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بررسی و نقد ادله کنترل جمعیت از دیدگاه فتاوای فقهای معاصر
حسین جالئی

نوبری 1

 1دانشیار و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عضو عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهشهای بینرشتهای معارف اسالمی و علوم سالمت منطقه  2کشور

چکیده
مسئله کنترل جمعیت یکی از موضوعات مهم مطرح شده در جهان به ویژه در جمهوری اسالمی ایران است که مورد توجه
فقهای معاصر نیز قرار گرفته است .افزایش جمعیت نقش اساسی در پیشرفت همه جانبه کشورها دارد .بررسی مسئله کنترل
جمعیت و تنظیم خانواده دستیابی به بهترین راه حل در مورد این سیاست را فراهم میکند .در حکومت جمهوری اسالمی ایران
این دغدغه وجود دارد که تمامی سیاست گذاری ها در چارچوب شرع باشند .مسئله کنترل جمعیت نیز از آن مستثنا نیست.
بررسی آیات و روایات نشان می دهد که افزایش جمعیت جزو واجبات نیست و تحدید نسل نیز نیست و کار حرامی نیست بلکه
از نظر فقها معیار در تشخیص راه صحیح مصلحت عمومی حال حاضر جامعه است که به تشخیص کارشناسان اهل خبره و
حکم حاکم اسالمی مصلحت عمومی حال حاضر این است که افزایش جمعیت به نفع مسلمانان است و مهمترین کار در رسیدن
به این هدف فرهنگ سازی در این راستا است.روش گردآوری اطالعات در این تحقیق کتابخانه ای و به صورت توصیفی است.
واژههای کلیدی :افزایش جمعیت ،تنظیم خانواده ،فقهای معاصر ،کنترل جمعیت ،مصلحت عمومی.
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مقدمه
بدون تردید جمعیت و کثرت آن نقش اساسی و عامل بسیار مهم و مؤثر در جهت دهی قدرت کشورها در ابعاد گوناگون به
خصوص در حوزه های اقتصادی ،سیاسی و امنیتی دارند .این در حالی است که جمعی شناسان پیشبینی میکنند در سال
 1۴3۰ایران به یکی از پیرترین کشورهای جهان تبدیل خواهند شد
این اتفاق با کاهش نرخ باروری و کاهش آمار ازدواج شدت خواهد گرفت و این یک هشدار است که جنگی خاموش علیه کشور
در حال وقوع است جنگی که به واسطه سالمندی جمعیت تبعات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت .بررسی ها نشان می
دهد یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت سقط جنین است طبق آمار در کشورمان هر روز بیش از  1۰۰۰جنین توسط والدین
کشته می شوند که تنها حدود 1۰مورد آن قانونی است .بر این اساس آمار روزانه سقط جنین در کشور نزدیک به  3برابر مرگ
و میر ناشی از کرونا است در صورتی که این اتفاق در یک کشور اسالمی و کشوری که معتقد است از کشتن یک فرد بیگناه در
پیشگاه الهی جرم است رخ می دهد.
حال با توجه به اینکه اساسی ترین نیاز آینده جامعه ما رشد جمعیت است و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که صاحبان
رسانه و تریبون از جمله روحانیون را موظف به فرهنگ سازی در این راستا دانستهاند .سعی داریم در این مقاله با بررسی نظرات
فقهای معاصر در رابطه با بحث کنترل جمعیت دریابم که سیاست راهبردی جمعیت در دین اسالم چیست؟ هرچند در این
رابطه تحقیقاتی با رویکرد دینی ،فمینیستی اجتماعی و ...صورت گرفته است اما با توجه به سوء استفاده مشرکان از طرح
کنترل جمعیت و عملکرد سازمان ملل در این راستا الزم دانستیم در این مقاله با نگاه تفصیلی به نظرات فقها در جهت افزایش
جمعیت گامی هر چند کوچک برداریم.

