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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

و ياران و پيروانش،    با سپاس و ستايش خداوند يكتا و درود و سالم بر آخرين پيامبر
. ق  ه 1395ي دوم شعبان  ي هفتم آن در نيمه بنا به تصميم انجمن بزرگان علماء كه جلسه
ي هشتم به تاريخ  كنترل جمعيت براي جلسه در شهر طائف برگزار شد بررسي موضوع

. ق به تصويب اعضا رسيد و به همين منظور كميسيون  ه 1396ي اول ربيع اآلخر  نيمه
  :دائمي تحقيقات علمي و صدور فتوي بحث مورد نظر را به اين شكل تنظيم و آماده نمود

 تشويق شريعت اسالمي به زاد و ولَد. -1
 ل جمعيت و تنظيم خانواده.تفاوت ميان پيشگيري و كنتر -۲

 بيان استدالل طرفداران كنترل جمعيت و پاسخ به آن. -۳

 وسايل و ابزار كنترل جمعيت و خطرات آنها. -۴

 اعالم حكم شرعي با ذكر داليل. -۵



 

 

 تشويق به ازدواج و بيان اهداف آن -1

  :خداوند به داليل مختلف ازدواج را مشروعيت داده از جمله
باب يا معرشَ الشَّ « :فرمايد مي نگاه و حفظ ناموس است، پيامبر ازدواج باعث كنترل  -

م البَاء نكُ ن استطاع مِ ه  ةَ مَ وم فإنَّ ن ملَ يَستطعْ فعليه بالصَّ ، و مَ ه أغضُّ لِلبَرص و أحصنُ للفرجِ إنَّ ليتزوجْ فَ فَ

ج هر كدام از شما توان مخارج زندگي را دارد ازدوا !اي گروه جوانان« :يعني .»لَه وجاءٌ 

ي آن  نمايد چون براي كنترل نگاه و حفظ ناموس بسيار مؤثر است و هر كس هم از عهده
احمد، بخاري، مسلم و كتابهاي  .»روزه بگيرد چون سبب قطع شهوت استآيد  برنمي

 اند. سنن اين حديث را روايت كرده
ي زمين، همچنانكه خداوند بيان  تداوم نسل بشري جهت آباداني و اصالح كره -

﴿دارد:  مي                                  

                                    

                                         

                                        

                                   

    ﴾ زماني (را يادآوري كن) كه پروردگارت به فرشتگان « ].۳۳ - ۳۰: ة[البقر

من در زمين جانشيني بيافرينم (تا به آباداني زمين بپردازد و آن زيبانگاري و نوآوري را كه  :گفت
ام به اتمام رساند و آن انسان است. فرشتگان دريافتند كه انسان بنا به  براي زمين معين داشته

دارد. پس براي دانستن، نه اعتراض كردن از  اش فساد و تباهي برپا مي اي سرشتي زمينيه انگيزه
آيا در  :خدا پرسيدند كه حكمت برتري دادن انسان بر ايشان براي امر جانشيني چيست و) گفتند

اندازد و خونها خواهد ريخت، و  كند و تباهي راه مي آوري كه فساد مي زمين كسي را بوجود مي
من حقائقي را  :ه ما (پيوسته) به حمد و ستايش و طاعت و عبادت تو مشغوليم؟ گفتحال آنك
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دانيد. * سپس به آدم نامهاي (اشياء و خواص و اسرار چيزهايي را كه نوع  دانم كه شما نمي مي
انسان از لحاظ پيشرفت مادي و معنوي آمادگي فراگيري آنها را داشت، به دل او الهام كرد و 

گوئيد (و  اگر راست مي :آموخت. سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود بدو) همه را
بينيد) اسامي (و خواص و اسرار) اينها را  تر مي خود را براي امر جانشيني از انسان بايسته

دانيم (و توانائي  اي نمي منزّهي تو، ما چيزي جز آنچه به ما آموخته :برشماريد. * فرشتگان گفتند
در زمين و استعداد اشتغال به امور مادي را نداريم و معترفيم كه آدم موجودي  جاشيني را

 .»*تر از ما است و) تو دانا و حكيمي شايسته

 ها آگاه كن. اي آدم! آنان را از نامها (و خواص و اسرار اين) پديده :فرمود
اشياء و)  هنگامي كه آدم (فرمان خدا را لبيك گفت و) فرشتگان را از (خواص و اسرار

دانم  به شما نگفتم كه من غيب (و راز) آسمانها و زمين را مي :ها آگاه كرد، خداوند فرمود پديده
 .»داشتيد، نيز آگاهم؟* كنيد يا پنهان مي و از آنچه شما آشكار مي

افزوني تعداد فرزندان براي تقويت بنيادخانواده و تشكيل امتي يكپارچه تا با  -
داند كه بايد به  ن آباد گردد. خداوند فرزندان را نعمتي براي مردم ميهمكاري افراد آن زمي

خاطر آن شكرگزار باشند و ناسپاسي ننمايند و با اميد به رحمت خدا و ترس از عذاب 
اُخروي پرهيزگاري پيشه كنند و به پاس پيوند خانوادگي و بندگي خدا همچون برادر 

 يكديگر را دوست بدارند.
 فرمايد: قتدار و منّت فراوانش بر بندگان ميخداوند در بيان ا

﴿                                

                             ﴾  

 ].۱[النساء: 
اي مردمان! از (خشم) پروردگارتان بپرهيزيد. پروردگاري كه شما را از يك انسان «

بيافريد و (سپس) همسرش را از نوع او آفريد. و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني (بر 
زيد كه همديگر را بدو سوگند روي زمين) منتشر ساخت و از (خشم) خدائي بپرهي

ي رحم را  دهيد، و بپرهيزيد از اينكه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد (و صله مي
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ي او  ناديده گيريد) زيرا كه بيگمان خداوند مراقب شماست (و كردار و رفتار شما از ديده
 »ماند). پنهان نمي

و به ازدواج دستور فرموده است. به ويژه مسلمانان را از مجرّد زيستن بازداشته  و پيامبر 
اند تا آروزي مباهات به فزوني امتش در  مردان را به ازدواج با زنان زائو و مهربان سفارش كرده

داد و از  به ازدواج دستور مي كند كه پيامبر  روايت مي قيامت به وقوع بپيوندد. أنس 
جوا ا« :كرد زندگي مجرّدي به شدت نهي مي وَّ زَ م األنبياء يومَ القياتَ كاثِرٌ بِكُ   .»مةلودودَ الولودَ فإنِّی مُ

با زنان زائو و مهربان ازدواج نماييد چون من در قيامت به تعداد زياد شما نزد «
 .»كنم مباهات مي پيامبران ديگر

است كه صحيح  اين حديث را امام احمد روايت كرده و ابن حبان در تخريج آن گفته
 كند كه:  روايت مي هم از پيامبر   هللا بن عمرباشد. عبدا مي

هات األوالدِ، « وا أُمَّ م يومَ القياأنكِحُ ی بِكُ   .»مةِ فإنّی أباهِ

با كنيزاني كه از آنها فرزند داريد ازدواج نماييد چون من به تعداد شما در قيامت «
به آن اشاره  امام احمد اين حديث را هم روايت كرده و ترمذي در جامع» كنم. مباهات مي

كرده و در مجمع الزوائد گفته است كه در بين راويان جرير بن عبداهللا العامري وجود 
 باشد. دارد كه ثقه دانسته شده اما ضعيف مي

زني زيبا و با خانواده را در نظر  :آمد و گفت مردي نزد پيامبر  :گويد معقَل بن يسار مي
 نه، سپس براي بار دوم مرد نزد پيامبر :و ازدواج نمايم؟ فرمودشود آيا با ا دار نمي دارم اما بچه

دوباره او را منع كرد، بار سوم كه درخواستش را بيان  آمد و درخواستش را مطرح كرد، پيامبر 
مْ « :كرد ايشان فرمود كاثِرٌ بِكُ لُودَ فإنی مُ ودَ الْوَ دُ وا الوَ جُ د با زنان مهربان و زائو ازدواج نمايي« :»تَزوّ

ابوداود و نسائي حديث را روايت كرده و » كنم. چون من به تعداد شما (در قيامت) مباهات مي
 حاكم نيشابوري آنرا صحيح دانسته است.

