نوع غذا، پوشاک، اسم، سفر، ازدواج و ... به اراده ی 

خود اشخاص بستگی دارد. 

5- نقش حاکم اسالمی در تکثیر نسل

درخصوص  باشد،  اضمحالل  به  رو  کشور  يک  جمعيت  که  زمانی 

اين  از  پيش  که  مبناهايی  همه ی  با  ـ  فرزندآوری صحت حکم حکومتی 

چنين  زيرا  دارد،  سازگاری  ـ  شد  اشاره  اسالمی  حاکم  اختيارات  پيرامون 

حکمی نه دخالت در حريم خصوصی اشخاص است ـ چون منافع جمع و 
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مصلحت نظام در ميان است ـ و نه مغاير با مبنای مرحوم صدر است؛ يعنی س

مخالف با نص شرعی نيست، چرا که حکم فرزندآوری فی نفسه نه واجب 

است و نه حرام، بلکه مستحب است. 

بنابراين، الزام افراد بر باروری و فرزندآوری از  جانب حاکم شرع تصرف 

در سلطنت افراد تلقی نمی شود، زيرا در زمان غيبت، قوام جامعه ی اسالمی به 

واليت ولی امر مسلمين بستگی دارد؛ چنان که قرآن کريم می فرمايد: »اطيعواالل 

و اطيعوالرسول و اولى االمر منكم« )نساء: 59(.

بدون شک، حکومت اسالمی با مديريت و درايت فقيه عادل و آگاه، در 

مواجهه با اين بحران ها، به صدور حکم حکومتی اقدام می کند و تبعيت از 

آن حکم بر آحاد ملت واجب و ضروری است؛ به خصوص در مواردی که 

امنيت و اقتصاد و سياست کشور تهديد می شود و نسل جوان و نيروهای 

آماده به کار رو به کاهش باشند. صاحب جواهر در اين باره می گويد: »اگر 

در کشور اسالمی ازدواج صورت نگيرد و نسل مسلمان رو به انقراض باشد، 

حاکم شرع می تواند برای تثبيت و بقای جمعيت مسلمان، افراد را ملزم به 

ازدواج و فرزندآوری کند« )نجفی، 1366: ج 29، ص14(. 

بنيان گذار جمهوری اسالمی ايران همواره به اين گونه دستورات حکومتی 

در موقعيت های متعدد توجه داشته اند؛ برای مثال ايشان در پاسخ به اين سؤال 

که آيا کنترل مواليد شرعاً صحيح است يا خير؟ فرمود: »راجع به مواليد تابع 

آن است که حکومت چه تصميمی بگيرد« )موسوی خمينی، 1370: ج 5، ص 

.)188
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نتيجه اينکه حکومت اسالمی می تواند به فراخور مصلحت و ضرورت، 

تدابير و اقدامات مناسب و مقتضی برای جلوگيری از کاهش نسل اتخاذ کند، 

اما ميزان تأثير و فايده ی اين اقدامات حکومتی در مباحث آتی نقد و بررسی 

خواهد شد.

6- اقدامات حکومت اسالمی در افزایش جمعیت

حکومت اسالمی با قدرت و امکاناتی که در اختيار دارد می تواند برای 

خروج جامعه از چالش تحديد نسل، تدابيری اتخاذ کند و به فراخور حال 

اقدامات مقتضی و مناسبی را تمسک جويد؛ برخی از اين راه کارها، مؤثر و 

برخی ديگر ناکارآمد است که هر يک به اختصار توضيح داده می شود.

6-1- اقدامات غیر مؤثر

برخی از اقدامات حکومتی همچون الزامات حکومتی و روش های سلبی 

و عقوبتی در جلوگيری از کاهش نسل نتيجه ی مطلوبی ندارد. در ادامه هر 

يک از اين روش ها بيان می شود.

6-1-1- الزامات حکومتی

حاکم اسالمی می تواند با حکم سلطانی يا حکومتی مزدوجين را مجبور 

به فرزندآوری کند. چنين دستوری در صورت وجود مقتضی بر تمام افراد 

و  اسالمی حسب ضرورت  اگر حاکم  لذا  بود؛  کشور الزم االجراء خواهد 

مصلحت جامعه و حفظ بقای نسل برای جلوگيری از اضمحالل جمعيت، 

به صدور چنين حکم حکومتی اقدام کند، هيچ مسلمانی حق تمّرد از چنين 

دستور حکومتی را ندارد. 
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به نظر می رسد، چنين حکمی در عمل نتيجه ی مناسبی نخواهد داشت، س

افراد  التزام عملی عده ی کثيری از  زيرا به تجربه ثابت شده است تعبد و 

به  و  بوده  ضعيف  حکومتی  حکم  گونه  اين  مقابل  در  اسالمی  جامعه ی 

بهانه های متعدد از انجام آن شانه خالی می کنند؛ به عالوه ورود حکومت 

نتايج  خانواده،  و حريم خصوصی  زناشويی  زندگی  در  قانونی  الزامات  و 

رضايت بخشی به همراه ندارد، زيرا خانواده کانون عواطف و اخالق است و 

به زور پليس و اجبار قانون نمی توان آنها را به فرزندآوری وادار کرد.