.1نظرات فقها و علمای معاصر در مورد سیاست کنترل جمعیت
به صورت کلی در مورد مشروعیت و یا عدم مشروعیت سیاست کنترل جمعیت میان فقها اختالف نظر وجود دارد که می توان
آن را در  3گروه مورد بررسی قرار داد.
گروه اول :آن دسته از فقها که با هرگونه کنترل و کاهش جمعیت مخالف هستند و اساساً برنامه کنترل جمعیت را با مقاصد
دین اسالم در تضاد میدانند و دخالت دولتها را در اجرای این سیاست دخالتی نابجا و هرگونه اقدام در این امر را مخالف
موازین شرعی میدانند و معتقدند کسانی که به هر دلیلی از فرزندآوری پیشگیری می کنند با سنت الهی مقابله می کنند که از
جمله آنان میتوان به آیتاهلل حسینی تهرانی اشاره کرد که با استناد به آیات و روایات مختلف در این باب به مطلوبیت ازدواج و
فرزندآوری اشاره و سیاست تنظیم خانواده را برنامهای القا شده از جانب استکبار میدانند .که همزمان با دوره رحلت 1
امام

خمینی(ره) در کشور مطرح شده است .آیت اهلل جعفر سبحانی نیز بر این عقیده هستند که اگر در کشور مسئولین امکانات الزم
را فراهم نموده و سطح فکر مردم باال رود این مملکت توانایی اداره  1۵۰میلیون نفر را خواهد داشت و همچنین مسئله اشتغال
بیش از یک میلیون کارگر خارجی در نقاط مختلف کشور را مطرح و موضوع کنترل جمعیت را مورد نقد قرار داده اند و بر این
نکته تأکید دارند که تحدید نسل نه کاری دینی و نه عقالیی است.
1

حسینی تهرانی ،کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین ،ص.23-21
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آیت اهلل نوری همدانی نیز با اشاره به قدرت بی نهایت زمین در تأمین نیازهای زندگی بشر و وسعت و ظرفیت آن برای تولید
مثل بر این عقیده هستند که اگر بشر تمام قدرت های علمی و امکانات الزم را در راه بهره برداری از منابع خدادادی به کار
بیندازد زمین میتواند چندین برابر جمعیت کنونی را اداره کند.

2

گروه دوم :آن دسته از فقها که به دلیل وجود تنگناهای اقتصادی و کمبود امکانات رفاهی و بهداشتی و بروز ناهنجاری های
اجتماعی در جامعه با تنظیم خانواده و کنترل جمعیت موافق هستند که از جمله آنان می توان به آیت اهلل مکارم شیرازی،
ایازی ،فاضل لنکرانی و شهید محمدباقر صدر اشاره کرد.
به نظر فقها حکومت در این زمینه می تواند دخالت و برنامه ریزی کند ،البته باید این نکته را یادآور شویم که سیاست کنترل
جمعیت در نظر این فقها تا زمانی اعتبار دارد که موازنۀ جمعیت در کشور به نفع سایر فرق اسالمی و با کاهش جمعیت شیعیان
نسبت به فرق دیگر نباشد.
گروه سوم :در بین این دو نظریه نظرات بینابینی وجود دارند و فقهای صاحبنظر در این مورد تنظیم خانواده را با شرایط و
قیود خاصی و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی پذیرفته اند که از جمله آنان میتوان به 3امام خمینی(ره) و مقام معظم
رهبری اشاره کرد.
امام خمینی(ره) رشد جمعیت را نه تنها عامل مشکالت اقتصادی و غیر اقتصادی جامعه نمی داند بلکه معتقد است با اجرای
کنترل جمعیت ضربات سنگینی به انقالب و جمهوری اسالمی وارد میشود حضرت امام با دیدی تخصصی تر از سایر متفکران
مسلمان نقشههای استعماری را در قالب سیاستهای کنترل جمعیت در کشور اسالمی می بیند و می فرماید «:استعمارگران
میخواهند همه چیز را به یغما ببرند نمی گذارند در دانشگاه های دینی و علمی ما آدم تربیت شود از آدم مترسند اگر یک آدم
در مملکتی پیدا شود مزاحم آن میشوند» .از همین رو جلوگیری از افزای۴ش جمعیت را مخالف مصالح جامعه مسلمین می
دانند.