در اين مورد احاديث زيادي نقل شده كه در روايت بعضي از آنها راويان ضعيف 
 ا زنان زائوست.ي آنها بيانگر تشويق به ازدواج و خصوصاً ب وجود دارد، اما مجموعه
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  :اند امام غزالي اهداف ازدواج را اينچنين برشمرده
ازدواج باعث تقويت حس دينداري و نابودي مكر شيطانهاست و دژي محكم در برابر 

به  †نزد ساير پيامبران  دشمن خدا و سبب فزوني جمعيت مسلمين است كه پيامبر 
 نمايد. آن مباهات مي

 :ازدواج پنج فايده دارد :فرمايد به خوبي ترسيم كرده و مي و سپس نتايج و فوايد آن را
تولّد فرزند، فرونشاندن شهوت، تشكيل خانواده، زياد شدن فاميل و جهاد با نفس جهت 

 انجام امور ياد شده... .
هر كس براي حفظ ايمان و تولّد فرزند ازدواج كند نزد خداوند پاداش  :فرمايند  و مي

  :نمايند مي دارد و آنرا چنين بيان
 ي خداوند در تداوم نسل بشر. همنوا شدن با اراده -1
به علت برآوردن آرزوي ايشان در مباهات به  بدست آوردن محبت پيامبر  -2

 زيادي تعداد امت.
رسيدن به بركت الهي و پاداش فراوان و آمرزش گناهان به سبب دعاي فرزند  -3

 صالح.
ترين فوايد ازدواج نزد  ول، مهمترين و اساسيامام غزالي تأكيد دارند كه مورد ا

فردي مقداري بذر و لوازم كشاورزي و زميني  :كنند كه خردمندان است و مثالي ذكر مي
مناسب در اختيار غالمش قرار داده تا در آن كشت نمايد و مأموري هم بر او گمارده تا به 

و مأمور سستي كرد آيا  كارش نظارت كند و او را تشويق نمايد. حال اگر غالم تنبلي
 اش براي آنها خشم و تنبيه آن فرد نيست. نتيجه

خداوند هم مرد و زن را آفريده و به هر كدام ويژگيهاي الزم را بخشيده و تمايل 
جنسي را براي زاد و ولد در درونشان نهاده است، پس هر كس از راه صحيح خارج شود 

اي الهي ستيز كرده و سزاوار خشم و تنبيه توجهي نمايد در حقيقت با سنّته يا به آن بي
 خداست.
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و بندگان  ها و حتّي پيامبر  آنچه روشن است قديم االيام داشتن فرزند آرزوي انسان
 صالح خداوند بوده است.

 و در آينده هم انسانها اگر سالم و تندرست باشند اين آرزو و عالقه را خواهند داشت:

﴿                                  

                                      

  ﴾  :۱۸۹[األعراف.[ 

آن كسي است كه شما را از يك جنس آفريد، و همسران شما را از جنس شما ساخت  او«
افتد كه) هنگامي كه شوهران با  تا شوهران در كنار همسران بياسايند ولي (بسيار اتفاق مي

دارند و به آساني با آن  كنند، همسران بار سبكي (به نام جنين) برمي همسران آميزش جنسي مي
شود، شوهران و همسران خداي خود  برند. اما هنگامي كه بار آنان سنگين مي روزگار را بسر مي

ي  از زمرهاي به ما عطاء فرمائي  اگر فرزند سالم و شايسته :گويند دارند و مي را فرياد مي
  .»سپاسگزاران خواهيم بود

قومش را به يگانگي خداوند و بندگي او فراخواند و بر  كه حضرت ابراهيم  وقتي
هايشان ايستادگي كرد و آنان او را به آتش  ان بردباري نشان داد و مقابل خواستهآزارش

پس در انداختند و خداوند نجاتش داد او هم قوم و خدايان دروغينشان را ترك كرد 
را به وي بخشيد.  † و پس از او يعقوب پاسخ دعايش خداوند اسماعيل واسحاق

﴿      ﴾  :اي به من عطاء  فرزندان شايستهپروردگارا! « .]۱۰۰[الصافات

 .»كن

را به او داد و پس از آنكه رشد نمود و بزرگ  ي تولد اسماعيل  خداوند ابتدا مژده
شد وي را به قرباني كردنش امر فرمود. پدر نيز اطاعت از فرمان الهي را بر عشق به فرزند 

وند پايداري نشان داد و به پاس اين بندگي و صداقت ترجيح داد و در اجراي دستور خدا
را نيز كه پيامبري از صالحان است دريافت نمود و اين چنين  ي تولد اسحاق  مژده

قرار گرفت. و اين پاداش بردباري او در   نسل پيامبران در فرزندان ابراهيم خليل
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هترين موفقيت در آزمايش برابر سختيهايي بود كه در راه دعوت به خدا تحمل كرد و به ب
 الهي هم رسيد.

خواهد در تنهايي  فرزندان نعمتي هستند كه دل انسان در پي آن بوده و آرزويش را دارد و مي
و گرفتاري أنيس و پشتيبان او باشند و سبب روشني چشمانش در دنيا و آخرت گردند. چنانكه 

نيَ « :فرمود ابراهيم  احلِ نَ الصَّ بْ لِی مِ بِّ هَ فرزندان پاك و صالح از  و حضرت زكريا  »رَ

﴿خداوند خواست:                     ﴾ 

 ].۸۹[األنبياء: 
و زكريا را (ياد كن) بدانگاه كه پروردگار خود را به فرياد خواند (و گفت:) پروردگارا «

مگذار (و فرزندي به من عطاء كن كه در زندگي يار و ياور من و پس از مرگ مرا تنها 
ي تبليغ را پيگيري كند. البته اگر هم فرزندي وارث من نشد باكي نيست، چراكه) تو  برنامه

 .»اني (و باقي پس از فناي مردماني)بهترين وارث

﴿ :و فرمود                              

                             

                              

                                     ﴾  

 ].۷ - ۳[مريم: 
ي خود زكريا (كه اي محمد  اين) يادي است از مرحمت پروردگارت نسبت به بنده«(

خوانم.)* در آن هنگام كه پروردگارش را (در خلوتگاه عبادت) پنهاني ندا  آنرا بر تو مي
ترين اعضاي تن من  پروردگارا استخوانهاي من (كه ستون پيكر من و محكم :داد * گفت

هاي پيري (تمام موهاي) سر مرا فرا گرفته است  ستي گرفته است. و شعلهاست) س
ام؛  ام (از درگاه كَرَم تو) محروم و نااميد بازنگشته پروردگارا من هرگز در دعاهائي كه كرده

اينك نيز مرا درياب)* (پروردگارا) من از بستگانم بعد از خود بيمناكم (چرا كه در  (هم
بينم) و همسرم هم از  ي بدست گرفتن كار و بار دين را نميايشان شايستگي و بايستگ
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اول نازا بوده است؛ پس از فضلِ خويش جانشيني به من ببخش.* از من (دين و دانش) 
و از آلِ يعقوب (ثروت و قدرت) ارث ببرد، و او را پروردگارا (در گفتار و كردار) مورد 

دهيم كه نام او يحيي است و پيش  مي رضايت گردان.* اي زكريا ما تو را به پسري مژده
ايم (و شبيه او در صفات فضل و كمال و تقوا و صالح  از اين كسي را همنام او نكرده

 ايم.)* نيافريده

﴿و خداوند پاك و منزّه بندگان صالحش را با اين اوصاف ستوده است كه:     

                              ﴾. 

پروردگارا همسران و فرزنداني به ما عطاء فرما (كه به سبب  :گويند و كسانيند كه مي«
ي سرور ما و) باعث روشني  انجام طاعات و عبادات و ديگر كارهاي پسنديده، مايه

اي كه در صالحات و حسنات  پرهيزگاران گردان (بگونهچشمان ما گردند، و ما را پيشواي 
 »به ما اقتداء و از ما پيروي نمايند).

  ﴿فرمايد:  به قومش مي و در قرآن از زبان شعيب     ﴾  

» د...بخاطر آوريد آن زماني را كه اندك بوديد و خداوند شما را افزون كر …« ].۸۶[األعراف: 
پاسگزار نعمت خداوند باشيد كه بر تعداد شما افزود و از آنان خواست كه كُفران نعمت پس س

نكنند و حقّ خدا و حقوق بندگانش را رعايت نمايند و به پاس ازدياد جمعيت مطيع خداوند و 
 پيامبرش باشند.



 

 

 تفاوت ميان پيشگيري و كنترل جمعيت و تنظيم خانواده  -2

0Fعزل :كنند، مثل وسايلي كه ظاهراً از حاملگي جلوگيري ميبه كار بردن  :پيشگيري -

1 ،
خوردن قرص، استفاده از كاندوم و ساير موانع بارداري و پرهيز از نزديكي هنگام تشكيل 

 تخم در رحم.
كفايت و بسنده كردن به تعداد مشخصي از فرزندان و استفاده از  :كنترل جمعيت -

 وسايل پيشگيري تا آخر عمر.
هاي  به كار بردن روشهايي براي جلوگيري از بارداري در دوره :ظيم خانوادهتن -

ي صحيح  رعايت فاصله بين زايمانها براي تربيت و تغذيه :معيني، به داليل مختلف مثل
 فرزندان.

