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مقدمه 

خانواده کوچک ترین و ساده ترین و عمومي ترین واحد اجتماعي است  

که بر اساس ازدواج رسمي بین حداقل یک زن و یک مرد تشکیل مي شود 

و با تولد فرزندان توسعه مي یابد )معاونت پژوهش گروه روانشناسي 1391: ج1، 

کارکرد خانواده  و  مهم ترین هدف  فرزندآوري  بتوان گفت  ص229(. شاید 

است )شبیری زنجانی 1419: ج 23، صص 88-73(. اهمیت این کارکرد به اندازه ای 

است که برخی مردم شناسان مانند مالینوفسکی1 ماهیت خانواده را منحصر در 

همین امر دانسته اند )حکمت نیا 1390: ج3، ص78(. 

هر چند که تحقیق و تتبع در این مسئله از جوانب مختلف و در ابعاد 

گوناگون - همچون بعد پزشکي، اقتصادي، فقهی و جمعیت شناسي که ابعاد 

اما اهتمام  علمي و کاربردي مسئله را تشکیل مي دهند- امکان پذیر است، 

اصلي نگارنده در مقاله ي حاضر بررسي قواعد فقهي، اصولي و عقلِي ناظر 

بر تکثیر موالید مي باشد. شایان ذکر است که حفظ نسل با تکثیر نسل تفاوت 

یا  اما تکثیر نسل  دارد، حفظ نسل بر مسلمین واجب مؤکد کفایي است، 

افزایش جمعیت، واجب نیست، هر چند ممکن است گمان شود روایاتي که 

در این باب رسیده است به واسطه ي استفاده از صیغه امر یا امثال آن، ظهور 

در وجوب دارد، اما مضاف بر اجماع فقها، قرائن موجود در خود این اخبار، 

مانع از این ظهور است؛ از سوی دیگر دلیلي بر حرمت تحدید نسل نیز در 

1- Bronislaw Kasper Malinowski
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دست نیست )http://alamolhoda.ir(، بنابراین مسئله ي تکثیر موالید یا تحدید 

آن، به اصطالح برخي از فقهاي معاصر منطقةالفراغ است )صدر 1375: 379(. بر 

اساس این نگرش دامنه ی قلمرو ترخیص اموری است که حکم اولیه ی آن 

اباحه است و ولی امر، بنا به موقعیت زمان و مکانی که در آن واقع است و 

بر اساس مصالح جاري مسلمین حکم ثانوي آن را تعیین می کند )زمانی 1374: 

238، 243 و 244(.

این مقاله در دو بخش سامان یافته است؛ بخش اول آن به تبیین مفاهیمي 

چون قاعده ي اصولي، قاعده ي فقهي و کنترل موالید پرداخته است - که 

مي تواند در تبیین قلمرو معاني آن واژه نقش مؤثري را ایفا کند- و در ادامه 

از آنجا که قواعد فقهي در ابعاد مختلف با قواعد اصولي متفاوت اند، وجوه 

افتراق آنها بیان شده است؛ بخش دوم شامل مهم ترین قسمت این مقاله یعنی 

تبیین ترابط قواعد عقلي، اصولي و فقهي  با تکثیر نسل است.

1- تبیین مفاهیم پژوهش

1-1- َموالید

َموالید جمع ولد به فرزند، خواه فرزند انسان باشد و یا غیر آن بر مذکر 

و مؤنّث، تثنیه و جمع اطالق مي شود )الراغب االصفهاني 1383: 883؛ فراهیدي: 

ج 8، ص71(.
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1-2- کنترل موالید و تکثیر آن

کنترل موالید عملي آگاهانه و ارادي است که هدف از آن در عرصه ي 

اقتصادي و  امکانات  خصوصي )در سطح خانواده(، توازن و تناسب میان 

تعداد اوالد است و در عرصه ي عمومي )در سطح جامعه(، به منظور ایجاد 

با محدود  الزاماً  انجام مي گیرد، در حالی که  تولید  میان جمعیت و  تعادل 

ساختن موالید و کاهش جمعیت مالزم نیست و چه بسا در مواردي مستلزم 

تکثیر جمعیت است )حسیني طهراني 1415: 103(؛ پس تکثیر موالید یکی از 

راه کارهای کنترل موالید است، هرچند اغلب تحدید نسل در مقیاس خرد 

با عنوان تنظیم خانواده و در مقیاس کالن با عنوان کنترل جمعیت یا  کنترل 

موالید مطرح مي شود. 

1-3- قاعده 

قاعده در لغت به معني بنیاد و اساس یک شيء است )الطریحي 1362: ج 3، 

ص 129؛ ابن منظور  1414: ج3، ص361( و در اصطالح عبارت از اصل و قانوني 

کّلي است که منشأ و زیر بناي استنباط قوانین  دیگر می باشد. از این اصول و 

قوانین در فقه و اصول با عنوان قواعد اصولي و قواعد فقهي تعبیر مي شود 

)ملکي اصفهاني 1390: 340(.
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1-3-1- قاعده ي فقهي 

لغت شناسان عرب واژه ي فقه را به معني مطلق »فهم، علم و درک« معنا 

کرده اند )ابن منظور 1414: ج8، ص 176(. فقه در اصطالح، علم به احکام شرعي 

)راغب اصفهاني 1383: ج1، ص642( فرعي از راه ادله ي تفصیلي آن گویند )عاملی 

)شهید ثانی( 1416: 32(.

قاعده ي فقهي در تعریف اصطالحي قاعده ي امري )حکمي( کلي )فرعي 

الهي( است که در هنگام شناسایي احکام جزئیات از آن، بر تمامي جزئیات 

خود منطبق باشد )تهانوي 1996: ج2، صص 1179- 1176( و بر تمامي مسائل 

فقهی که شامل آنهاست، تطبیق مي کند )بجنوردي 1401 : ج 1، ص337 (.

1-3-2- قاعده ي اصولي

اصول فقه علمی است که در آن از قواعدی بحث می شود که مجتهد از 

نتیجه ي آنها در استنباط حکم شرعی استفاده مي کند )بجنوردي:  ج 2، ص 618 ؛ 

شاهرودی 1426: ج 1، ص 537(. از این رو، موضوع علم اصول عناصر مشترکی 

است که در استنباط حکم به کار گرفته می شوند )صدر 1431: ج1، ص174(.

گفتنی است علم اصول فقه نسبت به علم فقه، علمی ابزاری است که فقیه 

به وسیله ي آن می تواند احکام شرعی فرعی را از منابع آنها یعنی کتاب، سنّت، 

اجماع و عقل استنباط کند )شاهرودي، همان(؛ قاعده ی اصولی قواعد کلی است 

که مجتهد به واسطه آن حکم شرعی کلی را استنباط می کند. نتیجه ي قاعده ي 

اصولي حکمي کلي است که به واسطه ي تطبیق بر خارجیات مورد عمل واقع 



128

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

یز 
پای

 / 
57

ره 
شما

 / 
هم

زد
پان

ل 
سا

مي شود. غایت و هدف قاعده ي اصولي بیان شیوه هاي اجتهاد و استنباط است 

)فیّاض 1395: ج 1، ص 8( 

1-3-3- تفاوت هاي قاعده ي فقهي و قاعده ي اصولي

 تفاوت میان قاعده ي اصولي و قاعده ي فقهي را باید در تفاوت میان دو 

دانش اصول فقه و علم فقه بازجست؛ چرا که علم اصول فقه، علمی ابزاری 

)آلی( است، در حالی که علم فقه، علمی استقاللی است )محقق داماد 1406:  

ج 2، ص 26(.

یکی از وجوه افتراق قاعده ي فقهي با قاعده ي اصولي در نتیجه است؛ چرا 

که نتیجه ي قاعده ي فقهي اغلب حکم جزئي عملي است و همیشه در احکام 

و وظایف جزئي است که ارتباط مستقیمي با عمل دارد، هدف قاعده ي فقهي 

بیان حکم حوادث جزئي است )مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمي 1421: 11(. 

بر خالف قاعده ي اصولي که تعلق آن به فعل مکلف با واسطه است )حکیم 

تنها براي استنباط احکام شرعي کّلي صالحیّت دارند )ملکي  1979: 43( و 

اصفهاني 1379: 9(. قلمرو استفاده و  استنباط از قاعده ی اصولی به باب معیني 

اختصاص ندارد )هاشمي شاهرودي 1405: ج1، ص 26(؛ به خالف قاعده ي  فقهي 

که اّوالً در تمام موارد، حکمي است از احکام شرعي و ثانیاً اگر چه عام است 

ولي در عین حال، اختصاص به تعدادي از ابواب فقه دارد، نه جمیع آن، پس 

جزئي است نه کلي. گر چه در پاره اي از موارد، نتیجه اش حکم کلي است 

)نائیني 1417: ج 1، ص 19(.



129

                                                                قواعد ناظر بر تکثیر موالید
13

91
یز 

پای
 / 

57
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا

حکم  استنباط  و  کشف  ابزار  و  واسطه  اصولي،  قواعد  سو  دیگر  از 

شرعي اند، ولي قواعد فقهي، خود حکم، منتهي با مصادیق گوناگون اند.

همچنین تطبیق قاعده ي اصولي، اختصاص به مجتهد دارد، اما قاعده ي 

فقهي را مکلف نیز مي تواند به کارگیرد )انصاری 1422: 544 و 545؛ نائیني 1410: 

ج 1، ص 3؛ خوئي: ج 3، ص 266(. از این رو، قواعد اصولي براي استفاده ي 

فقیه جهت تشخیص وظایف کّلي مکّلفین مهیّا شده اند، ولي خود آنها حکم 

شرعي نیستند )ملکي اصفهاني 1379: 9(.

بر  متوقف  آن،  شناخت  و  اصولي  قاعده ي  استخراج  است  ذکر  شایان 

قاعده ي فقهي نیست، ولي قاعده ي فقهي نتیجه ي یک کبراي قیاس قاعده ي 

اصولي است )خوئي، همان(، زیرا سرچشمه ي قاعده ي فقهي کتاب و سنت 

است که با ابزار علم اصول به بررسي و استنتاج آن پرداخته مي شود )العاملي: 

ج1، ص4(. 

2-  قواعد ناظر بر تكثیر موالید 

نسل  بقاي  و  مثل  تولید  را  ازدواج  از  هدف  اندیشمندان،  از  برخي 

برشمرده اند )عاملي: ج 5، ص 102(؛ چرا که با توجه به وضعیت بیولوژیک دو 

جنس مذکر و مونث، هدفي جز تولید مثل و باقي گذاشتن نوع انسان منظور 

قبیل احکام  از  به روابط زن و مرد  نبوده است. حتي سایر احکام مربوط 

رعایت عفت، زناشویي، اختصاص داشتن زوجه به زوج، احکام طالق، عّده، 

اوالد، ارث و... نیز بر اساس همین واقعیت وضع شده اند )طباطبایي 1417: ج 
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2، ص 277(.

افزون بر آن، بر مبناي ادله و متون دیني، تولید مثل و زادآوري امري 

پسندیده و ممدوح بوده و تأکید و ترغیب فراواني، بر آن شده است؛ در 

ادامه قواعد ناظر به تکثیر موالید اعم از قواعد فقهي، اصولي و عقلي تبیین 

مي شود که برخی دال بر مطلوبیت تکثیر موالید و برخی نیز ضرورت آن را 

بیان می کنند.

2-1-  قواعد عقلي

تاریخ فقه شیعه حاکي است که از منظر فقها همواره عقل به عنوان وسیله ي 

کشف و یا منبع احکام شریعت، حّجت و معتبر شناخته شده است. بي شک 

این نگاه، مبتني بر آیات و روایات بسیاري است که به ارزش گران سنگ 

عقل در راه یابي به معارف دین تأکید مي کند. همچنین کمتر استنباط فقهي را 

مي توان یافت که در آن رد پاي عقل، مشهود نباشد؛ چرا که پایه ي استنباط 

احکام شرعي بر عقل نهاده شده است.

توجه به مقاصد شریعت گاه در مفاد نص تأثیري ندارد، بلکه با عبور از 

مفاد نص و التفات به مقاصد، زمینه براي حضور درک عقل و تشکیل قیاسي 

منطقي و عقلي آماده مي شود )علیدوست 1388: 386(.

علي رغم داللت برخي از نصوص بر جواز تحدید نسل، ممکن است 

بتوان با تشکیل قیاس منطقي برخالف این موضوع استدالل کرد؛ براي مثال 

مي توان گفت که تحدید نسل موجب تقویت کفار و تضعیف اسالم است. 
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از آنجا که تقویت کفر و تضعیف اسالم حرام است، پس تحدید نسل نیز 

حرام است.

بدین ترتیب با توجه به مقاصد کلي شریعت که همان حفظ دین از هر 

گزند و آسیب است، زمینه را براي درک عقل و تشکیل قیاسي که گذشت 

آماده دیده است. برخي مدعي اند حضور عقل در کنار نص، اجتهاد در مقابل 

نص است )انصاري: 19(، هر چند که چنین اجتهادي در مقابل نص نقلي است، 

لکن به سند معتبر دیگري یعني عقل متکي است )علیدوست 1388: 387(. شیخ 

انصاري از جمله فقهایي است که در صورت تعارض نص نقلي و درک 

قطعي عقلي، عقل را مقدم مي دارد )انصاري 1422: 10 و 11(.

در ادامه به بیان قواعد عقلي ناظر بر تکثیر نسل پرداخته مي شود.

2-1-1- قاعده ي عقلي اهم و مهم )تقدیم اهم بر مهم(

عقل  حکم  به  است  الزم  مضار  و  منافع  تزاحم  با  مواجهه  در  انسان 

اولویت بندی نموده و بسته به اهمیت هر یک، مقدم یا مؤخرشان بدارد. اسالم 

نیز در تطابق با عقل اجازه داده که کارشناسان با جست وجو در مورد مصالح 

و مفاسد هر یک از دو حکم متزاحم، آن را که با مصالح مهم تری همراه است 

بر دیگری مقدم دانسته و بدان عمل نمایند )مظفر 1424: 280؛فتح اهلل 1415: 109(. 