۵

مقام معظم رهبری نیز بر لزوم بازنگری در مورد سیاست کنترل جمعیت تأکید و اشاره کردهاند که هرچند 6اجرای این سیاست
در اوایل دهه  7۰بنابر مصالحی صحیح بود اما اکنون بررسیهای کارشناسان و متخصصان در این زمینه نشانگر آن است که با
7
تاکنون بیش از  ۴2بار در
ادامۀ این روند جمهوری اسالمی ایران دچار پیری جمعیت خواهد شد  ،ایشان از سال 139۰

سخنرانی هایشان نسبت به مسئله جمعیت و فرزندآوری تاکید کرده اند و همچنین در سخنرانی نوروزی سال  99بار دیگر با
اعالم خطر در مورد اینکه اگر موالید در کشور به قدر الزم و کافی نباشد در سالهای آینده نسل جوان کمیاب خواهد شد به
همین دلیل حفظ جمعیت جوان کشور را یکی از اسرار های قوت و قدرت دانستند.

 2نوری همدانی ،کنترل جمعیت ،ص.25-28
 3انصاری ،اجکام و حقوق کودکان در اسالم ،ص.326-329
 4امام خمینی(ره) ،جهادالکبر ،ص. ۴۶
 5جمشیدی ها ،نریمانی ،عبدی ،بررسی آرا و اندیشه های جمعیتی امام خمینی و مقام معظم رهبری ،ص.33
 6انیسی آرانی ،محمد دینی ،سیاست های دینی مطلوب جمهوری اسالمی در راستای تحقق جمهوری اسالمی و ایرانی پیشرفت با نگاهی به
بیانات مقام معظم رهبری ،ص.7
 7افضلی اردکانی ،محسن ،هاشمی ،سیدمحمدعلی ،مبانی فقهی سیاست های جمعیتی جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر اندیشه های مقام معظم
رهبری ،ص.13
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با بررسی سخنرانی های مقام معظم رهبری دریافتیم که ایشان در مورد مسئلۀ کاهش جمعیت بسیار احساس نگرانی کردهاند و
از آن به عنوان یک بحران تعبیر کردهاند و نکته حائز اهمیت در این است که ایشان هیچ گاه حتی در مورد تحریم های دشمن
هم احساس نگرانی نکرده اند بلکه آن را یک فرصت در جهت پیشرفت دانسته اند.
ایشان در یکی از سخنرانیهای خود فرموده اند«:بعضی ها می گویند جمعیتکشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر
بشود این خطا است 8۰ .میلیون جمعیت در یک کشور آبرویی برای این کشور است این سیاست غربی ها یعنی سیاست تحدید
نسل امروز گریبان خود آن ها را گرفته است و دارد بیچاره شان میکند می خواهند که کشورهای اسالمی از جمعیت های زیاد
و جوان های فعال و انسان های کارآمد برخوردار نباشند این که من اصرار میکنم که حتماً بایستی تکثیر نسل بشود خانوادهها
باید فرزندان بشوند برای این است که فردای این کشور به همین جوان ها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست
8

که انسان بتواند از خارج وارد کند بایستی خود کشور آن را تامین بکند».

رهبر انقالب در ارتباط تصویری که با مداحان تاریخ  1399/11/1۵داشتند ازدواج به هنگام را از کارهای الزم و واجب و
فرزندآوری و تکثیر نسل را از وظایف مهم و اساسی دانستند و خطاب به مداحان فرمودند«:این مفاهیم بایستی در مداحی شما
9

عزیزان مداح جایگاه شایسته ای را داشته باشد».

مسئله افزایش جمعیت در نظر رهبری بسیار اهمیت دارد به طوری که ایشان دو عامل را در نجات کشور و استحکام پایههای
قدرت مملکت دخیل میداند یکی مسئله افزایش جمعیت و دیگری ایجاد ثروت پایدار برای کشور.
.2دالیل فقها در اثبات مطلوبیت افزایش جمعیت در دین اسالم
فقها با استناد به آیات و روایات و سیره عملی اهل بیت (علیهم السالم) و با استفاده از برخی قواعد عقلی هم بر استحباب ازدواج
۰

و هم بر استحباب فرزندآوری تأکید بسیار کرده اند.