ي اصلي در مورد اول (يعني پيشگيري) جلوگيري از تولد فرزند است حال  * انگيزه
 ي ديگري. لهچه با عقيم كردن و يا هر وسي

* در مورد دوم (يعني كنترل جمعيت)، هدف كم كردن تعداد زايمانها و كفايت به 
تعداد معيني فرزند است و فرق هم ندارد افراد در مقطعي از زمان خود را عقيم نمايند يا 

 تا آخر عمر پيشگيري كنند.
و تدارك  * هدف اصلي در مورد سوم (يعني تنظيم خانواده) هم رعايت حال خانواده

 باشد. شرايط مناسب براي زايمان بعدي و تربيت درست فرزندان مي

                                           
 پيشگيري از جانب مرد با بيرون ريختن مني. -1



 

 

 بيان استدالل طرفداران كنترل جمعيت و پاسخ به آن -3

كنند  ي كنترل جمعيت براي توجيه و تبليغ نظرشان به داليلي اشاره مي طرفداران نظريه
  :كه با تنظيم دقيق آنها به هر كدام پاسخ خواهيم داد

مساحت زمين و استعداد آن براي سكونت و كشاورزي و تأمين نيازهاي  :نخست
انسان محدود است. و همچنين ديگر لوازم زندگي مثل صنعت و شكار و پرورش دام و 

باشند در مقابل ميزان جمعيت روز به روز در حال گسترش  بازرگاني و ... محدود مي
ن آن كوچك بوده و امكانات آن است و اگر به اين شكل ادامه يابد زمين براي ساكنا

پاسخگو نخواهند بود و غذا و لباس كفايت نكرده و سطح زندگي از نظر بهداشت و 
شود و انسانها به  آموزش و فرهنگ پايين خواهد آمد و زندگي سخت و پرمشقت مي

خاطر برهنگي و گرسنگي به جان هم افتاده و سرانجام هالك خواهند شد. پس براي 
اي انديشيد و انسان را از خطراتي  فجار جمعيت و پيامدهاي آن بايد چارهجلوگيري از ان

1Fكه آثارش از هم اكنون پيداست نجات داد

1. 
 :پاسخ

الف. اين تفكّر كه ازدياد جمعيت در آينده فضا را براي ساكنان تنگ كرده و امكانات 
در اقتصاد اي اشتباه  زمين جوابگوي آنان نخواهد بود مبنايش حدس و گمان و فرضيه

كند چون زمين گنجايش تعداد ساكنان خيلي بيشتري را  است و واقعيت آنرا تأييد نمي
دارد و از ابتداي آفرينش متناسب با رشد جمعيت اين ظرفيت و امكانات نيز باال رفته 

ي كنترل  است. و اين نظريه را دانشمندان زيادي در علوم اقتصادي ثابت نموده و فرضيه
 اند. كردهجمعيت را رد 

                                           
ارائه شد سپس فراسيس بالس  18قتصادداني به نام مالثوس در انگلستان قرن اولين بار اين نظر از سوي ا -1

 فرانسوي و چارلز نوروتون پزشك مشهور آمريكايي آنرا ترويج دادند.
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ب. اين ادعا نيز كه مساحت قابل استفاده براي سكونت و كشاورزي و توليد در زمين 
باشد چون ميزان فضايي كه انسان اآلن براي سكونت اختيار  محدود است درست نمي

نمايد درصد كمي از  كرده و براي كشاورزي و توليد و استخراج معادن استفاده مي
برداري از آن  ز بدون استفاده مانده و بشر براي بهرهمساحت كلّ زمين است كه هنو

باشد تا از معادن سرشار خدادادي آن بهره  نيازمند تكنولوژي و راههاي جديد علمي مي
ي صحيح از آن را بياموزد. پس اگر در اين رابطه مشكلي وجود  برده و چگونگي استفاده

كمبود تجهيزات و ناتواني و  دارد علّتش رشد جمعيت نيست بلكه ناآگاهي از منابع و
 توانند به توسعه و پيشرفت در اين رابطه برسند. باشد كه نمي كاري انسانها مي كم

ج. هميشه ضرورت و نياز، انسانها را وادار خواهد كرد كه با فراهم آوردن شرايط و 
 امكانات، زمين را براي سكونت و كشاورزي آماده نمايند و با يادگيري دانش طبيعي به
توسعه بپردازند و در اين راه درهاي ديگري از شناخت وسايل بيشمار زندگي به رويشان 
بازخواهد شد. و زندگي سرشار ازخوشي و راحتي به سراغشان آمده و اگر در كار و 
فعاليت پشتكار داشته و سستي نكنند وسايل و امكانات آباداني برايشان چنان فراهم 

ه است و چنان راههاي بازرگاني و تجارت و آسايش و شود كه هيچگاه سابقه نداشت مي
كردند و شايد روزي خودشان آنرا  خوشبختي را طي خواهند كرد كه فكرش را هم نمي
دانيم كه خداوند براي بندگانش در  خواب و خيالي و يا جادو تصور كنند و ما چه مي

در آسمان و زمين به هاي آنرا  آينده چه نوعِ زندگي را تقدير كرده است و چگونه پايه
توانند از امكانات الزم بهره  امانت گذاشته است و روزي با كسب دانش و پيشرفت مي

 گيرند.

﴿                          

  ﴾  :۲۲ - ۲۰[الذاريات.[ 
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خواهند به يقين برسند * و در  هاي فراوان است براي كساني كه مي در زمين داليل و نشانه«
هاي روشن براي شناخت خدا و پي بردن به قدرت او است) مگر  خود وجود شما (نشانه

 .»شويد* بدان وعده و وعيد داده مي بينيد؟* در آسمان، روزي شما است و نيز چيزهائي كه نمي

ر كس به فراواني آباديهاي زمين و بناي آسمان خراشها و گستردگي زمينهاي و ه
كشاورزي و باغهاي پرميوه بنگرد و فزوني وسايل زندگي و پيشرفت در نوع و شكل آنها 
را ببيند اذعان خواهد كرد كه همواره با رشد جمعيت تجهيزات و امكانات بشري هم 

ي آباداني  ندارد چون خداوند انسانها را وسيلهاند و اين موضوع جاي شگفتي  رشد داشته
آيد. و  زمين قرار داده و اين سنّت الهي است و در سنّت او هم هيچ تغييري بوجود نمي

شد. و يا با رشد  اگر غير از اين بود زمين بايد خيلي وقت پيش خراب و ويران مي
نظام اسباب و نتايج  شد، چنانكه در برداري زياد از آن ذخايرش تمام مي جمعيت و بهره

 معمولي سنّت الهي به اين شكل است.
واقعيت موجود عصر ما بهترين و محكمترين گواه اين نظريه بوده و آشكارترين دليل 

اند.  گذاري كرده ي كنترل جمعيت را بر آن پايه اشتباه بودن نظريه كساني است كه فرضيه
ي دوستانشان را در  داشته كه نظريه ي زيادي از اقتصاددانان را بر آن اين حقيقت، عده

ي  مورد كنترل جمعيت رد كرده و آنان را متوجه واقعيت امر نمايند. و همچنين عده
زيادي از طرفداران اين نظريه وقتي به زيانهاي كمبود نيروي دفاعي و توليدي و ... پي 

كرده و حتّي  بردند از نظر خود برگشتند و اآلن به رشد جمعيت و زاد و ولَد تشويق
ها جايزه داد تا از عواقب خطرناك كنترل  معتقدند بايد در مقابل هر تولّد به خانواده

جمعيت كه سالها به آن تبليغ كردند رهايي يابند. همانهائيكه زماني به گمان خود 
شوند كه  پنداشتند اگر جمعيت كنترل نشود كودكاني سربار و يا معلول متولد مي مي

ي زيادي را بايد صرف آنان نمايند. و ما در قسمت چهارم بحث  ده هزينهحكومت وخانوا
 بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت.
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د. طرفداران كنترل جمعيت كه ادعاي كمبود ظرفيت زمين و امكانات زندگي در آن را 
خردي و سست باوري به خداوند است و انگار كه آنان  دارند محاسباتشان نشان از بي

اند، چون  دانند حال آنكه دچار گمراهي شده را از خداوند داناتر به امور بندگان ميخود 
ي زندگي آنها آگاهست و تنها  خداوند بندگانش را آفريده و بهتر از هر كس به اداره

ي رزق و روزي و  روزي ده و رازق و قادر مطلق اوست و قبل از آفرينش، محاسبه
 است. شرايط مختلف زندگي آنها را كرده

﴿        ﴾  :ي الزم و از روي  ما هر چيزي را به اندازه« ].۴۹[القمر

 »ايم. حساب و نظام آفريده

﴿      ﴾  :و هر چيز در نزد او به مقدار و ميزان است.« ].۸[الرعد «

﴿                ﴾. »كه روزيِ اي در زمين نيست مگر اين هيچ جنبده

 ». ي خداست... آن، برعهده
كند و آنرا (زنده بگور كردن  و مشركان را به علّت كشتن فرزندانشان از ترس فقر تهديد مي

ه، گمان بد به گنا كشتن انسان بي :داند از جمله ي جرمهاي فراواني مي  فرزند) در برگيرنده
 خداوند و دخالت انسان در امورات الهي. و هر يك از اينها به تنهايي گناهان بزرگي هستند.

﴿                ﴾  :و فرزندانتان را « ].۱۵۱[األنعام

 ﴿، »دهيم ما به شما و ايشان روزي مي از ترس فقر و تنگدستي (كنوني و آينده) مكشيد،

                               ﴾  :۳۱[اإلسراء.[ 

بيگمان كشتن دهيم،  فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستي نكشيد. ما آنان و شما را روزي مي«

  ﴿، »ايشان گناه بزرگي است.                  

         ﴾  :روي مكن كه از آن ناآگاهي،  از چيزي دنباله« ].۳۶[اإلسراء

دهند)  كه) چشم و گوش و دل (و ساير اعضاء ديگر انجام مي بيگمان (انسان در برابر كارهائي
 .»گيرد رد پرس و جوي از آن قرار ميمو
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پس هر كس با سقط جنين از تولد نوزاد جلوگيري نمايد مرتكب همه يا يكي از 
موارد اين آيات قرآن شده است و اگر كسي هم به غير از روش سقط جنين از بارداري 

بدگماني به خداوند و دخالت در امورات الهي شده و اين جلوگيري كند دچار گناه 
 گمراهي آشكار، و دشمني با خداست.