قاعده ي تقدیم اهم بر مهم، قاعده ای عقلی است که همه ي انسان های عاقل 

آن را ادراک می کنند و بدان ملتزم می شوند )جوادی آملی 1372: 245( به بیان 

دیگر در فرض تزاحم اهم با مهم، مبني بر این قاعده که از مستقالت عقلي 
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است، عقل به اخذ اهم به دلیل اهمیتش  و ترک مهم حکم مي کند )سبحاني 

امری  به  اهم  اصطالح،  در   .)21  :1388 علیدوست  ج 2، ص423؛   :1381 تبریزي 

گویند که مصلحت بیشتر و مضار کمتری نسبت به دیگری دارد )الّصفار 1429: 

24؛ شریعتی 1387: 77(. بدین ترتیب در صورت ترک اهم، موال مي تواند عبد 

را مؤاخذه کند )شیرکوند 1388: 37 و 36(.

انسان به کمک ادراک عقل، مصالح و مفاسد امور را تشخیص می دهد 

و هنگام تزاحم دو مصلحت با یکدیگر، بهترین را برگزیده و طبق آن عمل 

می کند. بنای عقال نیز چنین بوده و این امر در تزاحم دو حکم فقهی نیز به 

کار می رود )صدر 1980: 88(. بهترین و مهم ترین دلیل بر این قاعده، عقل است، 

گر چه شرع نیز بدان حکم می کند. با این قاعده می توان گفت در صورت 

تزاحم بین شغل زن و مصالح خانوادگي از جمله فرزندآوري – که مهم ترین 

کارکرد خانواده است-  مصالح خانواده به عنوان حکم اهم بر مهم مقدم 

مي شود. به لحاظ حقوقي نیز شوهر مي تواند زن خود را از حرفه یا صنعتي 

که منافي مصالح خانوادگي یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند )ماده ي 1117 

ق.م(. بنابراین در هنگام تزاحم، فرزندآوري به عنوان مهم ترین کارکرد خانواده 

بر هر مسئله اي مقدم مي شود.

همچنین منظور از قول خداوند متعال که فرمود: »آنچه را خدا برای شما 

مقرر داشته بجویید )البقره: 187(، طلب فرزند است که در نظر شارع غرض 

 أهّم مي باشد )حّلي 1425: ج  1، صص 214 و 215 ؛ راوندي 1405: ج 1، ص 202؛ 
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مهم ترین  از  انسان ها  نسل  حفظ  ترتیب  بدین  341(؛  ج 1، ص  کاظمي:  فاضل 

مقاصد شارع و شریعت است )البوطي 1412: 294( که تنها با تکثیر نسل که از 

اهم مصالح است، محقق مي شود )سبزواري 1413: ج  11، ص 45( .

2-1-2- قاعده ي ترجیح بال مرجح 

ترجی��ح  یعني رجحان و برتري داش��تن چیزي نس��بت ب��ه چیز دیگر 

)عبدالرحم��ان: ج 1، ص 454 (. ای��ن اصطالح گاهي در فلس��فه و گاهي در فقه 

و اص��ول به کار م��ي رود؛ در امور اعتباري اگر دو دلیل یا دو نظر با یکدیگر 

معارض باش��ند، چنانچه یکي از آنها مزیت و رجحاني داش��ته باشد، آن را 

مقدم  مي دارند، بر عکس، ترجیح مرجوح )عملي با مصلحت کمتر( بر راجح 

)عملي با مصلحت بیش��تر( از نظر عقل  قبیح و زش��ت است )آخوند خراساني 

1386: 315(؛ پر واضح است که یکي از ادله ي تقدیم اهم بر مهم لزوم ترجیح 

راجح بر مرجوح است )علیدوست 1388: 404-408(. 

براي والدین فرزند آوري حکم اولي و رجحان است؛ هر چند در موارد 

و شرایط خاص - از جمله مالحظاتي که به سالمت مادر یا کودک مربوط 

مي شود- مي توان رجحان را از میان برداشت. بر اساس این قاعده، فرزند 

کمتر در مقیاس خرد، گرچه به ظاهر به دلیل رفاه و آسودگي بیشتر امری 

راجح است، اما در مقیاس کالن به مثابه امري مرجوح مي باشد. پس با امعان 

نظر به مقتضیات عصر حاضر ترجیح تکثیر نسل به مثابه امري راجح بر فرزند 

کمتر به عنوان امري مرجوح الزم است.
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2-2- قواعد اصولي

در ادامه به برخي از قواعد مهم اصولي که با تکثیر نسل ارتباط بیشتري 

دارند اشاره مي شود.

2-2-1- داللت امر بر وجوب

از آنجا که دلیلی بر حرمت تحدید نسل و وجوب تکثیر آن نیز در دست 

نیست، مسئله ي تکثیر موالید یا تحدید آن منطقة الفراغ است و فقیه مي تواند 

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 

می تواند در شرایطی از زمان طبق مصلحت مسلمین به عنوان ثانوی نه به 

عنوان اولی واجب گردد.

نسل  تکثیر  پس  دارد،  بر وجوب  ظهور  ایشان  امر  که  استدالل  این  با 

امر بر وجوب، مانند دیگر قواعد اصولی به گونه ای  واجب است. داللت 

است که اگر مصداقی از امر به دست آید و این مصداق به آن قاعده ضمیمه 

گردد حکم کلی فقهی حاصل مي شود )گرجی 1421: 12؛ همو 1361: 10- 7(.

2-2-2- قیاس اولویت

به این ترتیب قیاس اولویت عبارت است از سرایت حکم از موضوعی 

به موضوع دیگر به اولویّت قطعی مانند اینکه خداوند فرموده: »به پدر و مادر 

اف نگویید« )اسراء: 23(، این جمله به اولویّت قطعی، داللت بر حرمت ناسزا 
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گفتن به آنها می کند )مکارم شیرازی 1427: 197 ؛ مشکینی 1374: 226((.

قیاس اولویت قاعده اي اصولی است که نتیجه بخش یک حکم فقهی کلی 

است. چنین قیاسی در جایی است که علت در فرع، قوی تر از اصل باشد 

)ملکی اصفهانی 1390: 399 و400(.

از ذیل روایتي که سخن از مقایسه ي عددي امت اسالم با دیگر امم دارد 

)کلیني 1407: ج 5، ص 334، ح1؛ حّر عاملي 1409: ج 20، ص 15، ح 24903(، مي توان 

نتیجه گرفت که بیش��تر بودن جمعیت مس��لمانان مطلوبیت دارد. از این رو، 

تولید مثل و داشتن فرزند به تعداد زیاد در اسالم ذاتاً مطلوب است چنان که 

روایات مختلفي نیز دال بر این مدعا هس��تند. بر اس��اس مضمون دسته اي از 

روایات کثرت اوالد مسلمانان موجب مباهات رسول خاتم )( است )حّر 

عاملي 1409: ج 20، ص54؛ کلیني 1407: ج 5، ص333(.

تکثیر  اولی  به طریق  مسلمانان  تکثیر جمعیت  مطلوبیت  اثبات  با  پس 

نسل فرقه ي محقه ي شیعه ي دوازده امامي نیز ثابت مي شود همچنین با اثبات 

ضرورت تکثیر نسل مسلمانان با توجه به مقتضیات زمان و مکان ثابت شد، 

تکثیر نسل شیعه نیز ضروري است.

2-2-3- تنقیح مناط 

تنقیح مناط از شیوه های استنباط حکم است که در پرتو اجتهاد و نظر، 

عّلت حکم از اوصاف غیر دخیلی که در نّص آمده شناسایی و در نتیجه حکم 

به تمامی مواردی که عّلت در آنها وجود دارد، تعمیم داده می شود )شاهرودی 



136

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

یز 
پای

 / 
57

ره 
شما

 / 
هم

زد
پان

ل 
سا

1426: ج 2، ص 644(.

قیاس همراه با تنقیح مناط در جایی است که به همراه موضوع، حاالت و 

خصوصیّاتی باشد که قطعاً دخالت در حکم ندارند و لذا آنها را الغا کرده، از 

آن خصوصیّات صرف نظر می شود )مکارم شیرازی 1427: 197 (. 

قیاس اولویت و قیاس همراه با تنقیح مناط از قواعد اصولی اند و قیاس 

در این دو قسم نزد همه ي فقها حّجت است، زیرا در هیچ کدام اصل و فرعی 

وجود ندارد بلکه مقیس و مقیس علیه هر دو اصل اند و به تعبیر دیگر از خود 

دلیل می توان برای هر دو موضوع، اثبات حکم کرد )مکارم شیرازی 1424: ج 

2، ص 519(؛ تفاوت آن دو این است که در قیاس اولویت ابتدا نظر مجتهد 

به فرع تعلق مي گیرد و سپس آن را از حیث حکم به اصل )که حکم برای 

آن به نص ثابت است( ملحق می کند، اما در تنقیح مناط ابتدا نظر مجتهد به 

اصل )و موضوع مورد نص( تعلق می گیرد و از راه آن مناط و علت حکم 

را به دست می آورد و سپس فرع را از  حیث حکم به اصل ملحق می کند 

)شاهرودي 1426: 301 (.

در بحث حاضر مسئله ی حفظ نسل که از فروعات حفظ نفس است، به 

عنوان مناط اصلی می باشد. از این رو، نسل جامعه باید باقی و سالم بمانند 

یزدی 1388:  )مصباح  باشند  داشته  روانی  و  جانی  مصونیت  باید  آیندگان  و 

208(. در این رابطه هر آنچه که به سالمت نسل لطمه زند، - از جمله عقیم 

سازی- مذموم است. 
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به این ترتیب، از آنجا که محور تنقیح مناط بحث علیت است و محور 

الغای خصوصیت موضوع حکم، در مسئله ی حفظ نسل به عنوان یکی از 

مقاصد شریعت توسط دو ابزار عقل و عرف از طریق تنقیح مناط یعني با 

منقح کردن و پاک کردن علت حکم چنین استنباط می شود که در هر شرایطی 

حفظ نسل اهم است.

2-2-4- وجوب مقدمه ي واجب

از آنجا که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدند اگر مصالح به درجه ای 

برسند که سزاوار اهتمام و مطالبه باشند، مهمل گذاردن و فوت آنها صحیح 

بر  گرفتن  آسان  مصلحت  بسان  قوی تری-  مصلحت  اینکه  مگر  نیست، 

مکّلف ها- وجود داشته باشد. مصلحت تکالیف گاه مستقیم بر خود عمل 

عمل  آن  به  را  ما  که  مقدمه ای  دادن  انجام  از  پس  گاه  و  می شود  مترتب 

می رساند، مصلحت بر آن فعل مترتب می شود. در این حالت باید مکلف را 

بر انجام دادن مقدمه وادار ساخت تا مصلحت مد نظر از طریق انجام دادن 

مأموٌربه به او برسد. برخی از بزرگان این سخن را دلیِل وجوِب شرعی مقدمه 

قرار داده اند )جمعی از مؤلفان )فارسی(:  ج 29، ص 142 (.

شّکي نیست که هرگاه امري از آمري صادر شود که امتثال و انجام آن 

امر متوقّف  بر مقّدماتي باشد، عقل به لزوم و وجوب انجام آن مقّدمات حکم 

مي کند، پس عقل  به تحصیل هر آن چیزي که وجود و تحّقق خواسته ي 

آمر بر آن متوقّف است حکم مي  کند که در اصطالح مقّدمه ی واجب نامیده 
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مي شود )ملکي اصفهاني 1379: 178(.

بحث مقّدمه ي واجب از مباحث اصولي عقلي است؛ عقلي بودن از آن 

جهت که بین وجوب شرعي و وجوب عقلي مالزمه وجود دارد و بحث 

از وجود مالزمه، بحث عقلي است. اصولي بودن نیز از آن جهت که بحث 

که  دارد  مقّدمه، صالحیت  و وجوب شرعي  بین وجوب  عقلي  مالزمه ي 

کبراي استنباط حکم شرعي قرارگیرد، زیرا از این مالزمه، وجوب مقّدمه ي 

شرعي استنباط مي شود. این بحث از غیر مستقاّلت عقلي است، زیرا در ما 

نحن فیه به ضمیمه کردن یک مقّدمه ي  شرعي نیاز است و آن هم حکم شارع 

به ذي المقدمه است. این مطلب بدین معني است که مقدمه ي واجب کبراي 

قیاسي است که از آن حکم کلي الهي فرعي استنتاج مي شود. کبراي کلي این 

است که هر مقدمه  ي واجبي واجب است )بجنوردي 1401: ج 1، ص336(، البته 

در نحوه ي گزینش این مقّدمه مردم مختارند، جز اینکه باید در محدوده ي 

شرعي باشد )خلخالي 1422: 69(. بدین ترتیب تقویت اسالم واجب است و 

یکي از راه هاي حفظ کیان اسالم و تقویت آن تکثیر نسل مي باشد، پس تکثیر 

نسل به منزله ي مقدمه ي واجب، واجب است.

از آنجا که حفظ حکومت اسالمی، موجودیّت و کیان مسلمین واجب 

است، طبق مقتضای قاعده ي وجوب مقدمه ي واجب، مقدمات آن نیز از هر 

نوع و سنخي که باشند واجب خواهند بود. بدیهی است که تکثیر موالید 

از مقدمات واضح حفظ نظام می باشد؛ لذا کثرت استیالد و توالد که امری 
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ممدوح و مستحب است، در شرایط کاهش جمعیت و تضعیف نظام، از باب 

مقدمه ي واجب الزم می شود.  به بیان دیگر، در هر زمان و عصري حفظ 

عّزت إسالم أوجب و أهم است، از این رو، هر آنچه که تحققش منجر به 

افزایش عزت و اقتدار اسالم شود، )از باب مقدمه ي واجب( واجب است 

)جمعی از مؤلفان )بالعربیه(: ج 32، ص101(. 

بنا بر نظر مشهور فقها مطلق مقدمه ي واجب، واجب است )شفتي گیالني 

1409: ج 2، ص30(. ه��ر چن��د عده اي قائل  به وجوب ش��رعي اس��تقاللي آن 

نیستند، اما وجوب عقلي آن موجب لزوم اتیان است و این مقدار از لزوم، از 

ضروریات اس��ت و علماي اس��الم بر آن اتفاق دارند )نائیني 1424: 107و108 (؛ 

بدین لحاظ تشکیل حکومت به عنوان مقدمه ي واجب و نیز کسب آمادگي و 

تهیه ي مقدمات براي تقویت اس��الم ]نیز به عنوان مقدمه ي واجب[ بر عموم 

مس��لمانان واجب و الزم است )نجف آبادي 1409: ج 1، ص236 و ج 2، صص 279 

و292( از این رو، ایجاد تمهیدات الزم براي تقویت اس��الم به قدر استطاعت 

فرد فرد مکلفین به هر نحوي واجب اس��ت؛ یکي از این راه ها، تکثیر نیروي 

انس��اني از طریق تکثیر نسل مي باش��د که جز از راه نکاح حاصل نمي شود. 