1

.2.1آیات و روایات
بدیهی است یکی از نتایج ازدواج در اکثر موارد تولد فرزند و تکثیر نسل است .در برخی از روایات هم به امر ازدواج با هدف
تکثیر نسل اشاره شده و همچنین در قرآن کریم آیاتی نیز وجود دارند که از مصادیق همین موضوع می باشند.
ل یُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
ن الطََّیَِّبَاتِ َأفَبِالْبَاطِ ِ
ن أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَکُ ْم مِنْ أَزْوَاجِکُ ْم بَنِینَ وَحَفَدَ ًة وَرَزَقَکُ ْم مِ َ
 «_1وَاللََّهُ جَعَلَ لَ ُک ْم مِ ْ
اللََّهِ هُمْ یَکْفُرُونَ»

1

2

خدا برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و برای شما از همسرانتان و فرزندان و نوادگان پدید آورد و چیزهای پاکیزه
روزیتان کرد آیا باطل را باور دارند و همان ها نعمت خدا را انکار می کنند.
Khamenei.ir8
Khamenei.ir9
 10شوبکالئی ،فرزندآوری در سبک زندگی اسالمی ،ص.12
 11عظیم زاده اردبیلی ،فائذه ،جاللی ،زهرا ،آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده ،ص.2
 12نحل.72،

۴۰
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 «_2وَأَنْکِحُوا الْأَیَامَى مِنْکُمْ وَالصََّا ِلحِینَ مِنْ عِبَادِ ُکمْ وَ ِإمَائِ ُکمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللََّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللََّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»

3

مردان و زنان بی همسر را همسر دهید و همچنین غالمان و کنیزان صالح و درست کارتان را اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند
آنان را از فضل خود بینیاز میسازد خداوند واسه و آگاه است.
 «_3نِسَاؤُکُ ْم حَرْثٌ لَکُمْ َفأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنََّى شِئْتُمْ»

1

۴

زنان شما کشتزار شمایند از هر طرف خواستید به کشتزار خود در آیید.
روایاتی که فقها در استدالل به تکثیر نسل استفاده می کنند عبارتند از:
پیامبر اکرم(ص):
 «_1تزوجوا فانی مکاثر بکم االمم غدا فی القیامه ؛ازدواج کنید زیرا من فردای قیامت به زیادی تعداد شما مباهات میکنم».
«_2مَا ی منَعُ المؤمِنَ أَن یَتََّخِذ أَهالً لَعَلَ اهللُ أَن یَرزُقَهُ نَسمَه تُثقِلُ األرضَ بِال اِلهَ إلََّا اهلل ؛چه چیزی مؤمن باز می دارد از اینکه
6

خانواده تشکیل دهد دهد شاید خداوند به او فرزند از آن روزی کنند که با گفتن ال اله اال اهلل تنظیم زمین شود».
 « _3تَنَاکَحُوا تَنَاسَلُوا تَکْثُرُوا فَإِنَِّی أُبَاهِی بِ ُکمُ ا ْلأُمَ َم یَوْ َم الْقِیَامَۀِ َو لَوْ بِالسَِّقْط ؛ازدواج کنید تا صاحب فرزند شویم و نه شما زیاد
7

من در روز قیامت به زیادی افراد در المان های دیگر مباهات می کند حتی به فرزند سقط شده (غیر عمد)».
آیات و روایاتی هم وجود دارد که کثرت جمعیت مسلمانان را معیار مهم و اساسی هم در سطح خانواده و هم در سطح جامعه
قرار داد و بیان نموده که فرزندان مایۀ زینت ،قدرت و غلبۀ مؤمنان بر دشمنان و وسیله استعانت و امداد پدر و مادر در امور
دنیوی و اخروی محسوب میشوند.
آیاتی که فقها دربارة استحباب فرزندآوری از آنها استفاده کرده اند ،عبارتنداز:
ن غَفََّارًا وَیُمْ ِددْکُ ْم بِ َأمْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَکُمْ جَنََّاتٍ َویَجْعَلْ لَکُ ْم أَنْهَارًا».
 «_1فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبََّکُمْ إِنََّهُ کَا َ
پس گفتند :ای مردم به درگاه خدای خود توبه کنید که او خدایی بسیار آمرزنده ای است تا باران آسمان را بر شما فراوان نازل
کند و شما را به مال بسیار و فرزندان متعدد مدد فرماید و باغهای خرم و نهرهای جاری به شما عطا کند.
 «_2وَلَا تَقْعُدُوا بِکُلَِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدَُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللََّهِ مَنْ آ َمنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَا ْذکُرُوا إِذْ کُ ْنتُمْ قَلِیلًا فَکَثََّرَکُمْ وَانْظُرُوا
کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۀُ الْمُفْسِدِینَ».