گويند فطرت حاكم بر هستي و جهان براي  طرفداران كنترل جمعيت مي :دوم
ي تعداد جانداران و تنظيم جمعيت آنها قوانين خاصي دارد مثالً  رويه جلوگيري از رشد بي

كند (شكار توسط حيوانات  ثير جمعيت آنها پيشگيري ميعواملي وجود دارد كه از تك
كاهد و اگر امروزه ما با وسايل جديد از رشد جمعيت  ديگر) و يا مرگ از تعداد آنها مي

ممانعت كنيم نه تنها چيز عجيبي نيست بلكه همراهي با فطرت حاكم بر جهان و رعايت 
تر و  ظ شده و انسان راحتقانون طبيعت است. با اين روش توزانِ جمعيت و منابع حف

 شود. مند مي بهتر از امكانات و خوشيهاي زندگي بهره
 پاسخ:

الف. اگر مراد از فطرت نزد طرفداران كنترل جمعيت قوانين خاص حاكم بر زندگي 
باشد و آنرا  موجودات و نيروهاي غريزي است كه باعث حفظ بقاء و دوام هستي مي

دهند كه خود با معناي فطرت در تناقض بوده  ار ميتوجيه براي كنترل و تنظيم جمعيت قر
و حتّي ستيز با خصوصيات و عواطف خدادادي در انسان است، چون انسان به طور 

ورزد و در وجود اين عالقه   طبيعي پيوند زناشويي را دوست دارد و به فرزند عشق مي
يا فرزندانشان را تفاوتي ميان كافر و مسلمان نيست و كسانيكه از نعمت فرزند محرومند 

شوند و در  دهند به شدت دچار بحران روحي شده و محزون و غمگين مي از دست مي
اين شرايط جز مؤمنان واقعي و بردباران خداپرست ديگران خود را بدبخت و درمانده 

 پندارند. مي
اند خود را خوشبخت دانسته و در  و در مقابل كساني هم كه صاحب فرزند شده

شود و با تمام توان براي سعادت  مهر و محبت پدرانه و مادرانه شكوفا مي وجودشان آثار



   

 جمعيت لكنتر   16
  

كنند و چه شبها كه بر بالينشان بيدار مانده و براي آرامش و آسايش  فرزندانشان تالش مي
اندازند. و اينجاست كه معناي حقيقي فطرت و قانون طبيعت  آنان خود را به سختي مي

و تربيت و پرورش آنها فطريست يا پيشگيري و سقط دار شدن  شود. آيا بچه مشخص مي
جنين و امثال آن؟ از گمراهيهاي ديگر آنان اينست كه سرشت موجودات زنده و طبيعت 
وجودي آنان را متمايل به كنترل و تنظيم جمعيت دانسته و مرگ و نازايي و عوامل طبيعي 

 باورهاي غلط در آنانست. ي وجود آورند و اين هم نتيجه ديگر مانع تولد را شاهد آن مي

﴿                                   

                          ﴾  :۵۰ - ۴۹[الشوری.[ 

آفريند. و به  مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين از آن خداست. هر چه بخواهد مي«
كند * و  بخشد و به هر كس كه بخواهد پسراني عطاء مي هر كس كه بخواهد دختراني مي

آگاه  بسكند. او  دهد و هم دختران. و خدا هر كه را بخواهد نازا مي يا اينكه هم پسران مي
 .»و تواناست

﴿            ﴾  :۵۶[يونس.[ 

اب) به گرداند و (پس از زنده گرداندن براي حساب و كت ميراند و زنده مي خدا است كه مي«
 .»شويد سوي او برگردانده مي

دگار ب. و اگر مراد و منظورشان از فطرت، همانست كه در شريعت اسالم پرور
ي  ادبانه است و دوم دخالت در حوزه شود اول آنكه برداشتي بي جهانيان خوانده مي

ي الهي است و انسان اين حقّ را ندارد و سوم هم اينكه جايگاه خود را در كنترل  اراده
كنند! حال آنكه ميان  جمعيت با مقام خداوند در نظم و تدبير امور بندگان مقايسه مي

نگر و قدرتمند و با تدبير و  ارزش و ... با خداوندي آينده و ناتوان و بينظر  اي كوته بنده
 آفريننده و مسلّط بر هر چيز و ... فاصله بسيار است.

ي كنترل جمعيت و محدود كردن تعداد فرزندان از نظر  واقعيت اينست كه نظريه
تضاد باشد چون با سرشت طبيعت انسان در  اجتماعي و سياسي و اقتصادي مردود مي
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بوده و مبناي آن حدس و گمان و دوري از حقيقت است و سرانجامش ناگوار و داراي 
باشد. بحث در اين رابطه را به قسمت چهارم كتاب موكول  زيانها و عواقب خطرناكي مي

 كنيم. مي
علّت شيوع اين نظر چيزي جز گستردگي تبليغاتي و فريب اَذهان عمومي و هماهنگي 

كنند و  ستان و كسانيكه از زير بار مسئوليت شانه خالي ميبا هواي نفس شهوت پر
خواهند بدون توجه به مصالح جامعه به ارضاي جنسي و خوشگذراني بپردازند نبوده  مي

و عوامل ديگري از جمله پيشرفت صنعتي و اقبال مردم به آن و مهاجرت به شهرها و رها 
لبي و تجمل پرستي و ماديگرايي كردن كشاورزي و آلوده شدن به رفاه زدگي و راحت ط

ي  ي اين عوامل دست در دست هم داده هزينه در پذيرش آن تأثير بسزايي داشت و همه
زندگي را باال بردند و در نهايت هر كس به فكر ثروت اندوزي و منافع شخصي خود 

 افتاد.
آنها با ورود زن به بازار كار، همه از پذيرش بار سنگين مخارج فرزندان و تربيت 

سرباز زدند و عاقبت به كار به جايي رسيد كه پرده برافتاد و واقعيت براي متفكران روشن 
 اي از اين نظر برگشته و به شدت با آن در افتادند. شد و عده

مردم از نظر ثروت و امكانات زندگي هم سطح نيستند و بيشتر آنان نيازمند بوده  :سوم
توانند خوشبختي و آرامش آنان را  ا ندارند و نميو توان نگهداري و تربيت فرزندان ر

فراهم كنند و يا آنان را براي خدمت به خود و جامعه به تحصيالت عالي برسانند و اگر 
به اين مسئله پرداخته نشود كودكان زيادي متولد شده و با بحران جمعيت، دست 

ندگي فالكت بار و اندركاران از تغذيه و پوشاك آنان عاجز مانده و اكثريت جامعه ز
سختي خواهد داشت. ثروتمندان و طبقات متوسط هم اگر فرزندان زيادي داشته باشند 

ي آن به  ثروتشان تقسيم شده و سطح زندگي و منابع ماليشان پايين خواهد آمد و ثمره
گردد چنانكه نهايتاً جامعه از نظر اقتصاد و دانش و توليد ناتوان شد. و  افراد و جامعه برمي
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ندگي براي همه سخت و طاقت فرسا خواهد شد پس بايد زاد و ولد كنترل شود تا ز
2Fخانواده از مشقّت فرزندان و جامعه از بحران جمعيت رهايي يابد

1. 
 پاسخ:

هاي قبلي است كه به آن پاسخ داديم چنانكه تبليغات  اين شُبهه در اصل همزاد شُبهه
شود و آنان را از سرشت  مردم مي اش سبب سردرگمي كنترل جمعيت با ظاهر فريبنده

كند و در نهايت از سعادت و خوشبختي واقعي باز  خدادادي و پاكشان منحرف مي
مانند چون فرزندان عامل ترقّي و رشد و آسايش جامعه هستند و با زياد شدن آنان  مي

ي و علمي و آيد و ملتها از نظر نظام امكانات رشد كرده و آباداني در زمين بوجود مي
هايي كه  كنند. و چه بسيار خانواده ابتكار توليد و ديگر توانمنديهاي زندگي رشد مي

فقرشان توسط فرزندان برطرف شده و با آمدنشان آرامش و آسايش به خانه آمده است و 
اند و سبب  ي نيازمندان و قشر متوسط برخاسته يا چه دانشمندان بزرگي كه از طبقه

اند و  ملتهايشان شده و روح خوشبختي و اميد را در آنها دميده پيشرفت و سربلندي
سرافرازيشان به وجود همين افراد است. عقب ماندگي هم به علّت كثرت جمعيت نيست 
بلكه عامل اصلي آن هرج و مرج و تنبلي و كم كاريست مشهور است كه نياز مادر ابتكار 

 نيازي عامل عقب ماندگي است. است و بي
آيند بلكه گاهي ثروتمندان هم به آنها  ب ماندگي فقط در اثر فقر بوجود نميفساد و عق

شوند پس درد اصلي و عامل اساسي رشد جمعيت نيست كه با سالح كنترل  دچار مي
 ور شويم. جمعيت به آن حمله

كنند كه محدود كردن فرزندان و كم نمودن تعداد زايمان باعث حفظ  گمان مي :چهارم
شود و اگر او مداوم باردار شده و به پرورش و تربيت فرزندان  زن مي زيبايي و سالمتي

اش را از  اندازد و انرژي و زيبائي بيداري بكشد وجود خود را به خطر مي بپردازد و شب

                                           
 استاد ابواألعلي مودودي مراجعه شود.» كنترل جمعيت«براي بررسي بيشتر موضوع به كتاب  -1
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پاشد و شوهرش به فكر ازدواج مجدد  دست داده و در نهايت زندگي مشتركش از هم مي
 رد.افتاده و او را با فرزندانش رها خواهد ك