6-1-2- روش های سلبی و عقوبتی

حکومت می تواند برای زوجينی که به هر طريق از فرزندآوری امتناع 

می کنند، مجازات هايی پيش بينی کند يا آنها را از برخی امکانات رفاهی و 

اجتماعی محروم کند. همچنين استفاده از ابزارهای پيشگيری مانند قرص و 

وازکتومی و ... را ممنوع کند. 

به نظر می رسد استفاده از اقدامات مجازاتی و سلبی نيز در جلوگيری از 

کاهش نسل مؤثر نباشد، زيرا با زور و قدرت حکومتی نمی توان وارد حريم 

خصوصی افراد شد و فرزندآوری را که يک امر عاطفی و احساسی است بر 

آنها تحميل کرد، تجربه ی ناموفق جلوگيری از ويديو، ماهواره، اينترنت و ... 

شاهد بر مدعی است.

6-2- اقدامات مؤثر

چنان که اشاره شد، استفاده از روش های عقوبتی و الزامات حکومتی در 

افزايش رشد جمعيت مؤثر نيست، در مقابل استفاده از ابزارهای اثباتی و 
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بهره گيری از روش های فرهنگی می تواند اين اهداف را محقق کند. برخی از 

اين روش ها در ادامه توضيح داده شده است. 

6-2-1- سياست های تشويقی

شايسته است حکومت برای تشويق خانواده ها به امر مهم فرزندآوری 

پاداش هايی در نظر گيرد، زيرا تشويق ها و پاداش ها می تواند موجب ترغيب 

متنفذان  و  متصديان  می شود  پيشنهاد  لذا  شود؛  فرزندآوری  به  خانواده ها 

حکومتی با حمايت های صحيح و به موقع، زوجين مستعد فرزندآوری را 

در اين امر ياری دهند. اقداماتی از قبيل افزايش مرخصی زايمان، مشوق های 

مالياتی، استخدامی، بازنشستگی، پرداخت پاداش اوالد، اعطای هدايايی چون 

سکه، وام های بلندمدت، مسکن، خدمات يارانه ای و ساير بسته های حمايتی 

می تواند به افزايش جمعيت کشور کمک کند.

6-2-2- تأمين معشيت

چنان که گفته شد، حاکم اسالمی بايد قبل از هر گونه اقدامی، مقدمات 

و اسبات تکثير نسل را فراهم کند. نمی توان مردم را با حکم حکومتی به 

فرزندآوری سوق داد. به نظر می رسد نخست بايد شغل، مسکن و به تعبير 

ديگر نيازهای معيشتی و اقتصادی جوانان را سامان داد. هر چند خداوند 

رزاق و سبب ساز است و نبايد به خاطر مسائل معيشتی باروری را محدود 

کرد، اما تدارک مقدمات اين راه از قبيل مسکن و شغل و رفاه مزدوجين با 

اصل فرزندآوری منافاتی ندارد؛ لذا با ايجاد زمينه ی فرزندآوری در جامعه 

بايد بر خدا توکل کرد. 
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6-2-3- اقدامات فرهنگیس

به نظر می رسد فرهنگ سازی، بهترين راه کار افزايش جمعيت باشد. از 

اين رو متصديان امور فرهنگ کشور، رسانه ها، راديو و تلويزيون، مبلغان، 

مدرسين و ... بايد در ترويج فرهنگ ازدواج آسان و کم هزينه، بيان فوايد 

اساسی  گام های  قناعت  و  زيستی  ساده  زناشويی،  زندگی  در  فرزندآوری 

ايرانی ترغيب کنند. همچنين  به سبک زندگی دينی و  را  بردارند و مردم 

ازدواج  سن  آوردن  پايين  و  طبيعی  زايمان  فرهنگ  به  خدمات  و  تشويق 

می تواند در تحقق اين هدف مؤثر باشد. 