بدین ترتیب ازدواج به عنوان پایه ي اصلي تکثیر نس��ل و پرورش و تربیت 

فرزندان و گسترش جامعه اسالمي به مثابه مقدمه ي واجب، بر فردي که حائز 

شرایط الزم است واجب مي باشد )مکارم شیرازي: ج2، ص133(.
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2-2-5- مالزمه ي میان حکم عقل و شرع

ْرُع« میان حکم عقل و  به موجب قاعده»ُکلُّ ما َحَکَم بِِه الَْعْقُل َحَکَم بِِه الشَّ

حکم شرع مالزمه وجود دارد؛ به گونه ای که با مالزمه ي بین آن دو حکم 

شرع ثابت می شود )علیدوست 1381: صص97-93؛ مظفر1424: ج2، ص 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 

می کند. در چنین مواردی عقل حکم دیگری را نیز درک می کند و آن اینکه 

هر قانون گذار حکیم و مصلحت اندیشی نیز باید همین طور حکم کند و با 

توجه به اینکه همه ي 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 1381: 94(. به همین دلیل ممکن است 

به دلیل وجود مصلحت ملزمه ای حکم اباحه تبدیل به حرمت شود )مطهری 

1368: ج21، صص 295-299(.

بدین ترتیب با توجه به رشد پایین جمعیت در کشور و وقوع پدیده  ی 

انقراض نسلی در دهه های آتی، تکثیر نسل مصلحت ملزمه ای است که شرع 

نیز آن را تأیید می کند.
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2-3- قواعد فقهي 

2-3-1- دِرء المفاسد أولي من جلب المنافع

قاعده ي دفع مفسده سزاوارتر از جلب مصلحت، از جمله قواعد فقهی 

مشهور می باشد. همان طور که ذکر شد قواعد فقهیه برزخي میان مسائل 

فقهي و قواعد اصولي به حساب مي آیند؛ یعني نه خصوصیّت و جزئیّت 

مسائل فقهي و نه شمول و گستردگي قواعد اصولي را دارد و نیز قاعده اي 

استقاللي اند. این قاعده نیز به طور مطلق جایز نیست، چرا که ممکن است 

براي  مثل دروغ  باشد؛  بزرگي  منفعت  بین مفسده ي کوچک و  امر  دوران 

إصالح ذات البین )آل کاشف الغطاء: ماده ي 31(؛ بدین ترتیب آشتی دادن دو یا 

چند نفری که با هم کینه و دشمنی دارند، مستحب و در موردی که حفظ 

جان مؤمنی بر آن توقّف دارد، واجب است )شاهرودی 1426: ج 1، ص 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 

کارشناسان،  نظر  به   .)20 )شاطبي:  است  معتبر  مفسده  دفع  باشد،  مرجوح 

تحدید نسل در سطح کالن در عصر حاضر مفسده اي راجح و جلب رفاه 

بیشتر مصلحت مرجوحي است. از این رو، سیاست ها و برنامه هاي دولت 

و الگوهاي توسعه در مقیاس کالن با دفع مفسده ي  تحدید نسل باید به 

افزایش جمعیت و تکثیر نسل منجر شود.
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 )( افزون بر این، اسحاق بن عّمار در روایتي گوید: »از امام کاظم

درباره ي حکم زنی پرسیدم که به خاطر ترس از بارداری، دارویی می نوشد 

که سبب سقط جنین می شود، امام فرمود: جایز نیست. گفتم: آن، نطفه ای 

بیش نیست، فرمود: نطفه مبدأ خلقت آدمی است« )صدوق 1413: ج 4، ص 171؛ 

حّر عاملی 1409: ج 29، ص 26(.

بنا بر این روایت از بین بردن نطفه با خوردن دارو حرام است و امام با 

عبارت »إّن أّول ما یخلق نطفة« تأکید می کند که فرق بین نطفه ي در رحم و 

غیر آن، این است که اّولی مبدأ خلقت است )جمعی از مؤلفان: ج 21، ص 69(، 

اما از بین بردن نطفه ي ترکیب شده، پیش از قرار گرفتن در رحم طبیعی و یا 

مصنوعی جایز است، زیرا صالحیت رشد و تکامل ندارد و آنچه  از تعلیل 

به دست می آید، حرمت نابود کردن نطفه ي در حال رشد و تکامل است، 

خواه نطفه ي تشکیل شده، مشروع باشد یا نامشروع و خواه قرار گرفتن نطفه 

در رحم از راه حالل باشد و یا حرام؛ زیرا بعد از تشکیل نطفه، اطالق دلیل 

شامل آن می شود )همان(.

2-3-2- الضرر

قاعده ي »الضرر و الضرار في االسالم« که اساسی ترین دلیل بر آن بنای 

عقالء است )مرعشی 1427: ج 2، ص 164 ( نظریات مختلفی در تبیین مفاد آن 

وجود دارد؛ مهم ترین آنها نظریه ی شیخ انصاری مبنی بر نفی حکم ضرری و 

نظریه ی آخوند خراسانی یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری است 
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)انصاری: ج 2، ص 534؛ خراساني )آخوند( 1417: 382(. بدین ترتیب حکم ضرري 

در شرع اسالم منتفي است و با وقوع عنوان ضرر، حکم اولي مرتفع و حکم 

دیگري جایگزین آن مي شود. 

بر اساس تفاسیر فوق، تحدید نسل از صغریات قاعده ی مزبور می باشد و 

اگر در عصر حاضر حکم به اباحه ي آن شود، از آنجا که ضرر و زیان ناشی از 

آن برای مسلمانان امری مسّلم است، از باب نفی حکم ضرری حکم اباحه ی 

آن برداشته شده و حرام می شود. از این رو، از باب نفی حکم به لسان نفی 

موضوع ضرری حرام است.

در اینکه آیا گستره ی این قاعده عالوه بر ضرر شخصي، ضرر نوعی را 

هم شامل می شود 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 می شود و هر جا ضرر صادق 

نباشد حکم باقی است )شریعتی  1387: 133(. 

به نظر می رسد این قاعده، ضرر نوعی را هم شامل می شود؛ چرا که در 

احکام اولیه ي اسالم به طور کلی این اصل - یعنی عدم زیان عامه و تقدم 

مصالح جمعی بر مصالح افراد- رعایت شده است و شارع مقدس نیز در 

روابط اجتماعی مردم هر گونه اقدام زیان بار را امضا نکرده است. بنابراین 

قاعده ي الضرر عالوه بر تحدید دایره ي ادله ي اولیه به عنوان دلیل ثانوي در 

موارد ضرر شخصی، حاکی از خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه است. به 
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دیگر سخن، قاعده ي الضرر در مقام بیان حکم تکلیفی بر مبنای نهی مردم از 

اضرار به یکدیگر و ترتب عقاب بر اعمال زیان بار نیست، بلکه مفید آن است 

که احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای نفی ضرر بر مردم وضع 

شده اند )محقق داماد 1406: ج 1، صص 150 و 151(. از 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.

سیاسي،  آثار سوء  و  ایران  سالمند شدن جمعیت  در  را  عمومی  ضرر 

مبناي  بر  این رو،  از  یافت.  اقتصادی و اجتماعي کاهش جمعیت می توان 

سیاست های  و  شوند  تشویق  فرزندآوري  به  باید  همگان  الضرر  قاعده ي 

اینکه سیاست های  باید متوقف شود؛ به خصوص  محدود کردن جمعیت 

نیز سازگاری  فقها درباره ی حرمت عقیم سازی  از  بسیاری  فتاوای  با  فوق 

ندارد )تبریزی: ج 1، ص 475؛ لنکرانی 1416: 82؛ مکارم شیرازی 1428: 241؛ صافی 

گلپایگانی 1417: ج 2، ص 55(.

در عصر حاضر، گر چه کثرت اوالد در سطح خرد ممکن است به دلیل 

تغییر ذائقه ها و فزوني خواهي سبب ایجاد فقر و نیاز شود، اما در سطح کالن 

تحدید نسل و عوارض سوء آن، تضعیف نظام را به دنبال خواهد داشت که 

ضرري اهم است. این مسئله از مصادیق بحثی است که در قاعده ي الضرر 

به عنوان تعارض ضررین مطرح می شود که به نظر مي رسد از مصادیق باب 

تزاحم است و باید مالکات این باب )اهم و مهم( مطرح شود. در این فرض 
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تا حّد امکان باید قائل به جمع بین دو ضرر شد؛ بدین معنا که تکثیر اوالد تا 

جایی که افراد متضرر نشود، برای تقویت نظام الزم است، اما هنگام تعارض 

این دو ضرر و ممکن نبودن جمع آن دو اجتناب از عوامل منجر به ضرر اهّم 

واجب مي شود. در این صورت هر چند ازدیاد جمعیّت خالي از عوارض 

نیست، اما در منطقه اي که جمعیّت مسلمانان اندک است، تکثیرشان الزم و 

واجب می شود تا حق بر باطل غلبه کند؛ چرا که غلبه ي باطل از هر عوارض 

و مفسده اي، زیان بارتر است )جمعي از مؤلفان:  ج 21، ص 54(.

2-3-3- نفي سبیل

مستند قاعده ي نفی س��بیل آیه ي »َو لَْن یَْجَعَل اهللُ لِْلکافِِریَن َعَلی الُْمْؤِمنِیَن 

َس��بِیال« )نس��اء: 141( و نیز روایت »ان االس��الم یعلو و ال یعلی علیه« )حر عاملي 

1409: ب��اب 1، ح 11؛ آملي 1406: ج 2، ص264( اس��ت )بجنوردی 1401: ج 1، صص 

290 و 291(. مقتضاي این قاعده افزایش ش��وکت و  قدرت مس��لمین اس��ت. 

همچنین خداوند ازدیاد جمعیّت را همچون اموال و دارایي ها سبب افزایش 

قّوت و قدرت معرفي کرده است )نوح: 12(. بنابراین مهم ترین راه براي از بین 

بردن س��لطه ي کفار وجود نسلي جوان و هوشمند است که جز از راه تکثیر 

نس��ل و برنامه ریزي و سیاس��ت گذاري صحیح از بعد کمي و کیفي حاصل 

نمي شود. شایان ذکر است تحقق علّو اسالم، ازدیاد شوکت و عزت مسلمین 

و غلبه ي آنها بر کفار از اهم واجبات است )سیفي مازندراني 1425: ج 1، ص247( 

و این عزت و س��ربلندي در گرو نفي س��بیل و راه سلطه ي کفار بر مسلمین 
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مي باش��د، به نحوي که استقالل جهان اسالم و داراالسالم را تضمین مي کند 

)الع ام ل ي 1413: ج7، ص166(.

با استناد به آیه ي »...و شما را به وسیله ي اموال و اوالد امداد رسانیم و 

نفرات و جمعیت شما را بیشتر )از دشمن( قرار دادیم« )اسراء: 6؛ شعراء: 133( 

تحقق  براي  و  اسالم  تقویت  در  تکثیر جمعیت  که  استیفاد مي شود  چنین 

وعده ي الهي- که همان حکومت جهاني است- بسیار حائز اهمیت است.

از این رو، بر مبناي قاعده ي علّو اسالم، دولت اسالمي باید با هوشیاري 

تمام در منطقه اي که کنترل جمعیت بنا به مصالح اهم اعمال مي شود نظارت 

کند تا طرفداران حّق کم و مخالفین دین اسالم زیاد نشوند. در این صورت 

هر چند ازدیاد جمعیّت خالي از عوارض نیست، اما الزم و واجب مي شود تا 

در آن منطقه جمعیّت مسلمانان زیاد شده و حق بر باطل، غلبه کند؛ چرا که 

غلبه ي باطل از هر عوارض و مفسده اي زیان بارتر است )جمعي از مؤلفان: ج 21، 

ص 54(. پس با اقلیّت قرار گرفتن مسلمانان و کثرت دشمنان، ازدیاد نسل 

مسلمانان واجب مي شود )مکارم شیرازی 1424: ج 5، ص 62(.

شایان ذکر است، گر چه حدیث  »ان االسالم یعلو و ال یعلی علیه« مرَسل 

است، اما چون از قدیم فقها به آن استناد مي کردند طبق انجبار )منجبٌر بعمل 

شیرازی   )انصاری  است  امامیه  فقه  معتبر  احادیث  و جزء  مقبول  االصحاب( 

1429:  ج 4، ص 204(.
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2-3-4- المیسور ال یسقط بالمعسور

از حضرت رسول خاتم )( روایت شده: »إذا أمرتکم بشي ء فأتوا منه 

ما اس��تطعتم« و نیز از حضرت علي )( نقل ش��ده که فرمود: »المیسور ال 

یسقط بالمعسور« و »ما ال یدرک کله ال یترک کله« )عوالي الآللي: 205،204، 206 و 

207 به نقل از نراقی 1417: 261(.

بنا بر این قاعده، اموری که برای مکلف میسور و ممکن است به استناد 

از آنجا که فقهای  آنها  میسور نیست نمي تواند ترک کند.  از  آنکه برخی 

متأخر و متقدم در کتاب هایشان به این قاعده استدالل کرده )طوسی 1411: 17؛ 

خمینی 1376: ج 3، ص 130؛ انصاری )ب( 1415: ج 4، ص: 415؛ همو )الف( 1415: 

ج 1، ص 158( و در سند آن طعنی وارد نساخته اند و همچنین به دلیل شهرت 

این قاعده بین مسلمین- طبق قاعده ی انجبار خبر ضعیف با شهرت-  این 

قاعده ی فقهي حجیت دارد و مستند است )نراقی 1417: 262 (.