 پاسخ:
شود كه اميالش بر او چيره شده و سرشت  الف. شخصي مروج و مبلغ اين شُبهه مي

جويي و كاميابي را  انسانيش دچار انحراف شده باشد و از زندگي خانوادگي فقط لذّت
داري و مشكالت ناشي از آن ندارد چون آنچه برايش  مدنظر داشته و تمايلي به بچه

حيواني و خوشگذراني و عيش و نوش است نه كسي كه اهميت دارد ارضاي غرايز 
ي پدري و يا مادري موجود در اعماق قلبش پرورش يافته  سرشت سالمي دارد و عاطفه

 باشد.
ي مادري كه خداوند در خلقتش به امانت گذاشته برايش  ب. بازداشتن زن از وظيفه

دي، زيبايي و نشاطش هاي رواني شده و به مرور زمان غم و ناامي سبب افسردگي و عقده
گيرند و اگر در اين راه از قرص و داروهاي پيشگيري استفاده نمايد دچار آسيبها و  را مي

زيانهاي بيشتري خواهد شد. و دراين مسير بدون شك زيانهاي خطرناكتر از عواقب 
بارداري و زايمان در كمين او خواهد بود حال آنكه رشد جمعيت فوايد زيادي براي 

 توان فهميد كدام راه بهتر و مناسبتر است؟ و جامعه دارد كه با قضاوت صحيح مي خانواده
رشد علمي و فكري  :گويد مي» انسان موجود ناشناخته«دكتر الكسيس كارِل در كتاب 

انسان در طول تاريخ به حدي نرسيده بود كه فوايد زاد و ولد را در زندگي زن درك 
باشد و  مل انساني خويش نيازمند اَداي اين وظيفه مينمايد اما زن براي رسيدن به تكا

داري و تربيت و فرزندان حماقتي است كه هيچ عاقلي اقدام به آن  بازداشتن زنان از بچه
 نخواهد كرد.

ي  هدف از وجود غريزه :گويد مي» فيزيولوژي جنسي«دكتر أزوالد شوارز در كتاب 
نيرو برخوردار باشد؟ آنچه مشخص  جنسي در انسان چيست؟ و چرا انسان بايد از اين

است وجود اين كشش براي دوام و بقاي نسل بشريست و چنانكه يكي از قوانين زيست 
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ي خود را براي رسيدن به هدف غايي خود  كند هر عضو بدن بايد وظيفه شناسي ثابت مي
اش باز ماند زندگي انسان دچار مشكالت  انجام دهد و اگر اين عضو از اَداي وظيفه

طرآفريني خواهد شد. آفرينش زن و استعدادهاي ذاتي او نيز نشان از آن دارد كه خ
ي اصلي وي توليد نسل و نگهداي و تربيت كودك است و اگر او از انجام اين  وظيفه

تكليف فطري بازداشته شود مبتال به انواع بيماريها و ناراحتيهاي روحي و رواني خواهد 
اش شكوفا شده و زيبايي و ارزش  ستعداد مادرانهشد و در صورت پرداختن به آن، ا

يابد و حتّي تولد نوزاد و شير دادن به او زن را از نااميدي و اندوه و  خاص خود را مي
 بسياري بيماريهاي ديگر نجات خواهد داد.

اي دارد كه اگر از آن  ي ويژه هر عضو بدن ما وظيفه :كند اين دانشمند خاطرنشان مي
خورد. نياز زن به توليد نسل فقط براي  زن نيرو و قواي جسم به هم ميبازداشته شود توا

طبق قوانين آفرينش نيست بلكه سيستم و   پرورش احساس مادرانه و يا عمل به وظيفه
سازمان بدني او به طور كلّي اين اقتضا را دارد و ممانعت از آن وي را دچار يأس و 

 شكست و محروميت و مرگ تدريجي خواهد كرد.
سانيكه منادي پيشگيري و كنترل جمعيت بوده و از اول با القاي شُبهه به ترويج آن ك

اند، هيچ باوري به وجود خدا و نظم و ترتيب الهي در امور بندگان ندارند و چنين  پرداخته
انديشند كه هستي با برنامه و نظم بخصوصي آفريده شده باشد، و تسليم شريعت  نمي

نيستند چنين كساني اگر هم به جنگ دستورات ديني  محمد اسالم و پيامبري حضرت 
اي هوي پرست ظاهراً مسلمان را همراه خود نمايند جاي هيچ  آمده و در اين راه عده

شگفتي نيست چون سرانجام نادانان، گمراهي و عاقبت دنياطلبان، افتادن در دام غفلت 
 است.

ي  عاب علمي داده و آنرا نتيجهآنچه جاي تعجب دارد اينست كه ادعاي خود را لُ
هاي اجتماعي   نظريات اقتصادي و بر مبناي اصول روانشناسي و زيست شناسي و تجربه

 بدانند.
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تواند وجود داشته باشد كه با مسايل فوق هيچ سنخيتي  هاي ديگري مي در اينجا انگيزه
 اين رابطه ارائه دهند:ها آنها را به عنوان داليل منطقي و قابل قبول در  ندارند و خانواده

گاهي زن به داليل جسمي يا روحي قادر به زايمان طبيعي نيست و بايد جرّاحي  -1
كند در اين شرايط  شود و تكرار زايمان به اين شيوه نيز زندگي او را دچار خطر مي

توان پيشگيري و تنظيم خانواده را تجويز كرد چون حفظ جان انسان يكي از اهداف  مي
اساسي در شريعت اسالمي است اما بايد توجه داشت كه چنين شرايطي را  ي پنجگانه

 هاي كنترل جمعيت مقايسه كرد. توان با انگيزه نمي
زايمانهاي پشت سر هم براي زن به علّت ناتواني يا بيماري خطرآفرين بوده و  -2

ا روشهاي توانند ب اند. در اين وضعيت هم زن و شوهر مي پزشكان او را از آن منع كرده
ي بين زايمانها را كنترل نمايند و دقت كنند كه از داروهايي استفاده  خطر، فاصله سالم و بي

نشود كه خطرناك بوده و سبب عقيم شدن يكي از آنها گردد. واضح است كه اين مورد 
 هم هيچ شباهتي با عوامل كنترل جمعيت ندارد.

كنيزش در دوران شيردهي براي  كند همبستر شدن او با همسرش يا مرد، گمان مي -3
كند و فرقي  نوزاد مضرّ است. به خاطر حفظ سالمتي نوزاد از نزديكي با مادر پرهيز مي

شود يا نفسِ نزديكي و يا  ندارد كه تصور كند اين كار باعث تغيير تركيب مواد در شير مي
اي  انيم هيچ رابطهرساند. اگر ما اين ترك همبستري را موجه بد بارداري به نوزاد زيان مي

 شود. ميان كنترل جمعيت و اين مورد يافت نمي
خواست از شيردهي زن آبستن به نوزاد به خاطر حفظ  مي در خبر است كه پيامبر 

 سالمتي او نهي نمايد اما بعد رأيش تغيير كرد و علّت آنرا نيز بيان فرمود.
 :اند كه روايت كردهاحمد بن حنبل و مسلم نيشابوري از جدامه بنت وهب أسدي 

ن «فرمود:  رفتم و ايشان نزد چند نفر نشسته بود و مي پيش پيامبر ی عَ تُ أَنْ أهنِ مْ َ دْ مهَ لَقَ

يْئاً  م شَ هُ ُّ أوالدَ م فاليُرضِ هُ دَ الَ نَ أوْ غيلوُ مْ يَ ومِ فإذا هُ تُ اِلی الرَّ نَظَرْ ، فَ هِ يْلَ تصميم داشتم از « :...»الْغَ
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نمايم، اما متوجه شدم در روم زنان آبستن به نوزادان شير  شيردهي زنان آبستن جلوگيري
 .»كند...  دهند و هيچ خطري هم كودكانشان را تهديد نمي مي

بعضي از مردان به داليل مختلف در هنگام همبستر شدن با همسر يا كنيزشان عزْل  -4
اي آنرا  ه عدهاند. چنانك نظر شده مي كنند. فقهاء در مورد حكم اين موضوع دچار اختالف

اند و گروهي  حرام و گروهي جايز و بعضي هم ميان همسر آزاد و كنيز فرق قايل شده
 دانند. ديگر آنرا موكول به رضايت همسر مي

تفصيل اين اختالفات در كتابهاي فقهي آمده است و علّت آن فهم و برداشت مختلف 
 ي است.از روايات و ميزان حقوق زن و شوهر در مورد مسايل زناشوي

ي حكم عزْل و استدالت فقهاء در اين زمينه كامل و  چون تحقيق ابن القَيم درباره
 3F1:كنيم جامع است ما به ذكر آن بسنده مي

 ي عزْل درباره حكم پيامبر 

در جنگي تعدادي كنيز بدست آورديم هنگام  :اند كه بخاري و مسلم از ابوسعيد نقل كرده

م «در اين مورد سؤال كرديم. فرمود:  كرديم از پيامبر  يهمبستر شدن با آنها عزْل م إنّكُ وَ

عَلونَ  كنيد؟ و اين سؤال را سه بار تكرار نمود. و آنگاه  يعني آيا شما اين كار را مي ؟»لَتَفْ

نْ نسم«فرمود:  ا مِ یَ كائِنَهٌ  ةإلی يومِ القيام ةكائن ةمَ هر موجودي (انساني) كه تا روز « »إالّ وَ هِ