1

9

 13نور.32،
 14بقره.223،
 15حسینی شیرازی ،تسعون هلیار نسمه ،ص.11
 16طایی ،تفسیر اهل البیت(ع) ،ج ،19ص.۵
 17رمضانی ،چهل حدیث فرزند بیشتر ،ص.12
 18نوح.10،12،
 19اعراف.8۶،
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و به هر طریق در کمین گمراه کردن و ترسانیدن و بازداشتن مردم از راه خدا بر بیایید تا هر کسی به خدا ایمان آورده به
گمراهی اندازید ای مسلمین شما هم به یاد آرید زمانی را که عدهای قلیلی بودید پس خدا بر عده شما افزود و دقیق بنگرید
عاقبت حال مفسدان چگونه بود.
 «_3وَ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ ْم مَعَهُ ْم رَحْمَۀً مِنََّا وَذِکْرَى لِأُولِی الْأَلْبَابِ».

2

۰

و خانواده اش را به او بخشیدیم و همانند آنها را بر آنان افزودیم تا رحمتی از سوی ما باشد و تذکری برای خردمندان (در این
آیات افزایش تعداد فرزندان رحمت خداوند دانسته شده).
ت الصََّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَ َِّبکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلًا».
 «_۴الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَۀُ الْحَیَاةِ الدَُّنْیَا وَالْبَاقِیَا ُ

1

مال و فرزندان زیور زندگی انسانی هستند و کارهای شایسته نزد پروردگارت ماندنی و دارای پاداشی بهتر است و امید آن بیشتر
است.
«_۵وَ اَعِدَّوا لهم مَا استطعتم مِن قوَّة».

2

2

آماده کنید برای آنها از قوت و قدرت آن چه را که در توان دارید.
قوی شدن کشورهای اسالمی جزو اهداف و از خطوط اصلی نسخه بعثت است و آیه فوق موضوع از قضاوت در نگاه اول می تواند
قوت نظامی باشد اما با بررسی عمیق تر ،ابعاد قوت ابعاد وسیعی به خود پیدا میکند و میتواند شامل قوت و قدرت اقتصادی،
علمی و فرهنگی ،قدرت و استقالل سیاسی هم باشد.
در حال حاضر با گذشت زمان عرصه های دیگر برای قدرت کشور به وجود آمده است که امروزه حفظ جمعیت جوان کشور
یکی از ابزارهای قوت است و باید توجه داشت که کمبود جوان در کشور موجب کاهش روند پیشرفت در کشور می شود.
روایاتی هم فقها دربارة استحباب فرزندآوری از آنها استفاده کرده اند ،که عبارتند از:
ی عَشْرَ َة سَنَۀً کَا َنتْ لَهُ ُم اَلْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا
_1امام صادق(ع) «:أَ ْوالَ َد اَلْمُسْلِمِینَ مَوْسُومُونَ عِنْ َد اَللََّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفََّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اِثْنَتَ ْ
اَلْحُلُمَ کُتِبَتْ عَلَیْهِمُ اَلسََّیَِّئَاتُ».

2

3

فرزندان مسلمانان هم شافع و هم مشفع هستند و اگر  12ساله شوند برایشان حسنات نوشته میشود و اگر به سن بلوغ برسند
برای شان سیئات هم نوشته میشود.
این روایت نشانگر این است که داشتن فرزند صالح امری مطلوب در اسالم است و راه آن جزء اقدام به افزایش فرزندان نیست.
عبداهلل بن سنان از امام صادق(ع) روایت می کند که مردی نزد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله آمده و گفت دختر عمویی دارم
که بسیار زیبا و با کماالت و دیندار است ولی بچه دار نمی شود پیامبر اکرم(ص) فرمودند«:با ازدواج نکن همانا حضرت یوسف
 20ص.۴3،
 21کهف.۴۶،
 22انفعال.60،
 23رمضانی ،چهل حدیث فرزند بیشتر ،ص.32
 24رمضانی ،چهل حدیث فرزند بیشتر ،ص. 32
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برادرش را مالقات کرد و گفت چگونه زنی را برای ازدواج برگزینم گفت پدرم به من امر کردند که تالش کن برای تو ذریه ای
۵

باشد که زمین را با تسبیح سنگین کنند».