از این رو عسروحرج به تنهایي نمي تواند مجوز ترک کامل تولید مثل 

باشد، بلکه به حدي که مکلف به عسروحرج نیافتد باید به این امر بپردازد، 

چون در غیر مقدار عسروحرج، در صورتي که اجزاء یا فرد میسور مصلحت 

و مالک مستقل الزم الرعایه - ولو در حد ضعیف تر- داشته باشند، بنا به حکم 

عقل عذري در ترک عمل نیست. 

عده اي به دلیل ترس از تنگدستي از فرزند آوري اجتناب مي کنند، اما متون 

متعددي نگراني از فرزند آوري را با توجه دادن به رزاقیت الهي مي زدایند؛ 
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ُْن َنْرُزُقُهْم َوِإيَّاُكم« )اسراء: 31 و انعام:  همچون »َواَل َتْقُتُلوْا َأْوالَدُكْم َخْشَيه  ِإْمالٍق نَّ

151(. این آیه و متون مشابه گرچه درباره ي سقط جنین و فرزند کشي است، 

اما تعلیل آن )رزاقیت الهي( نسبت به همه ي انسان ها عمومیت دارد. در باب 

این موضوع روایاتي نیز وجود دارد، از جمله »بکربن  صالح مي گوید به امام 

موسي بن  جعفر )( نوشتم که من پنج  سال است از فرزند آوري اجتناب 

مي کنم، چون همسرم از ترس تنگدستي خود را ناتوان از تربیتش مي داند. 

بیاور که خداوند  »فرزند  نوشتند:  به من  پاسخ  امام در  نظر شما چیست؟ 

عزوجل روزي اش را مي دهد )کلیني 1407: ج 6، ص 3، ح 7 و ص5، ح 6 و ص 

6، ح 9 و ص 48، ح 6(. 

همچنین امام صادق )( فرمودند: »زن و عائله روزي را با خود همراه 

دارند« )کلیني 1407: ج 6، ص 330، ح 4(. 

که صدور  است  این  مذکور  روایات  در  مهم  نکته ي  است  ذکر  شایان 

روایات در زماني بوده است که مسلمانان عموماً در ضیق اقتصادي  بودند و 

گشایش اقتصادي مربوط به زمان خلفا و فتح ممالک ثروتمند است. از این 

رو، طبق قاعده ي »المیسور ال یسقط بالمعسور« یعني »آن مقداري که مي تواني 

فرزند بیاوري و برایت میسور است«؛ فرزندآوري به خاطر آن مقداري که 

معسور است ساقط نمي شود.
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2-3-5- نفي عسروحرج

به نظر فقها عسروحرج عبارت است از »و هي مایلزم منه مشقة شدیدة 

الیتحملها الناس عادًة في مقاصدهم« )صدر 1403: 700؛ مکارم شیرازی 1411: ج 1، 

182؛ شبیری زنجانی 1428: 156(؛ یعني عسروحرج رافع تکلیف، آن است که 

مستلزم مشقت شدید بوده و مردم بر حسب عادت نمي توانند آن را تحمل 

 کنند. البته شایان ذکر است که قید تحمل ناپذیر بودن، امري عرفي و معادل 

عبارت »الیتحمل عادة« در متون فقهي است.

عسروحرج از جهت محل تأثیر به جسمي و روحي تقسیم مي شود. در 

دین مبین اسالم، عسروحرج خواه جسمي و خواه روحي نفي شده است 

)مصطفوی 1421: 298؛ حسینی شیرازی 1421: 73؛ مکارم شیرازي 1426: 225( و از 

این جهت تفاوتي بین این دو نیست. یکي از حقوق زن، حق داشتن فرزند 

است )حکمت نیا 1390: 265(. براي تضمین این حق مقرر شده که مرد هنگام 

جماع بدون رضایت همسر خود نمي تواند عزل کند و جلوي حامل شدن زن 

را بگیرد. این حق براي زن آثاري دارد؛ از جمله اگر براي مرد امکان بچه دار 

زندگي  به  مي توان  عسروحرج،  ایجاد  اثبات  با  باشد،  نداشته  وجود  شدن 

مشترک پایان داد )مفید 1413: 516 و 265(. این مطلب با فتواي بعضي فقهاي 

معاصر هماهنگ است؛ از جمله آیت اهلل مکارم شیرازي- حفظه اهلل- معتقدند 

که عزل با رضایت زوج جایز است، مگر اینکه زوجه به خاطر نداشتن فرزند 

در عسروحرج شدید باشد )علیئي 1384: 159(.  
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مشقت  و  اعسار  موجب  فرزندآوري  تحدید  که  هنگامي  ترتیب  بدین 

شدید یکي از زوجین گردد، به حکم ثانوي زوج دیگر حق امتناع ندارد، 

)آشتیاني 1425: 255(،  است  نفي شده  اسالم حرج  در شریعت مقدس  زیرا 

پس حق زوج در ایجاد محدودیت و کنترل موالید مطلق نیست. با مصلحتی 

که در مباحث گذشته در مطلوبیت فرزندآوری بیان شد می توان گفت در 

صورتی که ضابطه ی تشخیص حرج را شخصی بدانیم )مکارم شیرازي 1379: 

ج1، ص196؛ محقق داماد 1381: ج2، ص94( و زوجه از عقیم بودن شوهرش به 

حرج بیافتد می تواند از دادگاه مجوز طالق بگیرد و یا در صورت  تعارض 

حرج و ضرر، اهم آن دو مقدم مي شود )حسینی شیرازی 1421: 32(؛ براي مثال 

گاهي زن نازا بین طالق گرفتن و ازدواج مجدد همسرش، مشقت ازدواج 

مجدد را تحمل مي کند )عالسوند 1390: ج2، ص209(.

به عالوه به استناد قاعده ی الحرج و حفظ مصلحت نظام اسالمی مي توان 

بر جواز استفاده از رحم جایگزین حکم داد )مکارم شیرازي 1381: ج 2، ص 64(.

2-3-6- اضطرار

اضطرار در لغت عبارت است از احتیاج به چیزی« )ابن منظور 1414: ج8، 

ص45( و در اصطالح به  حالتی اطالق می شود که انسان بدون تهدید و اجبار 

خارجی و به رغم میل باطنی خود با قصد و رضایت مجبور به انجام عملی 

می شود )جعفري لنگرودي 1378: 424(. در دیدگاه فقهاي شیعه منظور از اضطرار، 

ضرورت عرفي است )نجفی1404: ج 29، ص 88 و ج 36، ص 428؛ سبحانی تبریزی 
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1424: 708؛ موسوی خویی: 367؛ مکارم شیرازی 1429: 236(، یعنی اضطراری که 

همراه با مشقتي است که نوعا تحمل ناپذیر است )رحماني منشادي 1387: 181(. 

به لحاظ مدرک، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار می آید. مفاد این 

قاعده برداشته شدن تکلیف در موارد اضطرار است. بنابراین گر چه نگاه 

کردن به فروج ذاتاً جایز نیست، ولی در صورت ضرورت - هر چند ضرورت 

عرفی باشد- جایز است )عاملی )شهید ثانی( 1413: ج 7، ص 50؛ نجفی 1404: ج 29، 

ص 88؛ شبیري زنجانی 1419: ج 3، ص 770(. از این حکم مي توان استفاده کرد 

همان طور که کشف عورت -که بر اساس فقه اسالمي حرام است- در اثر 

ضرورت جایز است. نفس جانشیني در بارداري- که در حرمت آن تردید 

وجود دارد- نیز به طریق اولي در موارد ضرورت جایز است. بدین ترتیب 

در حالت اضطرار به موجب »الضرورات تبیح المحظورات« در مواردی از قبیل 

درمان نازایي و ناباروري - که ضرورتي فردي و اجتماعي است- حرمت 

نگاه و لمس برداشته می شود و مي توان حتي براي درمان از اسپرم بیگانه نیز 

استفاده کند )رحماني منشادي 1387: 181 و180(. از این رو ضرورت ها، محرمات 

را در هر درجه اي که باشند، مباح مي سازند )رشتي 1322:  42(. 

افزون بر این حکم به عدم جواز این عمل، خالف قاعده است که نیازمند 

نص صریح شارع یا دلیل قطعي مي باشد. 

در عرف علماي اصول، حالت اضطرار حالتي است که در آن شخص به 

هدف حفظ دین، جان، مال یا نس��ل خ��ود از هالکت ناگزیر از انجام عملي 



152

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

یز 
پای

 / 
57

ره 
شما

 / 
هم

زد
پان

ل 
سا

مي ش��ود )محمصاني 1980: 303(. به نظر مي رس��د در اضطرار، نوع ضرر مهم 

نیست؛ بلکه مهم این اس��ت که شخص براي احتراز از ضرر، مرتکب عمل 

زیان باري ش��ود که در مقایس��ه با زیان به وقوع پیوس��ته، بزرگ تر و مهم تر 

است )پارس��اپور1382: 145(. بدین ترتیب گر چه تشریح بدن مرده ی مسلمان 

حرام اس��ت، اما در حالت اضطرار � براي مثال براي حفظ جان فرزند زنده 

در درون شکم مادر حامل - حرمت تشریح بدن برداشته می شود )علیدوست 

.)408 :1388

شایان ذکر است که اقدام مضطر  شرایطي به شرح زیر دارد:

1.  ارتکاب فعل حرام باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. 

2. اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال 

اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت األسهل فاألسهل باشد 

و به قدر ضرورت و نیاز صورت گیرد. ثمره این است که اگر حاکم اسالمي 

به خاطر ضرورت به طور موقت از انجام حکمي صرف نظر کرد و یا از 

حدود احکام کلي اولي و ثانوي تجاوز کرد باید به مقدار ضرورت اکتفا کند؛ 

براي مثال بنا به حکم حکومتي، تحدید نسل در زماني واجب و در زماني 

جایز و حتي حرام مي شود. بنا بر این قاعده، عمل به حکم اهم تا زماني 

مشروعیت دارد که آن تزاحم باقي باشد و به محض مرتفع شدن ضرورت، 

حکم آن موضوع نیز مرتفع شده و حکم اولیه خواهد بود.
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به تشخیص اهل خبره، در عصر حاضر افزایش جمعیّت ضرورت دارد. 

گرچه افزایش نسل به عقیده ي هیچ کس جزء واجبات نیست اما در مناطقي 

 )( که تغییر بافت جمعیّتي به زیان مسلمین یا پیروان مکتب اهل بیت

باشد، برنامه ي کنترل موالید باید تعطیل شود )مکارم شیرازي 1429: 73(. البته در 

کنار افزایش کّمي جمعیت باید به افزایش کیفي آن نیز توجه داشت تا عّزت 

و عظمت مسلمین نیز  افزایش یابد.

2-3-7- اذا زال المانع عاد الممنوع

قاعده ي »اذا زال المانع عاد الممنوع« و به بیان دیگر »إذا زال المانع زال 

الممتنع ألجله«، جزء قواعد فقهی است )جعفري لنگرودي 1346: 791-773(، چرا 

که اگر چه قاعده ي مذکور عام است ولي در عین حال، به تعدادي از ابواب 

فقه اختصاص دارد، پس جزئي است نه کلي هر چند که در پاره اي از موارد، 

نتیجه اش حکم کلي است؛ از این رو بر محور موضوعات خاصي دور مي زند. 

بدین ترتیب با استناد به این قاعده  تجاوز از حد ضرورت جایز دانسته نشده 

است )محقق داماد 1406: ج 4، ص 145(. اگر مانع برطرف شود، موضوع منع شده 

به جاي خود بر مي گردد )آل کاشف الغطاء: ج 1، ص 25، ماده ي 24؛ جعفري لنگرودي 

1346:  774(. برخی نیز از این قاعده با عنوان قاعده ی »ضرورت به مقدار نیاز« 

نام برده اند )آل کاشف الغطاء: ج 1، ص 25( از این قاعده چنین برداشت مي شود 

که در صورت فقدان مانع در هر امري، ممتنع نیز از بین مي رود چرا که امری 

موقتی است )خمینی 1387: ج 15، ص 297( که به حکم ثانوی به دلیل ضرورت 
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مجاز می باشد، به نحوی که بیش از آن مقدار ممنوع است. 

کاربرد آن در مسئله ي کنترل موالید این گونه است که اگر مانِع آنچه 

که منجر به ممنوعیت تکثیر موالید است برطرف شود، تکثیر نسل نیز جایز 

مي شود. یکي از موانع تکثیر نسل در چند سال پیش فقدان شرایط الزم براي 

رسیدگي کیفي به نسل موجود و ضعف نظام  نو پای جمهوری اسالمي ایران 

بود که پس از تثبیت نظام اسالمي برطرف شد، اما در عصر حاضر تکثیر 

نسل نه تنها سبب ضعف نظام نیست بلکه به تقویت نظام اسالمي نیز منجر 

مي شود؛ لذا اکنون با رفع موانع تکثیر نسل که با توجه به مقتضیات و شرایط 

زمان و مکان ممنوع بود، جایز بلکه گاه واجب است.

2-3-8- حرمت اختالل نظام

اختالل از ریشه ي )خلل(، در لغت سست و تباه شدن کار و نابسامانی 

)فرهنگ ابجدي: 28( و بی نظمی است و نظام یعنی ترتیب و تنظیم بر اصل 

منطقی و طبیعی، زیرا کلیه ي موجودات عالم را نظام معین و خاصی است 

که هر یک در مرتبت خود واقع و ارتباط خاصی با یکدیگر دارند و تمام 

موجودات را این ارتباطات در حکم یک موجود قرار داده است و همه را 

تباه شدن و  به هم پیوسته و همه الزم و ملزوم یکدیگرند. اختالل نظام، 

نابسامانی چنین ارتباطی است )سّجادی: ج 4، ص 462(.

بسیاري از مسائل مستحدثه را مي توان تحت عنوان قاعده ی »عدم اختالل 

نظام« یا »ضرورت حفظ نظام« که قاعده ای لبّی )غیر لفظی( است )محقق داماد 
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1406: ج 2، ص 90( و به اجماع، دلیل عقل و روایات ثابت شده است، قرار داد 

)مکارم شیرازي 1427: 221(، از جمله ي آنها مسئله ي تکثیر نسل است.