 .»جود بيايد حتماً وجود خواهد يافتيد بوقيامت با
 ،اي پيامبر خدا :گفت در كتابهاي سنَن هم از ابوسعيد نقل شده كه مردي به پيامبر 

خواهم باردار شود و از  كنم چون نمي من كنيزي دارم هنگام همبستري با او عزْل مي
گور كردن فرزند  زنده بهگويند عزل همان  ام كه يهود مي طرفي هم نياز مردانه دارم. شنيده

بَتْ هيودُ لوْ «: فرمود تر است. پيامبر  در حدي پايين ذِ ااستطعْتَ أنْ ـرادَ اللَّ أكَ هُ مَ قَ لُ ْ هُ أنْ خيَ

                                           
1- ةالمحمدي أنصار السنة، مطبعه 30، ص 4م، ج زادالمعاد، ابن القي. 
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هُ   گويند، اگر خداوند بخواهد (نوزادي) آفريده شود تو يهوديان دروغ مي« :»تَرصفَ

 .»ي او شوي تواني مانع اراده  نمي
عزل  ي و مسلم از جابر نقل شده كه ما، در عصر پيامبر در كتابهاي صحيح بخار

هم مطّلع بود ولي ما را از آن منع نكرد. و همچنين در صحيح مسلم  كرديم و پيامبر  مي
من كنيزي دارم و هنگام همبستري با او عزل  :پرسيد از او نقل شده كه مردي از پيامبر 

لِکَ اليَ « :فرمود كنم. پيامبر  مي هُ اهللاُ اِنَّ ذَ يْئاً أرادَ نَعُ شَ ي چيزي را  اگر خداوند اراده« ،»مْ

 .»كند چنين كاري از آن جلوگيري نميداشته باشد 
اش با شما سخن  آن كنيزي كه درباره ،اي پيامبر :چند روز بعد همان مرد آمد و گفت

 من بنده و پيغمبر خدا هستم. :فرمود گفتم باردار شده است. پيامبر 
آمد و  مسلم از اُسامه بن زيد روايت شده كه مردي نزد پيامبر  در كتاب صحيح

چرا اين كار را  :پرسيد كنم. پيامبر  من هنگام همبستري با همسرم عزل مي :گفت
اگر  :فرمود سوزد. پيامبر  دلم به حال كودكش (شيرخواره) مي :كني؟ مرد جواب داد مي

 شدند. ار ميزياني در پي داشت ايرانيان و روميان به آن دچ
 :روايت شده در مسند احمد بن حنبل و سنَن ابن ماجه از عمر بن الخطَّاب 

 .»ي او نهي فرمود آزاده بدون اجازهاز عزْل زن  پيامبر«
شنيدم ابوعبداهللا حديث ابن لهيعه از جعفر بن ربيعه از زهري از  :گويد  ابوداود مي

ن عزل از ز :فرمود پيامبر « :كرد كه گفت ميرا ذكر  محرّر بن ابي هريره از ابوهريره 
ولي آنرا رد نكرد. اين احاديث در مورد جواز عزل صريح  .»ي او باشد آزاده بايد با اجازه

(علي بن ابي طالب، سعد بن  :اند هستند و ده نفر از اصحاب هم عزْل را جايز دانسته
بن عباس، حسن بن علي، خُباب بن وقّاص، ابوايوب، زيد بن ثابت، جابر بن عبداهللا، ا ياب

 .)دري و ابن مسعود (رضي اهللا عنهم)األرت، ابوسعيد الخ
باشد و اين حكم فتواي جابر،  رأي صحيح اينست كه عزل مباح مي :گويد ابن حزم مي

 ابن عباس، سعد بن ابي وقّاص، زيد بن ثابت و ابن مسعود (رضي اهللا عنهم) است.
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دانند و گروهي هم نظرشان  ن حزم و ... آنرا حرام مياي از جمله ابومحمد ب عده
اينست كه اگر زنِ آزاد رضايت بدهد مباح بوده و در صورت منع او حرام است و كنيز 
هم در صورتيكه مالكش اجازه دهد مباح و گرنه جايز نيست. و اين رأي قاطع امام احمد 

جماعتي كلّاً حرام و  :دان است اما فقهاي مذهب حنبلي در اين مورد چند دسته شده
اند چه كنيز و  ي همسر كرده اي هم آنرا منوط به اجازه دانند و عده جماعتي به كلّ مباح مي

دانند. آن دسته از فقهاء كه حكم مباح بودنش  يا آزاد و در صورت مخالفت وي جايز نمي
زن كاميابي جنسي كنند كه حقّ  اند و استدالل مي اند احاديث مذكور را دليل آورده را داده

4Fاست نه إنزال

ي حديث روايت شده از حضرت  و در مقابل طرفداران تحريم هم درباره 1

رفتم و او ميان چند  از جدامه بنت وهب خواهر عكّاشه كه نزد پيامبر  لعايشه 
یُّ «ي عزل سؤال شد فرمود:  نفر نشسته بود، از ايشان درباره فِ أدُ اخلَ  یو هی قوله تعال »ذلِکَ الوَ

﴿        ﴾ ]عزل همان زنده بگور كردن در سطحي « :يعني .]۸تکوير: ال

از دختر زنده بگور پرسيده و هنگاميكه « :فرمايد  چنانكه خداوند مي .»تر است پنهان
كند چون  اين حديث، اَخبار حاكي از مباح بودن عزل را نسخ مي :گويند مي .»شود مي

باشد اما حديثهايي كه بر مباح بودن عزل داللت دارند در اصل  كم اصلي ميبيانگر ح
باشند چنانكه در پاسخ به  ي هر چيز قبل از نزول حكم شرعي مي ي إباحه براساس قاعده

كرديم و هيچ  در هنگاميكه نزول قرآن ادامه داشت ما عزل مي :روايت جابر هم كه گفته
شد از آن  كسي كه قرآن بر او نازل مي :گويند  . ميي تحريم آن نازل نشد حكمي درباره

ودَ «: نهي كرده است. و فرمود  ه املَوءُ ی ةإنَّ رَ غْ عزل، زنده بگور كردن كوچكتر  :يعني »الصُّ
 است. و هر شكلي از زنده بگور كردن هم حرام است.

دارند كه برداشت شيخ حسن بصري از حديث ابوسعيد خدري نَهي  همچنين بيان مي
 فرمود:  باشد، چنانكه پيامبر  عزل مياز 

                                           
 ريختن مني در رحم. -1
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لُوا. ذاكم« عَ فْ مْ أالَّ تَ لَيكُ رُ  :العَ دَ وَ الْقَ  . »إنّام هُ

 تولد كودك از اختيارات شما نيست بلكه از تقديرات خداوند است.
سوگند به خدا  :اين حديث را براي حسن بصري خواندم او گفت :گويد ابن عون مي

عزل سبب قطع  :گويند خورد. و طرفداران تحريم مي ميكه نوعي إنزجار در آن به چشم 
شود حال آنكه  نسل است و همچنين سبب كم مهري و ناكامي از لذتهاي طبيعي مي

باشد. و به فعلِ عبداهللا بن عمر استناد   ي اصلي ازدواج آوردن فرزند و دوام نسل مي انگيزه
كند  وم يكي از پسرانم عزل مياگر مطلع ش :گفت دانست و مي كنند كه عزل را روا نمي مي

 او را تنبيه خواهم كرد.
دانسته چنانكه شعبه از عاصم و او هم از زر بن  هم عزل را مكروه مي امام علي 

هم به روايت صحيح نقل  حبيش اين روايت را ذكر كرده است. از عبداهللا بن مسعود 
وامامه هم به نقل صحيح دانسته است. از اب شده كه عزل را زنده بگور كردن پنهان مي

من هيچ مسلماني را سراغ   :روايت شده كه از ايشان در اين باره سؤال شد پاسخ داد
 ندارم كه اين كار را كرده باشد.

يكي از پسرانش را به دليل  كند كه عمر  روايت مي بنافع از عبداهللا بن عمر 
از  عمر و عثمان« :يت كردهعزل تنبيه كرد. يحيي بن سعيد انصاري از سعيد بن مسيب روا

 »كردند. عزل نهي مي
اما اين روايات با آنهمه صراحت و صحت سند در آن حد نيستند كه با احاديث مباح 

 بودن عزل مقابله و معارضه نمايند.
در مورد حديث جدامه بنت وهب بايد گفت هر چند امام مسلم آنرا روايت كرده اما 

 دارند.احاديث زيادي برخالف آن وجود 
اند كه محمد  موسي بن اسماعيل و اَبان و يحيي روايت كرده :كند امام ابوداود نقل مي

 :مردي گفت :روايت كرده بن عبدالرحمن بن ثوبان از رفاعه و او از ابوسعيد خدري 
خواهم باردار  كنم چون نمي من كنيزي دارم و هنگام همبستر شدن با او عزل مي ،اي پيامبر



   

 جمعيت لكنتر   26
  

گويند عزل همان زنده به گور كردن  ي مردانه هم دارم و يهوديان مي شود و عالقه
، لوْ ارادَ اللَّ «فرمود:  كوچكتر است. پيامبر  بَتْ هيودُ ذِ هُ ـكَ ااستطعْتَ أنْ تَرصفَ هُ مَ قَ لُ ْ  :»هُ أنْ خيَ

تواني از آن   گويند، اگر خداوند بخواهد او (نوزاد) خلق شود تو نمي يهوديان دروغ مي«
باشند ولي  اند همه ثقه و حافظ مي كساني كه اين روايت را نقل كرده» نمايي. ممانعت