2

6

«إتخذوا األهل فإنهُ أرزق لکم »

2

در این روایت نیز ازدواج و فرزندآوری زمینه افزایش روزی و برکت در خانواده معرفی شده است و کلمات اهل و عیال شامل
فرزندان نیز می شود.
ی
ن عَ َلیََّ بِبَقَا ِء وُ ْلدِی َو ِبإِصْالَحِهِمْ لِی و ِبإِمْتَاعِی بِ ِهمَْ .و کَثَِّرْ بِ ِهمْ عَدَدِی ،وَ زَیَِّنْ بِهِ ْم مَحْضَرِیَ ،و أَ ْح ِ
_3امام سجاد(ع) «:اَللََّهُ ََّم َو مُ ََّ
بِهِمْ ذِکْرِی»

2

7

بار خدایا با بقای فرزندانم و اصالح آنان و بهره مندی ام از آنان بر من منت گذار جمعیت مرا به وسیله فرزندانم زیاد گردان و
منزلم را با آنان زینت بخش و آنان را در غیاب جانشین مگردان....

8

.2.2سیره معصومین
یکی دیگر از راه های اثبات مطلوبیت افزایش جمعیت در اسالم سیره معصومین است و الزم به ذکر است که این سیره از موضع
امامت و رهبری دینی آنان نشأت گرفته ،نه از موضع شخصی که در شرایط عادی و متعارف زندگی کرده اند با توجه به این
نکته میتواند در پیادهسازی الگوی سبک زندگی اسالمی بسیار موثر واقع شود.
بنابر روایات مشهور ،پیامبراکرم (ص) دارای  7فرزند بودند و تعداد فرزندان امامان(ع) به ترتیب چنین است:
امام علی(ع)27 :فرزند ،امام حسن(ع) 1۵:فرزند ،امام حسین(ع)6:فرزند ،امام سجاد(ع)1۵ :فرزند ،امام باقر (ع)7 :فرزند ،امام
صادق (ع)1۰:فرزند ،امام کاظم(ع)37 :فرزند ،امام رضا(ع)1:فرزند ،امام جواد (ع)۴:فرزند ،امام هادی (ع)۵:فرزند ،امام حسن
عسکری(ع)1:فرزند داشته اند.
تعداد زیاد فرزندان امامان سیره و روش عملی و اصلی ایشان بوده که مصداق کثرت نسل است و کم بودن تعداد فرزندان برخی
از امامان ناشی از برخی موانع فردی و اجتماعی بوده است.

 25نادری ،کنترل جمعیت از دیدگاه اسالم ،ص.119
 26محمدی ری شهری ،میزان الحکمه با ترجمه فارسی ،ج ،5ص.84
 27رسولی ،صحیفه سجادیه ،ص.193
 28مکارم األخالق ،ج ،1ص ،472ح .1615
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.2.3قواعد عقلی
تاریخ فقه شیعه حکایت از آن دارد که همواره عقل از نظر فقها به عنوان یک منبع و وسیلهای برای کشف و استنباط احکام
شریعت ،معتبر شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است و اساس استنباط احکام شرعی بر عقل نهاده شده ،چرا که آیات و
9

روایات بسیاری وجود دارد که به ارزش عقل در راه یافتن به معارف دین تأکید میکند.

حال میتوان با تشکیل یک قیاس عقلی و منطقی و مطلوبیت تکثیر اوالد را ثابت کرد ،علیرغم اینکه روایاتی وجود دارد که بر
جواز تحدید نسل داللت میکند به عنوان مثال تحدید نسل در حال حاضر با بررسی کارشناسان خبره ،موجب تقویت کفار و
تضعیف اسالم است و از آن جا که یکی از اهداف کلی شریعت حفظ دین اسالم است پس میتوان گفت تضعیف اسالم و تقویت
کفار حرام است و چون تحدید نسل موجب تضعیف اسالم می شود ،پس آن نیز حرام است.
در ادامه دو قاعده تقدیم اهم بر مهم و ترجیح بالمرجح که از قواعد عقلی هستند بررسی می شود.