ضرورت برقراری نظم در جامعه ي اسالمی از مسائل مسلمی است که 

فقهاي اسالم نه تنها بر اساس نصوص اسالمی بلکه به عنوان یک ضرورت 

عقلی بر آن اتفاق دارند، تا آنجا که اختالل نظام را یکی از ادله ي حاکم بر 

سایر احکام و مقررات اسالمی به شمار آورده اند و در هر موردی که حکمی 

از احکام اسالم موجب اختالل نظام گردد آن را منتفی و به عنوان  ثانوی 

بی اثر تلقی نموده اند )عمید زنجانی 1421: ج 2، ص 160(.

از این رو، آنچه فقهاي شیعه - به ویژه حضرت امام خمیني )( بر آن 

پاي فشرده و به آن اهتمام خاص داشته اند، مقدم دانستن مصلحت حفظ نظام 

اسالمي و اصل شریعت بر مصالح دیگر است .چنان که موضع همه ي فقها در 

همه ي اعصار از آغاز تاریخ فقه تا کنون، همین بوده و هست. 

به اذعان جمعیت شناسان، در عصر حاضر ایران با 8/2 درصد جمعیت 

سالمند وارد مرحله اي از سالمندي شده و اگر تمهیدات مناسب اندیشه نشود 

با مدیریت بحران سالمندي مواجه خواهد بود؛  چرا که کاهش رشد جمعیت 

به تغییر موازنه میان نیرو هاي کار و سالمندان منجر مي شود. به عالوه پیري 

جمعیت در حوزه ي اقتصاد نیز مؤثر خواهد بود و به کاهش نرخ پس انداز و 

 .)http://www.khabaronline.ir( سقوط بازار امالک و سهام مي انجامد
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کالم موال امیرالمؤمنین  علي )( نیز مؤیّد آس��یب های پیری جمعیت 

برای مسلمین در سطح کالن است. آن حضرت در پاسخ به پرسشي از معناي 

این سخن پیامبر اس��الم )( که »موهاي سفید خود را تغییر دهید )رنگ 

کنید( ولي خود را به شکل یهودیان در نیاورید«؛ فرمودند: »آن دستور پیامبر 

)( براي زماني بود که تعداد مسلمانان کم بود، اّما اکنون که جمعیّت آنها 

فراوان ش��ده و منطقه ي مسلمانان گس��ترش یافته، ملزم به این کار نیستند و 

مختارند« )رضي  1414: 407(. ش��ایان ذکر است یکي از مصادیق واژه ي »قوه« 

ه « )انفال:60(، خضاب  وا لَُهْم َما اْس��تََطْعتُْم ِمْن قُ��وَّ در تفاس��یر ذیل آیه ي »َو أَِعدُّ

کردن محاس��ن با رنگ س��یاه ذکر شده است )ش��ریف الهیجي 1373: ج 2، ص 

209؛ نجفي خمیني 1398:  ج 6، ص152؛ حسیني ارموي1372: ج 6، ص 71(. از این رو 

مبني بر نصوص مذکور، خضاب کردن در روایات از جمله مصادیق تقویت 

اسالم است )قّمي 1413: ج 1، ص123؛ حّلي 1405: ص30 و 1412: ج1، ص322؛ حّر 

عاملي 1409: ج 2، ص89( و علت آن  ایجاد خوف و رعب در کفار بیان ش��ده 

تا مسلمانان را جوان پندارند، هر چند پیر باشند )اصفهاني 1414: ج 2، صص 60 

و 61؛ قّمي 1409: ج 1، ص165 (. بدیهی اس��ت ب��راي تأمین امنیت ملي و قواي 

نظامي در مقابله با دشمنان، مطلوب  تر از تظاهر به جواني تکثیر نیروي جوان 

براي جلوگیري از پیري جمعیت اس��ت ک��ه فقها و خبرگان بر آن توصیه ي 

اکید داش��ته اند، زیرا پی��ري جمعیت آثار منفي بس��یاري از جمله آثار منفي 

اجتماعي و سیاسي دارد، در حالی که جوانان منبع تحرک و نشاط اجتماعي، 
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سرشار از خالقیت و آرمان گرا هستند و سالمندي همراه با تقویت روحیات 

محافظه کارانه اس��ت. از این رو جمعیت جوان کشور، عامل پیشرفت علمي، 

اجتماعي و فرهنگي و در صورتي که پیوند اجتماعي مردم و حکومت قوي 

باش��د، ضامن امنیت ملي و تأمین کننده ي قواي نظامي در مقابله با دش��منان 

اس��ت؛ گرچه در نقطه ي مقابل، در فرض رش��د جمعیت و افزایش افراد در 

س��ن کار، در صورتي که فرصت هاي شغلي کافي در اختیار آنان نباشد، این 

جمعیت ظرفیت بالقوه اي براي جنبش هاي اجتماعي و تضعیف امنیت ملي اند 

)عطار زاده 1378: 76-78(. 

با مالحظه ي ترابط قاعده ي مذکور با کنترل موالید چنین به دست آمد 

که تکثیر نسل براي حفظ کیان اسالم واجب است؛ چرا که حفظ مملکت 

اسالمي و مّلت ممکن نمی  شود مگر به واسطه ي حفظ نسل بشر از اضمحالل 

و تکثیر آن )جعفریان 1428: ج 1، ص 199(.

2-3-9- حلیت

قاعده ي حلیت به معنای جواز تصرف در اشیاء خارجی است که در 

حلیت آنها تردید شده است. برخی از فقها به استناد قاعده ی فقهی »کل شی ء 

فیه حالل و حرام فهو لک حالل حتی تعرف الحرام بعینه« )کاشانی 1404: 3 ( و 

اصل اباحه شبیه سازی انسان را مجاز شمرده اند )حکمت نیا 1390: ج3، ص90(؛ 

بدین ترتیب اگر شبیه سازی انسان و تکثیر نفوس مؤمنین موجب تقویت نظام 

اسالمی شود، جایز بلکه گاه به حکم ثانوی واجب می شود.
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مهم ترین دلیلي که فقها بر جواز استفاده از رحم جایگزین مطرح کرده اند، 

اصول »اصالةالحّل« است؛ این گروه از فقها با استناد به این قاعده اذعان دارند 

که از نظر فقهي هیچ گونه اشکالي بر استفاده از رحم جایگزین وارد نیست 

)مکارم شیرازي 1381: ج 2، ص 64(، زیرا این قاعده در تمام شبهات حکمیه و 

موضوعیه جاري است و قانون گذار در مقابل بیان حکم آن ساکت مانده، 

پس باید اصل را بر جایز بودن مسئله گذاشت. بنابراین حکم به عدم جواز 

این عمل خالف قاعده بوده و نیازمند نص صریح شارع یا دلیل قطعي است.

برای ساماندهی این امر، قانون گذار در سال 1382 قانون نحوه ی اهدای 

جنین به زوجین نابارور را تصویب کرد )روزنامه رسمی: 1382/5/29(. بر اساس 

این قانون، زوجینی که بنابر گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه  دار شدن نداشته 

باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد، می توانند با تقاضای 

مشترک از دادگاه درخواست دریافت جنین کنند. بدین ترتیب بر اساس این 

قانون می توان گامی سترگ جهت تکثیر موالید برداشت. 

2-3-10- مصلحت

مصلحت چیزي است که در مقاصد دنیوي یا اخروي یا هر دوي آنها 

موافق انسان باشد و حاصلش تحصیل منفعت یا دفع ضرر است )حلي 1403: 

221(. سودمندی معقول و اجتناب ناپذیری که ضرورت تأمین آن از بیان شرع 

معلوم شده و از نظر عقل در پیروی از شرع، انجام یا ترک عملی را الزام آور 

نگنجد،  در حد ضرورت  تا  شیعه مصلحت  فقه  در  ترتیب  بدین  می کند. 
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نمی تواند مبنای حکم حکومتی قرار گیرد )عمید زنجانی 1384: ج9، ص97(.

فقها بر معیار بودن مصلحت در همه ي تصمیم گیري ها- چه از ناحیه ي 

در  را  اهم  و  اصلح  مراعات  و  کرده اند  تأکید  مؤمنان-  آحاد  چه  و  حاکم 

مالحظه ي مصلحت ها الزم دانسته اند )العاملي )شهید اول(: ج1، صص 141، 146، 

352 و 406(.

اثبات احکام ثانوی استفاده  شایان ذکر است قواعدی که در فقه برای 

مي شوند، بدون استثناء مبتنی بر مصلحت اند، 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 که فقه پژوهان بیشتر نگاهي خرد به موضوعات دارند، در معرض 

این خطا هستند که احکام موضوعات خرد را بر موضوعات کالن نیز جاري 

سازند، اما در واقع تشخیص مصلحت اهم در افزایش یا کاهش جمعیت در 

سطح کالن امري حکومتي و به عهده ي ولي فقیه است.

همان طور که در مباحث پیشین بیان شد، تحدید نسل در مقیاس خرد 

بیشتر با عنوان »تنظیم خانواده« و در مقیاس کالن با عنوان »کنترل جمعیت« یا  

»کنترل موالید« بحث مي شود. فقیه در بحث از تنظیم خانواده در این فرض 

که انتخاب روش پیشگیري مستلزم حرام نباشد، آن را امري مباح مي داند، اما 

کنترل جمعیت در مقیاس کالن پیامد هاي مختلف سیاسي امنیتي، اجتماعي، 
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http://farsi.khamenei.( دارد  اعتقادي  اخالقي و حتي  بهداشتي،  اقتصادي، 

ir(. از این رو، در تزاحم احکام باید آن را که مصلحت اقوي در سطح کالن 

دارد، برگزید. بنابراین فقیه متصدي استنباط فقه حکومتي، باید در حد وسع 

به مقایسه ي مصالح و مفاسد در مقیاس کالن و ترجیح یکي بر دیگري اقدام 

کند )زیبایي نژاد 1389: 501(.

به نظر کارشناسان در عصر حاضر، تحدید نسل در سطح کالن امري 

توسعه  الگوهاي  و  دولت  برنامه هاي  و  و سیاست ها  است  مذموم  و  قبیح 

در مقیاس کالن باید به افزایش جمعیت و تکثیر نسل منجر شود؛ از جمله 

عنصر مصلحت در تکثیر نسل براي دستیابي به مصلحت، حفظ نظام و دفع 

مفسده است، زیرا تکثیر تعداد مسلمین و افزایش شوکت و قوت آنها از 

اهم مصالح است )سبزواري 1413: ج 11، ص45(. چرا که تک فرزن��دي و یا 

کم فرزندي در هویت یابي فرزندان از ناحیه ي دیگري نیز م��ؤثر اس��ت. در 

این خ��انواده ها که ارتباط های رحمي کمتر از خانواده هاي پ��رجمعی���ت 

مجازي  فضاي  در  و  رسانه ها  با  بیشتر  را  وقت خود  فرزن���دان  و  است 

سپ��ري مي کنند )http://mehrkhane.com(، احتمال بیشتري وجود دارد که 

هویت این فرزندان بر اساس آموزه هاي رسانه هاي مدرن شکل گیرد. بدین 

ترتیب یکي از راه هاي حفظ نظام اسالمي با حفظ هویت اسالمي، افزایش 

ارتباط رحمي از طریق تکثیر نسل است.
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مقتضاي شرایط زماني و مکاني، حفظ مصلحت  به  حکومت اسالمي 

جامعه و بر اساس احکام حکومتي خود، در برخي مسائل از جمله محدودیت 

امام  به فرمایش حضرت  یا فزوني نسل دخالت مي کند. شایان ذکر است 

خمیني )( کنترل موالید، تابع تصمیم حکومت است )خمیني: ج4، ص39( و 

طبق نظر رهبر معظم انقالب )( کثرت جمعیت در عصر حاضر از اهم 

.)http://farsi.khamenei.ir( مصالح است

اف��زون بر ای��ن، در جاهلیت مدرن،  ائتالف صلی��ب و صهیون از طریق 

عرض��ه ي مواد عقیم کننده جم��ع کثیري از جمعیت م��ردم جهان را کاهش 

داده اند. همچنین با برنامه ي ش��یطاني نابودي جمعیت مس��لمانان به خصوص شیعیان 

از طریق تحدید نس��ل، تالش مي کنند تا کش��ورهاي اسالمي ضعیف شوند 

)http://mouood.org(؛ پس در عصر کنونی، تمام هم مسئولین در سطح کالن 

مي بایست کثرت موالید باشد.

- معيارهاي تشخيص مصلحت کنترل مواليد

آنچه در ترتیب مصالح باید مطمح نظر قرار گیرد، اعتماد به اسناد معتبر و 

توجه به مقتضیات زمان و مکان هر عصري است؛ این اسناد و مدارک معتبر 

همان کتاب و سنت، عقول آدمیان و ضرورت هاي فقهي است. 

طبق جست وجوهاي نگارنده، تمام کساني که از مصلحت، فقه و مقاصد 

شریعت بحثي سامان داده اند، اقسام مصلحت را شامل ضروریات، حاجیات، 

تحسیني و تکمیلیات برشمرده اند.
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آنچه که فقهاي ش��یعه ب��ه ویژه حضرت امام خمین��ي )( بر آن پاي 

فش��رده و به آن اهتمام خاص داش��ته اند، مقدم دانستن مصلحت حفظ نظام 

اسالمي و اصل شریعت بر مصلحت اجراي احکام فرعي است به گونه اي که 

حفظ حکومت و جمهوري اس��المي را از اعظم فرائض برشمرده اند )خمیني: 

ج20، ص452(.

بیشتر عالمان در مورد مقاصد شریعت به ترتیب زیر، اتفاق نظر دارند:

مصلحت حفظ دین اس��الم، جان )حفظ نس��ل انس��ان ها(، عقل، آبرو و 

مال )البوط��ي1412: 294؛ الغزالي 1364: ج1، ص 430( حتي بر وفاق تقدیم مطلق 

مصلحت حفظ دین و شریعت بر غیر آن، ادعاي اجماع شده است )علیدوست 

1388: 529(. بر این بنیان هر چه متضمن حفظ این پنج امر باشد مصلحت و 

هر چه باعث فوت آنها ش��ود مفسده و دفع آن مصلحت است )الغزالي 1364: 

ج1، ص 417(. بنابرای��ن از نظر ش��ارع مقدس مصلحت حفظ دین اس��الم و 

تقویت آن، نس��بت به مصالح دیگر، مصلحت کبیر نسبت به مصلحت صغیر 

و در درجه ي اول اهمیت است.