 اند. و در ثقه بودن يحيي بن أبي كثير اختالف كرده  بعضي حديث را مضطرب دانسته
روايت مذكور به چند طريق نقل شده كه در اسامي راويان آن اختالف وجود دارد از 

د بن عبدالرحمن بن ثوبان از جابر بن عبداهللا كه جمله روايت يحيي بن ابي كثير از محم
در كتابهاي حديث ترمذي و نَسائي چنين است درجايي از ابومطيع بن رفاعه و در روايتي 
ديگر از ابو رفاعه و همچنين از ابوسلمه از ابوهريره. و اين موارد اشكالي در متن حديث 

بن عبدالرحمن از جابر و نزد آورند چون شايد نزد يحيي روايت از محمد  بوجود نمي
ديگري از ابن ثوبان از ابوسلمه از ابوهريره و نزد شخصي ديگر از ابن ثوبان از رفاعه از 

 ابوسعيد نقل شده باشد.
باشد كه آيا او نامش ابورافع يا ابن رفاعه يا ابومطيع  اختالف بر سر اسم ابورفاعه مي
ر شناخت رفاعه و احوال او داشته باشد تواند تأثيري د است؟ اين اختالف اسامي هم نمي

همه به طور صريح و  بآنچه براي ما اهميت دارد اينست كه احاديث جابر بن عبداهللا 
 دقيق بر جواز عزل داللت دارند.

ي جواز عزل  روايات زيادي درباره ما از اصحاب پيامبر  :فرمايد مي :امام شافعي 
سعد بن ابي وقّاص، ابو ايوب  :گويد هقي مياند. بي داريم و آنان مشكلي در آن نديده

 اند. انصاري، زيد بن ثابت، ابن عباس و ... قائل به جواز عزل بوده
مذاهب مالكي، شافعي، اهل كوفه (رأي) و جمهور علماء بر مباح بودن عزل تأكيد 

 دارند.
باشد. بعضي  در جواب حديث جدامه هم گفته شده كه حكم آن كراهت تنزيهي مي

نظر يهود را  اند چطور قابل تصور است كه پيامبر  ديث را ضعيف شمرده و گفتههم ح
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تكذيب نمايد اما خودش بعداً همان نظر را تأييد نمايد و چنين كاري از ايشان محال 
 است.

مضطرب است و  گروهي هم بر اين باورند كه حديث تكذيب يهود توسط پيامبر 
 :اند هم درصدد جمع دو حديث بوده و گفته اي باشد. عده حديث جدامه صحيح مي

شامل اين  گفتند كه عزل به طور كلّي مانع بارداريست و تكذيب پيامبر  يهوديان مي
اگر خداوند « :فرمود ي آنان است. و استداللشان هم اينست كه پيامبر  قسمت گفته

همان زنده به گور عزل «و عبارت » تواني مانع آن شوي بخواهد (نوزادي بيافريند تو نمي
دالّ بر اين معناست كه هر چند عزل مثل ترك همبستري، مانع كلّي » كردن پنهان است

 بارداري نيست ولي در كم كردن احتمال آن تأثير دارد.
گروهي هم هر دو حديث را صحيح دانسته اما حديث تحريم را ناسخِ حديث إباحه 

ي حكم اصلي بعد از  تحريم تعيين كننده اند حديث دانند (ابومحمد بن حزم) و گفته مي
اش شناخت تاريخ  دارند الزمه باشد. ولي ادعاي نسخ كه اينان بيان مي اطالق إباحه مي

 باشد؟ ورود هر دو نص است و آيا چنين دانشي در دست مي
اتفاق نظر دارند كه تا وقتيكه جنين مراحل  بو حضرت علي  حضرت عمر

توان حكم به زنده به گور كردن آن داد. قاضي  ه نميي خلقت را طي نكرد هفتگانه
علي و « :كند ابويعلي و ديگران با سند معتبر از عبيد بن رفاعه و او از پدرش روايت مي

نزد عمر نشسته بودند كه بحث عزل به  اي ديگر از اصحاب پيامبر  زبير و سعد و عده
كنند كه زنده بگور  ود گمان مييه :ميان آمد. گفته شد كه هيچ منعي ندارد. مردي گفت

تواند چنين باشد  چون مراحل هفتگانه را طي نكرده نمي :كردن كوچكتر است. علي فرمود
تخم نشأت گرفته از گل، مني، خون لخته، نرم گوشتي (شبيه  :و سپس مراحل را بيان كرد

 آدامس)، تشكيل استخوان، رويش گوشتي و جنين كامل.
 .»خداوند طول عمرت دهد راست گفتي،« :عمر فرمود

 باشد. و اين دعاي طول عمر نشان از همرأي بودن با وي مي
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دانند معتقدند كه زن هم مثل  ي زن آزاد مي اما كسانيكه جواز آن را موكول به اجازه
مرد حقّي بر فرزند دارد و به همين خاطر در شريعت اسالمي حقّ حضانت به زن 

اش الزم  ي در سهم همبستري با مرد ندارد پس اجازهسزاوارترست. اما كنيز چون حقّ
شد. اما در  نيست و اگر حقّي در اين رابطه داشت صاحبش به رعايت نوبتش مكلَّف مي

ي  تواند بدون اجازه شود شوهر مي اند چون فرزند دچار بردگي مي مورد همسر كنيز گفته
ده چون او هم حقّي در فرزند ي مالك كنيز به اين علّت شرط ش زنش عزل نمايد و اجازه

ي او خواهد شد. پس مثل زن آزاد، مالك كنيز هم حقوق  دارد و در اصل فرزندشان برده
هر زن آزاد به خود زن پس مثل زن رسد و م خاصي دارد. و چون مهر كنيز به مالكش مي

 اش لحاظ شود. آزاد، مالك كنيز هم بايد اجازه
موقع ازدواج از  :مورد همسر كنيز چنين است كهروايت ابوطالب از امام احمد در 

صاحبش كسبِ اجازه شود چون معموالً صاحبان كنيزان خواهان فرزندانشان هستند و زن 
 دار شدن دارد. اما در مورد كنيز خودش نيازي به كسب اجازه نيست. هم حقّ بچه

حرث و فضل بن در روايات ديگر از امام به نقل از صالح و ابن منصور و حنبل و ابوال
ي او باشد ولي كنيز نيازي به  عزل از زن آزاد بايد با اجازه :زياد و مروزي چنين است كه

با وجود عزل هم  :إذنش نيست. (كنيز خودش) در روايتي هم از ابن هاني، ذكر شده
ي فرزندان من در حالت عزل متولد  همه :امكان فرزند هست چنانكه شخصي گفته است

روايت مروزي آمده است كه عزل از اُم ولَد (كنيزي كه از صاحبش فرزند اند. و در  شده
كند چون  ي عزل نداري فرقي نمي اجازه :دارد) به اختيار مالك است و اگر كنيز بگويد

 داراي چنين حقّي نيست.
ي حكم عزل زن آزاد و همسر كنيز اختالف زيادي وجود دارد و در  هرچند درباره

باحه تا تحريم و يا جواز با إذن و منع بدون رضايت وي فتوي داده مورد كنيز هم از إ
هاي متفاوت ديگري   شده اما هيچكدام ربطي به كنترل جمعيت ندارد. بلكه آنزمان انگيزه

وجود داشته است. مثالً ترس از برده شدن فرزند به علّت تولد از همسر كنيز يا آزاد شدن 
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ن از صاحبش و از دست دادن حقّ مالكيت بر آن و هدر كنيز (اُم ولد) به سبب باردار شد
ي آنها در احاديث و روايات به طور مفصل بيان شده است. در مورد  رفتن سرمايه كه همه

ي شيرخواره و يا عدم توان بارداري در زن به  همسر آزاد هم به داليلي چون ترس از بچه
هميشگي بوده و بسياري داليل ديگر علّت بيماري و يا ضعف كه گاه موقّتي و گاهي هم 

 شوند. كه هيچكدام به كنترل جمعيت مربوط نمي
واقعيت اينست كه سالمتي فطرت و ايمان خالص آن مردمان به خداوند و توكّل به او 

ي شديد به فرزند همه عواملي بودند كه آنان را از انجام كارهاي غيرطبيعي باز  و عالقه
كرد ترس از فقر و تنگدستي آنان را دچار گمان بد  يدوار ميداشت و نسبت به آينده ام مي

تر تمسك به دين و ايمان به روزي رسان  كرد و به عبارت ساده و حس بيچارگي نمي
ي  بودن خداوند چنان در وجودشان ريشه دوانده بود كه اصالً در فكر عزل به انگيزه

 اند. ي در اين باره نگذاشتهكنترل جمعيت نبودند و احاديث و روايات هم هيچ جاي شكّ



 

 

 وسايل و ابزار كنترل جمعيت و خطرات آنها -4

مجرّد ماندن  :براي كنترل جمعيت و جلوگيري از بارداري وسايل زيادي وجود دارد مثالً
توجهي به ميل جنسي، سقط جنين، به كار بردن  و پرهيز از ازدواج، سركوب نفس و بي

هر آنچه مانع بارداري شده يا سبب از بين رفتن كاندوم، مصرف قرصهاي ضد حاملگي و 
شوند. تمام اين وسايل، آثار و پيامدهاي خطرناك و زشتي  تخم بعد از بارور شدن مي