6-2-4- حکم به جواز استفاده از رحم اجاره ای

استفاده از ابزارهای نوين باروری همچون رحم اجاره ای و رحم جايگزين 

که مراجع عظام مشروعيت آنها را در فقه پزشکی تأييد کرده اند، می تواند 

اجاره ای  رحم  دهد.  ياری  نسل  تحديد  چالش  از  خروج  در  را  ما  کشور 

ايران  ناباروری است، طی سال های اخير در  که يکی از روش های درمان 

گسترش پيدا کرده است. رحم جايگزين يعنی توافق با بانوی صاحب رحمی 

 .) )آخوندی، 1387:  می کند  اعالم  نگهداری جنين  برای  را  آمادگی خود  که 

برای رفع مشکل زنانی که به طور طبيعی نابارورند يا به عّلت موجه پزشکی 

نمی توانند جنين خود را تا روز تولد در رحم خويش نگه دارند، استفاده از 

رحم جايگزين در قالب يکی از قراردادهای معتبر راه کار مناسبی برای ازدياد 

نسل است. از آنجا که مشهور فقها اين روش را تأکيد کرده اند )خويی، منهاج 

الصالحين: ج1، ص429؛ سيستانی، 1410: ج1، ص459؛ موسوی خمينی، 1390: ج2، 
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کنونی جامعه  نياز  به  توجه  با  اسالمی  پيشنهاد می شود حکومت  ص621(؛ 

برای جلوگيری از کاهش نسل، مقررات الزم را در اين خصوص به تصويب 

برساند و فرهنگ استفاده از رحم جايگزين را ميان مزدوجين ترويج کند. 

در اين مسير الزم است ابعاد مختلف فقهی موضوع لحاظ شده و با استفتاء 

دقيق و از علما و مراجع همه ی ابعاد موضوع به لحاظ شرعی در نظر گرفته 

شود و سپس قوانينی متناسب و مطابق با شرع مقدس مصوب و از هرگونه 

سوءاستفاده های بعدی جلوگيری شود. 

6-2-5- حکم به جواز تلقيح مصنوعی

با استفاده از اين روش نيز می توان به رشد جمعيت کمک کرد. در اين 

يعنی در  بيرون رحم  اسپرم شوهر و تخمک زن در  روش )آی وی اف( 

دستگاه مصنوعی به هم آميخته می شوند تا نطفه منعقد شود. مشهور فقيهان 

بر اين عقيده اند که وارد کردن اين نطفه در هر مرحله از رشد جنين به رحم 

زوجه جايز است، اّما بايد از مقدمات حرام اجتناب شود؛ لذا فرزندی که از 

اين طريق متولد شود از فرزند همان زن و شوهر محسوب می شود و همه ی 

احکام شرعی فرزندان عادی را دارد )فاضل لنکرانی، 1387: 233؛ موسوی خمينی، 

1424: ج2، ص949(.

6-2-6- ذکر فرزندآوری در سند نکاحيه

اگر هر يک از زوجين بخواهد بدون رضايت همسر، از فرزندآوری تمرد 

و سرپيچی کند، با استفاده از تعهد ضمن عقد نکاح می توان عمل مستنکف 

از باروری را غير قانونی جلوه داد و با ايجاد نوعی ضمانت اجرايی، متخلف 



234

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

ن 
ستا

تاب
 / 

68
ره 

شما
 / 

هم
فد

 ه
ال

از تعهد را به فرزندآوری ملزم کرد؛ از اين رو، يکی از راه کارهای حکومتی س

در پيشگيری از کاهش نسل الزام قوه ی قضائيه بر اصالح دفترچه های سند 

نکاحيه و اضافه کردن شرط ضمن عقد فرزندآوری و زمان و دفعات آن 

به عنوان يکی از بندهای اين سند است. همچنين ضروری است متصديان 

ذی ربط زوجين را نسبت به حقوق و تکاليف خود آگاه کنند تا زوجين در 

صورت تمايل نسبت به آن بند متعهد شوند. 

ممکن است اشکال شود که فرزندآوری اطالق عقد نکاح است و به 

استناد شرط ضمنی )بنايی و عرفی( برای زوجين ثابت است؛ لذا چه لزومی 

دارد که امر مسلمی دوباره با استفاده از شرط ضمن عقد ملزم شود؟ آيا اين 

امر، تحصيل حاصل نخواهد بود؟ در پاسخ می توان گفت که وجود چنين 

شرطی ضمن عقد نکاح ثمره ی عملی دارد؛ از جمله اين که: 

اوالً، با شرط ضمن عقد می توان بر امر مهمی همچون فرزندآوری که از 

آثار مطلوب عقد نکاح است، تأکيد و طرف مقابل را ملزم به اين تعهد کرد. به 

عبارت ديگر، زوجين از همان ابتدا با پذيرش مسئوليت فرزندآوری با شريک 

خود پيمان می بندند و با آگاهی کامل وارد زندگی زناشويی می شوند و از 

برخی مشاجرات و اختالفات احتمالی آتی درباره ی فرزندآوری جلوگيری 

خواهد شد. در غير اين صورت احتمال شانه خالی کردن از تعهد فرزندآوری 

برای طرفين وجود دارد.