همان گونه که ذکر شد، حفظ اصل دین با مجموعه ي معارف، ارزش ها 

هیچ  که  اینجاست  در  مي گیرد،  قرار  مصالح  هرم  رأس  در  آن  شریعت  و 

مصلحتي قبل از مصلحت اصل دین، بقا و حاکمیت آن قرار نمي گیرد و بر آن 

مقدم نمي شود. بر این اساس به سختي مي توان فقیهي یافت – بلکه نمي توان 

یافت- که در هنگام تهدید شدن اصل دین و بقاي آن، به وجوب یا جواز 
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تحدید نسل فتوا دهد. از این رو، فقیهِ عهده دار استنباط و اجراي احکام، باید 

تالش نظري و عملي خود را در حفظ تمامیت دین، بقا و حاکمیت آن انجام 

دهد. در ادامه به اختصار به ذکر برخي از معیارهاي تشخیص اولویت حفظ 

و تقویت دین اسالم با تکثیر نسل به حکم عقل پرداخته مي شود.

الف- معنوي بودن 

هرگاه مصلحتي حافظ دین و حاکمیت آن باشد، بر مصلحت دیني محض 

یا مادي صرف مقدم خواهد بود )علیدوست 1388: 540(. از آن جمله است 

مصلحتي که بر مبناي آموزه هاي دیني، پاداش فراواني براي بار داري، زایمان، 

شیر دهي، حضانت، نان آوري و سرپرستي فرزند مقرر داشته  شده است )حر 

عاملي 1418: ج 21، ص 45، ح 27557؛ مجلسي 1410، ج 101، ص90(، به گونه اي 

که این پاداش ها به تالش براي ایفاي نقش هاي پدرانه و مادرانه، صرف  نظر 

از نتایج به دست آمده، تعلق مي گیرد. بنابراین انتخاب سبک زندگي بدون 

فرزند و یا با فرزند کم محرومیت از تمام یا بخشي از این پاداش هاست. 

عالوه بر آن بر تکثیر موالید مسلمانان، مصلحت حفظ دین، سرزمین و در 

نهایت تقویت اسالم نیز مترتب است که جدا از درک عقل، ده ها نص ملفوظ 

و معتبر از قرآن و غیره بر آن گواه است.
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ب- عمومي بودن 

عمومي بودن مصلحت از سنجه هاي تردیدناپذیر ترجیح است و آن فعلي 

فقط  که  کاري  بر  و  مربوط شود  به مصلحت عمومي مسلمانان  که  است 

بر گیرد، مقدم است. در شریعت اسالم و  را در  مصالح جزئي و شخصي 

متون فقهي، موارد بسیاري از این ترجیح مشاهده مي شود؛ براي نمونه در 

اسالم برای تأمین مصلحت دفاعی که از حق حیات ملت ها ناشی می شود، 

نهاد جهاد به وجود آمده است )عمید زنجانی 1384: ج9، ص200( که بر مبناي 

آن در مواقعي که حفظ جان مسلمانان در تزاحم با حفظ کیان اسالم، عزت 

و اقتدار همه ي مسلمین قرار می گیرد، بي تردید حفظ کیان اسالم که از اهم 

واجبات است مقدم مي شود. پر کردن جبهه هاي نبرد از نیروهاي آموزش 

دیده و آمادگي دفاع از اسالم که از اهّم واجبات الهي است جز از راه تکثیر 

نسلي جوان و رشید میسر نیست. پس هرگاه ولي امر، مصلحت عامه ي مردم 

و نظام اسالمي را در تکثیر موالید دید و دستور بر آن داد، کسي حق مخالفت 

با آن را ندارد. بنابراین مصلحتی که منفعتش فراگیر و شامل همه ی آحاد یک 

جامعه گردد بر دیگر مصالح اولویت دارد؛ مثل مصلحت امنیت که مصلحتی 

اجتناب ناپذیر و حائز اهمیت حیاتی برای هر جامعه ی هوشمند و طالب بقا 

در عرصه ی تنازع بقاست )همان:  86(. 

از نظر فقها نیز مصلحت عمومي معیار سیاست گذاري و تصمیم گیري 

در عرصه ي عمومي تلقي مي شود )انصاري 1389: 163(. در حال حاضر نیز 
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بیشتري  اقتضاي وجود جمعیت  اهل خبره، مصلحت عمومي  فرمایش  به 

از مسلمانان را دارد؛ لذا طبق قاعده ي »لزوم تقدیم اهم بر مهم« مصلحت 

عمومي- یعني مصلحت تقویت دین با تکثیر نسل- بر مصلحت شخصي - 

یعني تحدید نسل- مقدم مي شود.

گرچه حق بهره مندي از فرزند، بیشتر به خود افراد مربوط مي شود، اما 

از آنجا که یکي از تدابیر حاکم اسالمي در اداره ي جامعه، تأمین احتیاجات 

رشد  که  جایي  در  مي تواند  اسالمي  حاکم  است،  جامعه  تربیتي  و  مادي 

جمعیت مخل به این وظیفه ي حاکمیتي است، به تنظیم و تحدید نسل اقدام 

کند )حکمت نیا 1390: 267(. 

ج- اجتماعي بودن 

کثرت جمعیت خانواده، زمان فراغت مادر را کاهش مي دهد و امکان 

و  عالیه  اشتغال، تحصیالت  در فضاي  اجتماعي وي  براي تحرک  کمتري 

مشارکت هاي اجتماعي متعارف فراهم مي کند. اگر فرزند آوري این مادران 

انتخابي و با توجه به لوازم و آثار آن باشد نتیجه ي آن توجه بیشتر به خانه 

ارزش هاي  بر  اجتماعي  حیات  خانوادگي  ارزش هاي  غلبه ي  و  خانواده  و 

غیر  خانوادگي است. در  مقابل، کاهش فرزندان مي تواند به افزایش تحرک 

اجتماعي زنان که در بیشتر اوقات با درآمد زایي و استقالل مالي نیز همراه 

است منجر شود و غلبه ي ارزش هاي اجتماعي غیر خانوادگي را نتیجه دهد. 

چرا که با افزایش تمایل زنان به حضور در عرصه هاي اجتماعي از جمله 
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تحصیالت و اشتغال مدرن که مهم ترین ویژگي  آن فاصله میان محیط کار و 

خانه است، فرزند آوري به مانعي براي تحرک اجتماعي قلمداد مي شود.

 تعهد به قوانین بازار کار، مادران شاغل را به این سمت سوق مي دهد 

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 گونه ای 

سیاست ها و برنامه های عمومی را سامان دهد که رشد و تعالی فردی در درون 

تکامل اجتماعی فراهم گردد و روند تکاملی جامعه بر اساس مصلحت های 

نوعی برای افراد، امکان استیفای مصلحت های فردی و شخصی را فراهم 

آورد )عمید زنجانی 1384: ج9، ص 78(.

اس��تقالل مالي نیز به تضعیف الگوي مبتني بر سرپرس��تي مرد و تقویت 

اقت��دار زن��ان مي انجامد که نتیج��ه ي آن تضعیف الگوي تفکیک جنس��یتي 

نقش هاس��ت که اس��الم آن را تأیید مي کند. اگر این دی��دگاه دورکیم را که 

کثرت جمعیت به تقویت الگوي تقس��یم کار منجر مي ش��ود )روشه: 41 و42( 

به حیات خانوادگي نیز تس��ري دهیم نتیجه ي آن تضعیف الگوي جنس��یتي 

تقس��یم  نقش ها در خانواده هاي کم فرزند است. تحول در این موارد مي تواند 

به تحول در هویت جنسي زن و مرد منجر شود. فرزندان نیز در خانواده هاي 

پرجمعیت- که الگوي جنسیتي نقش ها اعمال مي شود- آمادگي بیشتري براي 

پذی��رش نقش هاي زنانه و مردانه دارند و صفات جنس��یتي را بیش��تر بروز 

مي دهند. از این رو، حفظ بنیان خانواده، منجر به حفظ جامعه مي ش��ود. پس 
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از این منظر تکثیر نس��ل در س��طح کالن به نفع اجتماع و مرجح است؛ چرا 

که از س��نجه هاي ترجیح مصلحت، ارتباط مستقیم مصلحت با اجتماع است 

)علیدوست 1388: 540(.

د- دائم و تأّصلي بودن 

مصالح به دائم و موقت و به بنیادین )ریشه اي و متأصل( و غیر بنیادین 

تقسیم بندي مي شوند. باید توجه داشت که مراد از مصلحت دائم، مصلحت 

درازمدت در مقایسه با مصلحت رقیب است؛ ترجیح مصلحت دائم بر موقت 

پوشیده  بر کسي  اساسي  غیر  بر مصلحت  ریشه اي  و  بنیادین  و مصلحت 

نیست؛ براي مثال تعقیم به طور دائم به اتفاق فقها حرام است )جمعي از مؤلفان: 

ج 33، ص46؛ خمیني1422: ج 3، ص284؛ همو 1424: ج 2، ص913؛ گلپایگاني 1409: 

ج 3، ص64؛ لنکراني: 90 و 86(. پس تولید مثل از نظر شارع مصلحتي دائم و 

تأّصلي دارد و در هیچ شرایطي به طور دائم نباید آن قوه را از بین برد.

از این رو، با توجه به مقتضیات زمان و مکان گاهي تحدید و گاهي تکثیر 

نسل مصلحت اهم مي شود؛ لذا با تشخیص حکم حاکم و با توجه به ماهیت 

احکام حکومتي که بیشتر بر مدار مصلحت اند، پس از اصل اولي مشروعیت 

کنترل موالید یا تنظیم نسل، حکومت براي اجراي احکام الهي در جامعه طبق 

قاعده ي لزوم تقدیم اهم بر مهم- که ارتکازي عق�ال و فقه�اس�ت- موظف 

است تمامي احکام و سیاست ها و تصمیمات و اعمال خویش را بر مدار 

جلب مصلحت و دفع مفسده از جامعه ي اسالمي و شهروندان آن تنظیم کند. 
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بدون استثناء هر حکمي که حکومت اسالمي در قالب قانون و مصوبات 

هیئت دولت و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرایي صادر مي کند و هر 

اقدام عملي که بر مبناي این قوانین انجام مي دهد، مي بایست مبتني بر تأمین 

مصلحت و یا دفع مفسده باشد )خمیني 1387: 145(.

در حال حاضر نیز با توجه به خطر تحدید نسل، تکثیر نسل بر مدار جلب 

مصلحت و دفع مفسده از جامعه ي اسالمي از اهم واجبات است.

ه- موافقت مصلحت با فطرت مکّلفان 

بر مصلحت دیگر مؤثّر است،  تقّدم یک مصلحت  از عناصري که در 

موافقت آن مصلحت با فطرت انسان ها و مکلفان نسبت به مصلحت رقیب 

است. به نظر استاد مطهری هر استعداد طبیعی و فطری، سندی طبیعی برای 

یک حق طبیعی است )مطهری 1377: 143 و 144(. 

تولید و تکثیر نسل موافق فطرت مکّلفان است، اما تحدید نسل چنین 

نیست؛ چرا که در طبیعت تدابیري به کار برده شده که انسان و بعضي از 

و  تشکیل خانواده  و  زندگي خانوادگي  به سوي  حیوانات حرکت طبیعي 

داشتن فرزند دارند )طاهري 1418 : ج 3، ص12(. از این رو، زناني که به خاطر 

فعالیت هاي خارج از خانواده، از آوردن فرزند استنکاف مي کنند، بر خالف 

.)http://farsi.khamenei.ir( طبیعت بشري و زنانه خود اقدام مي کنند
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و- اقربيت مصلحت به مقاصد کالن شريعت

لکن  هستند،  شرعي  کالن  مقاصد  راستاي  در  همگي  واقعي  مصالح 

نمي توان نادیده گرفت که تمامي مصالح از جهت قرب به مقاصد یکسان 

نیستند، از این رو مي توان اقربیت به مصالح را از سنجه هاي ترجیح قرار داد 

)علیدوست 1388: 551(. قرابت مصلحت تکثیر نسل به مقاصد کالن شریعت 

یعني حفظ و تقویت اسالم از جمله سنجه هاي ترجیح است. مؤید آن برخي 

نصوص اند که به مطلوبیت کثرت فرزند صراحت بیشتري دارند از جمله: 

ُجوا تَنَاَسُلوا« »ازدواج کنید، ایجاد نسل نمایید«؛ )حّر عاملي 1418: ج 2، ص  »تََزوَّ

.) 362

انسان( و تحریم  مال، عقل و نسل  نفس،  پنج گانه )دین،  حفظ اصول 

تفویت و از بین بردن آنها  در میان تمام ملل و شرایع جزء بدیهیّات است 

)مکارم شیرازي 1427: 402(.

از این رو، برای حفظ نسل حّد زنا تشریع شده )مکارم شیرازي 1427: 402(. 

پس ش��کی نیس��ت که راه صحیح حفِظ نسل بشر، نکاح است  و حفظ نسل 

مطلوب شارع و عقالست؛ مطابق احادیث وارد شده، فلسفه ي نکاح افزایش 

نس��ل و جلوگیری از انقراض نس��ل است، اگر روزی خوف انقراض نسل 

انس��ان وجود داشته باش��د، نکاح که در حال عادي مستحب است،  واجب 

می ش��ود. همین طور هنگامی که موازن��ه ي جمعیت به ضرر اسالم و به نفع 

کّفار است و یا در حالتي که موازنه ي جمعیت به زیان شیعیان باشد، نکاح و 
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ازدیاد نسل واجب است )مکارم شیرازي 1425: 11(.

استحباب نکاح، حفظ نسل اصل و قانون است و هر قانونی استثنائی دارد 

که مسئله ي تحدید نفس به عنوان استثناست و منافاتی با کبرای کّلی ندارد 

)مکارم شیرازي 1424: ج 1، ص 9(.

2-3-11- رجوع به خبره

اهل خبره در اصطالح به معنی کارشناس است. روش رایج میان عموم 

عقال )بناي عقال( در گفت وگو، معامالت و روابط اجتماعي شان رجوع به 

اهل خبره است )شاهرودي 1426: ج 2، ص 138(. این امر از ضروریات عقلي 

است، حتی بعید نیست که از فطریات باشد )المصطفوي 1421: 134(. از این 

قاعده با عنوان »رجوع جاهل به عالم« نیز یاد کرده اند.