  :شود اي از آنها ذكر مي دارند كه در زير پاره
ي اول انسان را از ارتكاب فساد  الف. شايع شدن زنا و مفاسد اخالقي، آنچه در درجه

باوري و ضعف ايمان شد ديگر  رس از خداوند است و اگر انسان دچار بيدارد ت باز مي
شود از گناه  ي دوم بيم از آبرويش موجب مي مانعي براي آن وجود ندارد. و در درجه

دوري نمايد. اما با وجود وسايل پيشگيري و ضد بارداري زنان فاسد ترسي از حاملگي 
و در نهايت هر دو طرف بدون ترس و شرم كنند  نداشته و به راحتي از آن جلوگيري مي

 پردازند. به فساد و عياشي مي
بندوباري باعث شيوع بيماريهاي پليدي چون سفليس و سوزاك  ب. گسترش گناه و بي

 رود.  شده و جامعه با آلوده شدن به آنها به كام مرگ مي
ت شدن ي شرم و حيا و آلودگي اخالقي و اختالط اَنساب و سس ج. دريده شدن پرده

ي آنها باعث فروپاشي جامعه و ايجاد هرج و مرج در آن و  پيوند خانوادگي و ... كه همه
 شوند. نهايتاً نزول بالهاي آسماني از طرف خداوند مي

د. كم شدن دستهاي پر توان جوانان و ازدياد جمعيت پيرمردان و پيرزنان به سبب 
آمدن سطح توليدو رفاه عمومي و ي آن در كلّ پايين  هدف جمعيت كه نتيجه كنترل بي

 باشد. بوجود آمدن بحرانهاي سياسي و نظامي مي
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مهري در روابط زن و شوهر به علّت نبود فرزند و يا محدود شدن تعداد آنها با  . بي ه
ي همسران و  استفاده از وسايل جلوگيري، چون فرزندان عامل تقويت عشق و  عالقه

يها و مشكالت زندگي هستند. و اگر در شرايطي يكي از بردبار بودن آنها در مقابل گرفتار
پذير  آنها كم مهري كرده و همسرش را اذيت نمود وجود فرزندان آنرا برايش تحمل

شوند  روح شده و طالقها زياد مي كند. اما اگر فرزندي در بين نباشد روابط سست و بي مي
نهايت جامعه ضعيف و فاسد ها سرايت كرده و در  و ميكروب شرّ و فساد در خانواده

 شود. مي
توجهي به سرشت بشري و عدم ارضاي  و. تجرّد گزيدن سبب سركوب نفس و بي

ي آن افسردگي و اضطراب و بيماريهاي عصبي و  صحيح تمايالت خدادادي است كه ثمره
از تنها زيستن نهي  باشد. و به همين علّت و داليل ديگر پيامبر  تابي در زندگي مي بي

 رموده است.ف
ز. اُفتادگي رحم و بيماريهاي ديگر ناشي از سقط جنين براي رهايي از تولد فرزند و 

شوند. پزشكان و  يا جلوگيري از افزايش تعداد آنها كه گاهي سبب مرگ زن مي
 اند. روانشناسان زيانهاي پيشگيري و كنترل جمعيت را به اجمال و تفصيل بيان كرده

 : گويد يدكتر كلير فولسوم م
ي آسان يا ارزاني وجود ندارد كه در كنترل جمعيت و  تا به امروز هيچ نوع وسيله

5Fپيشگيري استفاده شود و هيچ خطري هم نداشته باشد

ي زيادي از  . به داليل فوق عده1
پزشكان و روانشناسان دولتهاي خود را دعوت به مبارزه با استعمال وسايل پيشگيري و 

به بيان زيانهاي علمي اين پديده و تجربيات و مشاهدات خود كنترل جمعيت كرده و 
 اند. براي آنان پرداخته

                                           
 مراجعه شود. 98تا  76مودودي از ص » كنترل جمعيت«به كتاب  -1
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كنند و  دولتها نيز به دعوت آنان پاسخ داده و از تجارت اين گونه وسايل جلوگيري مي
هاي رشد جمعيت خانواده را  ها پاداش داده و جريمه حتّي در ازاي تولد فرزند به خانواده

ر كردن مردم از اين وسايل و تجارت و تبليغ و رواج آنها تنبيهاتي برداشته و براي دو
 اند. انديشيده



 

 

 بيان حكم شرعي با ذكر داليل -5

فهميد كه داليل طرفداران كنترل جمعيت علمي نبوده و  توان  از آنچه بيان شد به خوبي مي
آن سازگار قابل اعتماد نيستند و واقعيت زندگي بشري و سرشت انسان و روح اسالم با 

شوند از تمام جِهات  باشد. از طرفي هم وسايلي كه براي اين منظور به كار گرفته مي نمي
 آور هستند. (ديني، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، رواني و جسمي) مضرّ و زيان

كنترل جمعيت مطلقاً حرام است و پيشگيري هم جز در  :توان نتيجه گرفت پس مي
ي افراد عموميت  باشد. اما اين حكم براي همه فردي حرام ميشرايط استثنايي از زندگي 

ندارد و چنانكه زناني شرايط زايمان طبيعي را نداشته باشند و در هر زايمان بايد خود را 
شود شامل اين  به تيغ جرّاحي بسپارند و يا حاملگي باعث بيماري و ضعف شديد آنان مي

توانند پيشگيري  از خطرات احتمالي مي حكم نبوده و به دليل اهميت جان و جلوگيري
نمايند، زيرا هدف اصلي شريعت خداوند كسب مصالح بندگان و دور كردن مفاسد از 
زندگي آنان است و در شرايط اختيار دو مصلحت، مفيدترين آنها ترجيح دارد و در حالت 

 ترين آن توصيه شده است. اجبار به ارتكاب جرم و گناه كم زيان
 

 جانب خداوند است و سالم و درود خدا بر پيامبر و ياران و پيروانش باد.*پيروزي از 



 

 

 . ق ه 13/4/1396تاريخ  42تصميم شماره 

ستايش سزاوار خداوند است، و سالم و درود او بر آخرين پيامبران و ياران و پيروانش 
 باد. 

. ق  ه 1396اآلخر سال  ي اول ماه ربيع ي هشتم هيئت كبار علماء كه در نيمه در جلسه
برگزار شد اعضاء، موضوع پيشگيري از حاملگي و كنترل و تنظيم جمعيت را بررسي 

. ق در  ه 1395ي اول ماه شعبان سال  ي هفتم كه در نيمه  كردند با توجه به تصميم جلسه
مورد طرح اين موضوع در جدول كاري اين جلسه گرفته شده بود، كميسيون دائمي 

ي اين بحث را تدارك ديد و اعضاي مجلس  وي از قبل زمينهتحقيقات علمي و صدور فت
بعد از تبادل نظر و شنيدن آراء مختلف در اين باره تصميم نهايي خود را به قرار زير 

  :دارد اعالم مي
از آنجا كه شريعت اسالمي ازدياد فرزندان و رشد جمعيت را تشويق نموده و فرزند را 

داند و تمام نصوص شرعي  جانب او به بندگان ميبزرگترين نعمت خداوند و منّتي از 
(قرآن و سنّت) كه كميسيون دائمي تحقيقات علمي و صدور فتوي براي اين منظور تهيه 
كرده بود و با توجه به اينكه كنترل جمعيت و پيشگيري از بارداري با سرشت انسان و 

مچنين اطالع از اهداف باشند و ه ي الهي دارند سازگار نمي شريعت اسالم كه هر دو جنبه
كنند و براي فريب مسلمانان و  پليد گروهي كه دعوت به كنترل جمعيت و پيشگيري مي

ي تفكّر در  ي عربي و تسلّط بر منابع مادي و بشري آنها در تالشند و اين شيوه جامعه
مورد فرزند ريشه در جاهليت داشته و ناشي از گمان بد به خداوند است و به منظور رشد 

  :نيروي انساني در جامعه اسالمي اين مجلس تصميم گرفت كه اعالم نمايد
كنترل جمعيت مطلقا جايز نيست، و پيشگيري هم اگر از ترس گرسنگي و نبود رزق 

ي  باشد زيرا تنها روزي رسان خداوند بوده و او روزيِ همه و روزي است جايز نمي
يي چون نياز زن به عمل جرّاحي هنگام دهد. اما اگر پيشگيري به علتها موجودات را مي
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زايمان و يا رعايت فاصله بين تولد فرزندان براي حفظ مصلحت خانوادگي باشد هيچ 
اي از اصحاب  و فتواهاي عده مانع شرعي ندارد زيرا احاديث صحيح (زيادي) از پيامبر 

 باشند. ايشان بيانگر جواز عزل مي
خوردن دوا را تا چهل روز از انعقاد نُطفه براي و همگام با رأي گروهي از فقهاء كه 

داريم.  دانند و حتّي الزم بودن پيشگيري در شرايط خطرناك را اعالم مي سقط آن جايز مي
شايان ذكر است كه شيخ عبداهللا بن غديان در مورد حكم استثناي اخير توقّف نموده و 

 رأي ندادند.
 

 پيروانش باد. سالم و درود خداوند بر پيامبر و ياران و

 كميسيون دائمي تحقيقات علمي و صدور فتوي:
 عبداهللا بن سلمان بن منيع (عضو) -1
 عبداهللا بن عبدالرحمن بن غديان (عضو) -2

 عبدالرزاق عفيفي (نايب رئيس)  -3

 ابراهيم بن محمد آل الشيخ (رئيس) -4
 