ثانياً، هدف از پژوهش حاضر ارائه ی راه کاری است که از تحديد نسل در 

کشور جلوگيری شود؛ لذا اگر چه فرزندآوری مقتضای اطالق عقد نکاح و 



235

13
94

ن 
ستا

تاب
 / 

68
ره 

شما
 / 

هم
فد

 ه
ال

س
                           پژوهشی بر قلمرو اختیار حکومت اسالمی و تدابیر آن در جلوگیری از کاهش نسل

يک حق طرفينی و با شرط ضمنی بنايی و يا عرفی برای زوجين ثابت است، 

اما اگر طرفين هنگام عقد نکاح نسبت به اصل فرزندآوری، زمان باروری و 

دفعات آن توافق نکنند، چه بسا احتمال سرپيچی از اين مهم وجود داشته يا 

در نهايت با آوردن يک فرزند که مصداق بارز و قدر متيقن فرزندآوری است 

بسنده خواهد شد. به تعبير ديگر سوء استفاده از حق خواهد شد و در نهايت 

اين امر، کمکی به جلوگيری از کاهش جمعيت نخواهد کرد؛ چنان که در 

حال حاضر تک فرزندی در خانواده يکی از معضالت کشور ماست و تبعات 

منفی آن در آينده ای نه چندان دور نمايان خواهد شد.   

نتيجه اينکه اگر زوجين بر بيش از يک فرزند توافق کردند در صورت 

وجود توان و استعداد باروری در هر دو، طرف مقابل نمی تواند ممانعت 

ورزد، چون به موجب قواعد شرط هر يک از طرفين می تواند طرف ديگر را 

به مقتضا و مفاد شرط الزام کند. در اين صورت، زمينه ی طرح دادخواست 

قضايی مبنی بر الزام فرزندآوری مطابق توافق ضمن عقد در دادگاه صالحه 

وجود دارد. الزم به ذکر است، اين الزام زمانی برای مشروط  له متصور است 

که مشروط عليه از روی اختيار از آن سرپيچی کند، يعنی آمادگی و استعداد 

فرزندآوری را دارد، اما عمداً از آن امتناع می ورزد؛ لذا آنجايی که باروری در 

حيطه ی قدرت خدا هست و به هر عللی از اختيار فرد خارج باشد يا باروری 

برای زوجه ضرر جدی داشته باشد يا در اثر کهولت سن، قادر به فرزندآوری 

نباشد برای مشروط له حق الزامی وجود ندارد و طرح دادخواست قضايی 

وی مسموع نخواهد بود.



236

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

ن 
ستا

تاب
 / 

68
ره 

شما
 / 

هم
فد

 ه
ال

نتيجه گيریس

بنابر آنچه گفته شد، چنين به دست می آيد: 

دارد،  الشرايط وجود  فقيه جامع  آن  در رأس  که  اسالمی  1. حکومت 

هنگام تزاحم احکام با رعايت مصلحت و منافع جامعه ی اسالمی می تواند 

حکم حکومتی صادر کند، چنين حکمی بر همگان الزم االجراست.

2. دخالت حکومت اسالمی در مسئله ی رشد جمعيت زمانی که نسل 

مسلمانان رو به کاهش و اضمحالل باشد، بنا بر مبنای نظر همه ی فقها در 

باب قلمرو اختيارات حاکم اسالمی مورد اتفاق است؛ 

تدابير  نسل  تحديد  از  پيشگيری  برای  می تواند  اسالمی  حکومت   .3

ديگری هم اتخاذ کند، صرف به کارگيری از حکم حکومتی در اين خصوص 

و اقدامات سلبی نظير تنبيه و مجازات نمی تواند کارساز باشد.

4. اقداماتی از جانب حکومت اسالمی نظير تأمين معيشت و اقتصاد مردم، 

تشويق و پاداش، تشکيل کارگاه های آموزشی و فرهنگی در تبيين اهميت 

بازنشستگی،  استخدامی،  يارانه ای،  خدمات  ارائه ی  فرزندآوری،  فوايد  و 

از فرهنگ زايمان طبيعی،  مالياتی همچنين ترويج و حمايت  معافيت های 

شرط  عنوان  تحت  ازدواج  دفترچه ی  سند  در  بندی  الحاق،  آن  بر  عالوه 

فرزندآوری می تواند راه رسيدن به هدف افزايش نسل را تسهيل کند.
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