افزون بر این قول اهل خبره حجت است )حسینی شیرازی 1413: 23(. از این 

رو، از آنها به عنوان یکی از راه های اثبات موضوع احکام شرعی در ابواب 

مختلف فقهی سخن رفته است.

بنابراین در صورتی که اهل خبره و کارشناسان متدیّن، مسئله ي کنترل 

و محدود ساختن موالید را یک ضرورت اجتماعی تشخیص دهند، شرعًا 

می توان به طور موقّت با آن موافقت کرد و یا در صورت لزوم مي توان براي 

آن تبلیغ حساب شده انجام داد. در ضمن باید توّجه داشت که افزایش نسل 

به عقیده ي هیچ کس جزء واجبات نیست، بنابراین محدود ساختن آن، حرام 

نمی باشد، مگر در مناطقی که تغییر بافت جمعیّتی به زیان مسلمین یا پیروان 
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مکتب اهل البیت )( باشد که در چنین مواردی باید برنامه ي کنترل موالید 

تعطیل شود. در ضمن باید در موارد کنترل جمعیّت به جای افزایش کّمی 

به سراغ افزایش کیفی رفت، تا مسلمانانی عالم تر و کارآمدتر به جامعه ی 

)مکارم  داده شوند و عّزت و عظمت مسلمین حفظ شود  تحویل  اسالمی 

شیرازی 1427: ج 1، ص 462(.

نتیجه گیری

چنین  موالید  کنترل  بر  ناظر  فقهي  و  اصولي  عقلي،  قواعد  مجموع  از 

قانونی  قانون است، هر  تکثیر نسل اصل و  استنباط می شود که مطلوبیت 

نیز استثنائی دارد. از این رو، مسئله ي ضرورت تکثیر موالید به عنوان استثنا 

و عنوان ثانوي مطرح مي شود. پس زمانی که تحدید نسل سبب تضعیف 

اسالم گردد و امنیت ملی را به خطر اندازد، جایز نمی باشد بلکه تکثیر موالید 

ضرورت مي یابد.

با توجه به نتایج به دست آمده، راهبردهاي زیر پیشنهاد مي شود:

1. نهادهای نظام، تمهیدات الزم برای تسهیل ازدواج جوانان، کاهش سن 

ازدواج و استحکام خانواده را فراهم کنند؛

2. نرخ باروري متناسب با آموزه هاي اسالمي ارتقا یابد؛

3. به سیاست ها، برنامه ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای 

دست یابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب و لغو سیاست ها، برنامه ها 

و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری که همچنان در مراکز مشاوره ي 
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ازدواج و ... دیده می شود، جامه ي عمل پوشاند؛

4. نگرش مسئوالن و مردم نسبت به فواید باروری و افزایش نرخ آن 

اصالح شود؛

5. الگوی سبک زندگی اسالمی- ایرانی و ترویج آن به ویژه فعالیت های 

اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسالمی و هماهنگ 

با مصالح خانواده به منظور ایفای هر چه کامل تر نقش مادری و همسری 

تدوین و اجرا شود؛

از طریق  باروری  نرخ  منفی کاهش  آثار  تبیین  و  فرزند آوری  فواید   .6

رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما و شبکه های استانی ترویج شوند، زیرا 

مهم ترین ابزار برای تغییر سیاست های جمعیتی اند؛

7. شعار فرزند بیشتر، آینده ی بهتر ترویج و فرهنگ سازی شود.
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منابع
قرآن کریم ×
آشتیانی، میرزا محمد حسن 1403 ه  ق. القواعد الفقهیة )بحر الفوائد(، قم، کتابخانه آیة  ×

اهلل مرعشی نجفی.
���������� 1425ق. الرسائل التسع، قم، المؤتمر العالمه اآلشتیاني. ×
آل کاشف الغطاء، محمد حسین. تحریر المجّله، تهران، مکتبة النجاح. ×
ابن عاشور، محمدبن طاهر. التحریر و التنویر، جامع التفاسیر نور. ×
ابن منظور، محمد 1414ق. لسان العرب، بیروت، داراالحیاء التراث العربي.    ×
ابو زهره، محّمد 1377ق. اصول الفقه االسالمی، دار الفکر العربی. ×
اآلثار  × الجعفریة إلحیاء  المکتبة  تهران،  القرآن،  أحکام  في  البیان  زبدة  احمد.  اردبیلی، 

الجعفریة.
انتشارات  × قم،  األذهان،  إرشاد  شرح  في  البرهان  و  الفائدة  مجمع   .1403  ����������

اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
اشتهاردی، علی پناه 1417 ه  ق. مدارک العروة، تهران، دار األسوة للطباعة و النشر.  ×
امامي، سید حسن. حقوق مدني، تهران، اسالمیه. ×
انصاری شیرازی، قدرت اهلل و پژوهشگران مرکز فقهی ائمه اطهار )( 1429 ه  ق.  ×

.)(موسوعة أحکام األطفال و أدلتها، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار
انصاري، حمید. دیدگاه امام خمیني )قدس( در اعتبار مالک مصلحت در فقه سیاسي  ×

اسالم، )رساله دکتراي فقه و حقوق دانشگاه تهران(، )به راهنمایي سیدمحمد موسوي 
بجنوردي( )1389(.

انصاری، شیخ مرتضي 1422ق. فرائد االصول، قم، مجمع الفکر اسالمي. ×
���������� . المتاجر )المکاسب(. ×
انتشارات  × قم،  األصول(،  )فرائد  القرعة  و  الصحة  و  الید  و  قاعدة ال ضرر   ،����������

اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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���������� )الف( 1415 ه  ق کتاب الصالة، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم  ×سا

انصاری.
���������� )ب( 1415 ه ق،  کتاب الطهارة، قم، کنگره جهانی بزرگداش��ت شیخ اعظم  ×

انصاری.
ایراني طرفي، عبدالمحمد 1384ش. المعجم، فرهنگ ابجدي لغات قرآن کریم همراه با  ×

.)( ارائه ي معاني مختلف، قم، ائمه
بجنوردي، حسن. منتهي االصول، قم، منشورات نصرتي. ×
بجنوردي، سید محمدبن حسن 1401 ه  ق. قواعد فقهیه، تهران، عروج. ×
بحراني، محمد 1415ق. سند العروة الوثقي - کتاب الطهاره، قم، صحفي. ×
انتشارات  × قم،  الطاهرة،  العترة  أحکام  في  الناضرة  الحدائق  1405ق.  یوسف  بحرانی، 

اسالمی وابسته به جامعه ي مدرسین حوزه ي علمیه ي قم.
بشّر، سید عبداهلل 1404 ق. االصول االصلیه و القواعد الشرعیه، قم، مکتبة المفید. ×
اإلسالمیه،  × الشریعه ي  في  المصلحه ي  ضوابط  1412ق.  رمضان  سعید  محمد  البوطي، 

بیروت، الرساله.
پارساپور، محمد باقر، »اضطرار در حقوق مسئولیت مدني«، نامه مفید، ش40، )بهمن  ×

و اسفند1382(.
تبریزی، جوادبن علی. استفتائات جدید، قم. ×
ترحینی عاملی، سید محمد حسین 1427 ق. الزبدة الفقهیة في شرح الروضة البهیة، قم،  ×

دارالفقه للطباعة و النشر.
تهان��وي، محمد علي 1996ق. موس��وعه کش��اف اصطالحات الفنون و العل��وم، لبنان،  ×

رفیق العجم.
جب��ران، مس��عود 1380ش. الرائ��د: فرهنگ الفبای��ي عربي- فارس��ي، ترجمه ي رضا  ×

انزابي نژاد، مشهد، آستان قدس رضوي. 
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سا جعفري لنگرودي، محمد جعفر1346. ترمینولوژي حقوق، تهران، کتابخانه ی ابن سینا. ×
���������� 1378. مبسوط در ترمینولوژي حقوق، تهران، گنج دانش. ×
جعفریان، رسول 1428 ق. رسائل حجابیه، قم، دلیل ما. ×
جمعي از مؤلفان. مجله فقه اهل بیت )( )بالعربیه(، قم، مؤسسه ي دائرة المعارف فقه  ×

.)( اسالمي بر مذهب اهل بیت
جمعي از مؤلفان، مجله  فقه اهل بیت )( )فارسي(، قم، دائرة المعارف فقه اسالمي  ×

.)( بر مذهب اهل بیت
جمعي از محّققان 1389ش. فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ  ×

اسالمي.
جمعي از محققان در پژوهشگاه تحقیقات اسالمي 1428  ق. جهاد در آینه ي قرآن،  ×

قم، زمزم هدایت.
مؤسسه  × اسالمی،  مذاهب  دیدگاه  از  اجتهاد  منابع  ابراهیم.  جناتی شاهرودی، محمد 

.)( تحقیقات و نشر معارف اهل البیت
جوادی آملی، عبداهلل 1372. والیت فقیه، تهران، رجاء. ×
× .)( حائری طباطبایی، سید علی. ریاض المسائل، قم، مؤسسه آ ل البیت
ح��ّر عاملي، محمدبن حس��ن 1418ق. الفص��ول المهمه في أص��ول األئمه  - تکمله   ×

.)( الوسائل، قم، مؤسسه معارف اسالمي امام رضا
× .)( 1409 ق. وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت ،���������� 
حسیني ارموي، میرجالل الدین 1372.  بیان السعاده في مقامات العباد، ترجمه ي رضا  ×

خاني و حشمت اهلل ریاضي، تهران، دانشگاه پیام  نور.
حسیني روحاني قّمي، سید صادق. المسائل المستحدثه. ×
���������� 1412 ق. فقه الصادق )(، قم، دارالکتاب. ×
لبنان، مؤسسة  × السفر،  المرور و آداب  الفقه،  حسینی شیرازی، سید محمد 1421 ق. 

المجتبی.
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���������� 1413  ق. القواعد الفقهیة، لبنان، مؤسسه امام رضا )(. ×سا

جمعیت،  × کاهش  نکاحیه:  رساله ي  1415ق.  حسین  محمد  سید  طهراني،  حسیني 
ضربه اي سهمگین بر پیکر مسلمین، تهران، حکمت.

حکمت نیا، محمود 1390. حقوق زن و خانواده، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  ×
اسالمي.
× .)( حکیم، محمدتقی 1979ق. االصول العامه للفقه المقارن، قم، مؤسسه آل البیت
حّلي )عالمه(، حسن بن یوسف بن مطهر اسدي 1420 ق. تحریر األحکام الشرعیه علي  ×

.)( مذهب اإلمامیه، قم، مؤسسه امام صادق
������������ 1412  ق. منته��ي المطلب في تحقیق المذهب، مش��هد، مجمع البحوث  ×

اإلسالمیه.
���������� 1413 ق. مختلف الشیعة في أحکام الشریعة، قم، انتشارات اسالمی وابسته  ×

به جامعه ي مدرسین حوزه ي علمیه ي قم. 
حّلی )فخر المحققین(، محمد 1387 ق. إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد،  ×

قم، اسماعیلیان.
حّلي، مقدادبن عبداهلل سیوري 1425 ق. کنزالعرفان في فقه القرآن، قم، مرتضوي. ×
حّلي، یحیي بن سعید 1405  ق. الجامع للشرائع، قم، سیدالشهداء العلمیه.  ×
خامنه اي، سید علي   1424 ق. أجوبةاالستفتائات )فارسی(، قم، دفتر معظم له در قم. ×
× .)( محمد کاظم 1417 ق. کفایة االصول، قم، مؤسسة آل البیت ،)خراسانی )آخوند
خراسانی، محمد کاظم 1386ش.کفایه االصول، ترجمه ي مسعود عباسي، قم، دار الفکر. ×
فقیه،  × یا والیت  خلخالي، سید محمد مهدي موسوي 1422 ق. حاکمیت در اسالم 

حوزه ي  مدرسین  جامعه ي  به  وابسته  اسالمي  انتشارات  قم،  الهادي،  جعفر  ترجمه ي 
علمیه ي قم.

خمینی، سید روح اهلل. تحریرالوسیلة، قم، دارالعلم. ×
× .)( 1378. صحیفه ي امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني ����������
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سا جامعه ي  × به  وابسته  اسالمي  انتشارات  قم،  المسائل،  توضیح  ق.   1424  ����������
مدرسین حوزه علمیه قم.

× .)( 1387. آیین انقالب اسالمي، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني ����������

���������� 1376 ق. کتاب الطهارة، قم، حکمت. ×
���������� القواعدالفقهیة و االجتهاد و التقلید )الرسائل لإلمام الخمیني(، قم، اسماعیلیان. ×
الراغب االصفهاني، حسین بن محمد بن المفضل 1423ق. المفردات في غریب القرآن،  ×

قم، ذوي القربي.
���������� 1412  ق. مفردات ألفاظ القرآن، لبنان، دار العلم.  ×
����������1383. المفردات في غریب القرآن، ترجمه ي غالمرضا خسروي حسیني،  ×

مرتضوي. 
راوندي، قطب الدین، سعید بن عبداهلل 1405  ق. فقه القرآن، قم، کتابخانه آیه اهلل مرعشي  ×

نجفي )رحمه اهلل(.
رحماني منش��ادي، حمید. »مش��روعیت رح��م جایگزین در اندیش��ه فقهي«، اخالق  ×

پزشکي، سال2، ش3، )بهار 1387(.
رشتي، میرزا حبیب اهلل 1322ق. الغصب، به کوشش شیخ احمد شیرازي. ×
رضي، سید محمد 1414  ق. نهج البالغه، قم، نهج البالغه. ×
رنجبر، محمود و هدایت اهلل ستوده 1384. مردم شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران،  ×

تهران، ندای آریانا.
روشه، گي. تغییرات اجتماعي، ترجمه ي منصور وثوقي، تهران، ني. ×
زمانی، محمود. »نقش زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه شهید صدر«، نقد و نظر، ش  ×

.)1374( ،5
زیبایي نژاد، محمد رضا 1391. جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمي،  ×

قم، هاجر.
سبحاني تبریزي، جعفر 1381. االنصاف في مسائل دام فیها الخالف، قم، امام صادق  ×

.)(
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���������� تهذیب االصول، تقریرات درس سید روح اهلل موسوي امام الخمیني، قم،  ×سا

اسماعیلیان.
× .)( 1414 ق. نظام الطالق في الشریعة اإلسالمیة الغراء، قم، امام صادق ����������
× .)( 1424  ق. المواهب في تحریر أحکام المکاسب، قم، امام صادق ����������
سبزواري، سید عبداالعلي 1413ق. مهذب االحکام، قم، المنار. ×
سّجادی، سیدجعفر. فرهنگ معارف اسالمی، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان. ×
سیفي مازندراني، علي اکبر 1425 ق. مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهیه  الساسیه، قم،  ×

انتشارات اسالمي وابسته به جامعه ي مدرسین حوزه ي علمیه ي قم. 
شاطبي، ابواسحاق. الموافقات في اصول الشریعه، بیروت، دارالکتب العلمیه.  ×
×  ،)( شاهرودی، سید محمود هاشمی 1426ق. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت

.)( قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت
شبیری زنجانی، سید موسی 1419 ق. کتاب نکاح، قم، رای پرداز. ×
���������� 1428 ق. المسائل الشرعیة، قم، نشرالفقاهة. ×
شریف الهیجي، محمدبن علي1373.  تفسیر شریف الهیجي، تهران، داد. ×
شریعتی، روح اهلل 1387. قواعد فقه سیاسي، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. ×
شفتي گیالني، سید محمد باقر 1409  ق. تحفة األبرار الملتقط من آثار األئمه األطهار،  ×

اصفهان، مسجد سید.
شیرکوند، حامد. مصلحت و پایه هاي فقهي آن، )پایان نامه کارشناسي ارشد فقه و  ×

حقوق، پردیس قم دانشگاه تهران(، )به راهنمایي دکتر مجتبي الهیان(، )1388(.
صافی گلپایگانی، لطف اهلل 1417  ق. جامع األحکام، قم، حضرت معصومه )س(. ×
صدر، سید محمد باقر 1403  ق. الفتاوی الواضحة وفقًا لمذهب أهل البیت )(، لبنان،  ×

دارالتعارف للمطبوعات.
���������� 1980م. تعارض االدله الشرعیه، تقریر محمود هاشمی، بیروت، دارالکتب  ×

اللبنانی.
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سا ���������� 1375. اقتصادنا، قم، مکتب االعالم االسالمی. ×
���������� 1431ق. دروس فی علم االصول )الحلقة االولی و الثانیة(، قم، دارالصدر. ×
صدوق، محّمدبن علي بن بابویه 1403  ق. معاني األخبار، قم، انتشارات اسالمي وابسته  ×

به جامعه ي مدرسین حوزه ي علمیه ي قم.
���������� توحید صدوق، قم، جامعه ي مدّرسین. ×
���������� 1409 ق. من ال یحضره الفقیه، ترجمه ي علي اکبر غفاري، تهران، صدوق. ×
���������� 1413 ق. من ال یحضره الفقیه، قم، انتشارات اسالمي وابسته به جامعه ي  ×

مدرسین حوزه ي علمیه ي قم.
ّصفار، فاضل 1429ق. فقه المصالح و المفاسد، لبنان، دارالعلوم. ×
طاهري، حبیب اهلل 1418  ق. حقوق مدني، قم، انتشارات اسالمي وابسته به جامعه ي  ×

مدرسین حوزه ي علمیه ي قم.
بیروت،  × )المحّشی للحکیم(،  الصالحین  منهاج  طباطبایی حکیم، سید محسن 1410  ق. 

دارالتعارف للمطبوعات.
طباطبایي، سید محمد حسین 1417 ق. المیزان في تفسیر القرآن، قم، انتشارات اسالمي  ×

جامعه ي مدرسین حوزه ي علمیه ي قم.
���������� 1374. ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه ي سید محمد باقر موسوي همداني،  ×

قم، انتشارات اسالمي جامعه ي مدرسین حوزه ي علمیه ي قم.
طریحي، فخرالدین 1363. مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسیني، تهران، المکتبه   ×

المرتضویه.  
طهراني، سید محمد حسین. رساله نکاحیه، تهران، حکمت. ×
طوسي، محمدبن حسن 1414  ق. األمالي، قم، دارالثقافه. ×
���������� 1411  ق. جواهر الفقه - العقائد الجعفریة، قم، انتشارات اسالمی وابسته به  ×

جامعه ي مدرسین حوزه ي علمیه ي قم.
العالم، یوسف حامد. المقاصد العامة للشریعة االسالمیة، الدار السودانیة، دار الحدیث  ×

القاهرة.
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العاملي )شهید اول(،  محمد ابن مکي. القواعد و الفوائد، تحقیق عبدالهادي حکیم،  ×سا

قم، مکتبه المفید.
× .)( 1419  ق. ذکری الشیعة في أحکام الشریعة، قم،  مؤسسه آل البیت ����������
عاملي )شهید ثاني(، زین الدین بن علي 1410  ق. الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة،  ×

قم،  داوري.
���������� 1413  ق. مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، قم، المعارف اإلسالمیة. ×
���������� 1416  ق. تمهید القواعد األصولیة و العربیة، قم، تبلیغات اسالمی حوزه ي  ×

علمیه ي قم.
����������1420  ق. الحاشیة األولی علی األلفیة، قم، تبلیغات اسالمی حوزه ي علمیه ي  ×
قم.
آن  × تکمیل  و  عباسی  جامع  ق.    1429 ساوجی  نظام  و  محمد  الدین،  بهاء  عاملی، 

)محّشی(، قم، انتشارات اسالمی وابسته به جامعه ي مدرسین حوزه ي علمیه ي قم.
عبدالرحمان، محمود. معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة. ×
عراق��ی، آغا ضیاء الدین و علی ک��زازی 1418 ق. قاعدة ال ض��رر، قم، دفتر تبلیغات  ×

اسالمی حوزه ي علمیه ي قم.
عطار زاده، مجتبي »پویش امنیتي رشد جمعیت در ایران«، مطالعات راهبردي زنان، ش  ×

5 و 6، )پائیز و زمستان 1378(.
عالسوند، فریبا1390.  زن در اسالم، قم، هاجر. ×
علیئ��ي، محمد ول��ي »تاثیر آموزه ها و فتاواي ش��یعي در رش��د و کنت��رل جمعیت«،  ×

شیعه شناسي، سال 3، ش 12، )زمستان 1384(.
علي بن الحسین )( 1418  ق. الصحیفه السجادیه، قم، الهادي. ×
علیدوست، ابوالقاسم 1388. فقه و مصلحت، قم، فرهنگ و اندیشه اسالمي. ×
���������� 1381. فقه و عقل، تهران، دانش و اندیشه هاي معاصر. ×
عمید زنجانی، عباس علی 1421  ق. فقه سیاسي، تهران، امیر کبیر. ×
���������� 1384. فقه سیاسي: قواعد فقه سیاسي- مصلحت، تهران، امیر کبیر. ×
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سا غروي نائیني، میرزا محمد حسین 1424  ق. تنبیه األمه و تنزیه المله، قم، دفتر تبلیغات  ×
اسالمي حوزه ي علمیه ي قم.

الغزالی الطوسی، محمدبن محمد 1451ق. المستصفی من علم األصول، تحقیق و تعلیق  ×
محمد سلیمان االشقر، بیروت، الرسالة.

فاضل کاظمي، جوادبن سعد اسدي. مسالك األفهام إلي آیات األحکام. ×
فتح اهلل، احمد 1415 ق. معجم الفاظ الفقه الجعفري، مطابع المدخول، دمام. ×
فراهیدي، خلیل بن احمد. کتاب العین، قم، مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمي. ×
آیة اهلل  × درسی  تقریرات  الفقه،  اصول  فی  محاضرات  1395ق.  اسحاق  محمد  فیّاض، 

سیدابوالقاسم خوئی، نجف.
قافي، حسین و سعید شریعتي فراني 1385ش. اصول فقه کاربردي، تهران، سمت.  ×
قّرشي، سید علي اکبر 1412 ق/ 1386 ش. قاموس قرآن، تهران، دار الکتب االسالمیه. ×
× .)( کاشاني، محمد محسن 1406 ق. الوافي، اصفهان، کتابخانه امیرالمؤمنین علي
کاشانی، حبیب اهلل 1404 ق. تسهیل المسالك الی المدارک فی رؤوس القواعد الفقهیه،  ×

قم، مطبعة علمیة.
کاظمي خراساني، محمد علي )مقرر( 1387. فوائد االصول )من افادات المیرزا حسین  ×

القروي النائیني(، اسالمي.
کرکی عاملی )محقق ثانی(، علی بن حسین 1414 ق. جامع المقاصد في شرح القواعد،  ×

.)( قم، مؤسسه آل البیت
کالنتري، ابراهیم 1382. قرآن و چگونگي پاسخ گویي به نیازهاي زمان، قم، معارف. ×
کلیني، محمدبن یعقوب 1407 ه  ق. الکافي، تهران، دار الکتب اإلسالمیه. ×
���������� 1429  ق. الکافي، قم،  دار الحدیث للطباعه و النشر. ×
گرجی، ابوالقاسم 1421  ق. تاریخ فقه و فقها، تهران، سمت. ×
���������� 1361. تحّول علم اصول، تهران، بعثت  ×
مجلسي، محمد باقر 1410  ق. بحاراالنوار، بیروت، الطبع و النشر. ×
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الکتب  ×سا دار  تهران،  الرسول،  آل  أخبار  شرح  في  العقول  مرآة  ق.    1404  ����������

اإلسالمیه.
����������. 1414  ق. لوامع صاحبقراني، قم، اسماعیلیان. ×
مجلسي، محمد تقي 1406ق. روضة المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه، قم، کوشانبور. ×
محدث نوري، میرزا حسین 1408 ق. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت،  ×

.)( آل البیت
محقق داماد یزدي، سید مصطفي 1406 ق. قواعد فقه، تهران، نشر علوم اسالمي. ×
دارالعلم  × بیروت،  االسالم،  في  التشریع  فلسفه  1980م،  رجب  صبحي  محمصاني، 

للمالیین.
مختاري مازندراني، محمد حسین 1377. فرهنگ اصطالحات اصولي، تهران، ابن سینا. ×
تهران،  × در حقوق،  نو  دیدگاه های  )1427 ق(.  مرعشی شوشتری، سید محمد حسن 

میزان.
مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمي - پژوهشکده فقه و حقوق 1421  ق. مأخذ شناسي  ×

قواعد فقهي، قم، دفتر تبلیغات اسالمي حوزه ي علمیه ي قم.
مشکینی، علی 1374. اصطالحات االصول، الهادي. ×
مؤسسه  × دیجیتال  کتابخانه  جاودانگي،  به  میل  و  انسان  محمدتقي.  یزدي،  مصباح 

.)( تحقیقات و نشر معارف اهل البیت
���������� 1388. اخالق در قرآن، تحقیق محمد حسین اسکندری، قم، مؤسسه ي  ×

آموزشی و پژوهشی امام خمیني.
مصطفوی، سید محمد کاظم 1421  ق. مائة قاعدة فقهیة، قم، انتشارات اسالمی وابسته  ×

به جامعه ي مدرسین حوزه ي علمیه ي قم.
مطهری، مرتضي 1377. حقوق زن در اسالم، تهران، صدرا. ×
���������� 1368. مجموعه آثار، قم، صدرا. ×
مظفر، محمد رضا 1424. اصول فقه، قم، جهان. ×
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سا معاونت پژوهش 1391. تقویت نظام خانواده و آسیب شناسي آن، قم، مؤسسه آموزشي  ×
و پژوهشي امام خمیني.

مفید، محّمد 1413  ق. المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید. ×
× .)( مکارم شیرازی، ناصر 1411 ق. القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امیرالمؤمنین
���������� 1424 ق. أنواراألصول، تقریرات درس آیت اهلل مکارم شیرازی به قلم احمد  ×

.)( قدسی، قم، مدرسة االمام علی بن ابی طالب
���������� 1425  ق. أنوار الفقاهة، کتاب النکاح، قم، مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب  ×

.)(
× .)( 1426  ق. أحکام النساء، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب ����������
× .)( 1428 ق. احکام بانوان، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب ����������
× .)( 1429 ق. رساله توضیح المسائل، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب ����������
× .)( 1429ق. احکام پزشکی، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب ����������
���������� 1382 ق. القواعد الفقهیّه، قم، دارالعلم. ×
× .)( 1424  ق. کتاب النکاح، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب ����������
× .)( 1427 ق. استفتائات جدید، قم، مدرسه علی بن ابی طالب ����������
× .)( 1427  ق. دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امام علي بن ابي طالب ����������
ملکي اصفهاني، مجتبي 1379. فرهنگ اصطالحات اصول، قم، عالمه. ×
موحدي لنکرانی، محمد فاضل 1416 ق. أجوبة السائلین، قم، دفتر معظم له.  ×
���������� جامع المسائل، قم، امیر قلم. ×
موسوی خویی، سید ابوالقاسم. المستند في شرح العروة الوثقی. ×
���������� مصباح االصول، السید محمد سرور البهسودي )مقرر(، مطبعه النجف. ×
نائیني ، محمدحسین1410. اجود التقریرات، تقریر ابوالقاسم خویي، قم. ×
نجفي خمیني، محمدجواد 1398 ق.   تفسیر آسان، تهران، اسالمیه . ×
نجفی، محمد حسن 1404 ق. جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، لبنان، دار إحیاء  ×

التراث العربي.
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نراقی، مولی احمد 1417  ق. عوائد األیام في بیان قواعد األحکام، قم، دفتر تبلیغات  ×سا

اسالمی حوزه ي علمیه ي قم.
× .)( 1415  ق. مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم، آل البیت ����������
× .)( نعمان، مغربي ابوحنیفه، 1385 ق. دعائم االسالم، قم، آل البیت
هاش��مي ش��اهرودي، سید محم��ود 1405ق. بحوث ف��ي علم االصول )تع��ارض ادله  ×

الشرعیه(، تقریرات درس آیه اهلل صدر، قم.
یثربي، سید علي محمد 1387. درسنامه قواعد فقه استداللي، تهران، جهاد دانشگاهي. ×
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