.2.3.1قاعده عقلی اهم و مهم
_1منظور از اهم ،آن امری است که مصالح بیشتر بر مضرات کمتر نسبت به امر دیگر دارد و انسان به کمک ادراک عقل مصالح
و مفاسد را درک و شناسایی میکند و هنگام تزاحم دو مصلحت با یکدیگر بهترین را انتخاب میکند و بنای عقال هم این چنین
۰

بوده و این روش در تزاحم دو حکم فقهی هم به کار می رود که همان قاعده تقدیم اهم و مهم است.
پس با استفاده از این قاعده می توان گفت در صورت تزاحم بین شغل زن و مصالح خانوادگی از جمله فرزندآوری که از
مهمترین مقاصد و کارکردهای خانواده است و مصالح خانواده به عنوان ا1هم شناخته شده و بر شغل زن 3مقدم می شود .از
همین روست که شوهر هم میتواند از کار کردن زن در صورت منافات با مصالح و حیثیات خانوادگی ممانعت کند ،زیرا مقصود
از قول خداوند که فرمود «:آنچه را خدا برای شما مقرر داشته بجویید»  ،طلب فرزند است پس می 2توان نتیجه گرفت که
فرزندآوری در نظر شرع اهم شناخته شده است.

.2.3.2قاعدة ترجیح بال مرجح
این اصطالح در فقه و اصول استفاده می شود در صورتی که بین دو دلیل یا دو نظر تعارض وجود داشته باشد ،چنان چه یکی از
آن دو ،برتری یا رجحان داشته باشد ،مقدم میشود و اگر عکس آن صورت گیرد یعنی عملی که مصلحت کمتری دارد ترجیح
3

داده شود ،از نظر عقلی قبیح و زشت است.

 29مظاهری ،سترگ ،رضائیان حق ،قواعد ناضر بر تکثیر موالید ،ص. 130
 30همان ،ص.132
 31چراغی کوتیانی ،رویکرد اسالم و فمینیسم به حقیقت و باروری ،ص.132
 32بقره.187،
 33مظاهری ،سترگ ،رضائیان حق ،قواعد ناضر بر تکثیر موالید ،ص.133
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در مسئله فرزندآوری در مقیاس خرد گرچه داشتن فرزند کمتر در ظاهر به دلیل همراهی با رفاه و آسودگی بیشتر ترجیح داده
شود اما در مقیاس کالن با در نظر گرفتن مقتضیات عصر حاضر که افزایش نسل امری راجح و الزم است باید به داشتن فرزند
کمتر ترجیح داده شود.

.3پاسخ فقها به شبهات فرزندآوری
 _1وقتی قرآن کریم فرزندان را فتنه می نامد چرا ما باید درصدد افزایش فرزندآوری باشیم؟
ال
کلمه فتنه در زبان فارسی به معنای آشوب ،بلوا و گرفتاری است اما در ادبیات عرب که قرآن کریم به این زبان نازل شده اص ً
به این معنا نیست بلکه به معنای آزمایش و امتحان است در واقع این آیات میفرمایند که اموال و فرزندان شما وسیله آزمایش
شما هستند این آزمایش می تواند هم منشاء خیر و برکت و ارتقا و رشد ما باشند و هم میتواند باعث سقوط و از دست دادن
سعادتمندی دنیا و آخرت ما باشند این خود والدین هستند که میتوانند با انتخاب راه صحیح و تحمل زحمت ها و سختی های
این راه به رستگاری شیرین دست یابند همچنین باید توجه داشته باشیم که آیات دیگری هم در جهت افزایش فرزندآوری
۴

وجود دارد که در قسمت قبل بیان شد.

3

_2وقتی افزایش جمعیت منجر به افزایش فقر و مشکالت اقتصادی میشود ،چرا باید جمعیت و فرزند آوری را افزایش دهیم؟
افرادی که بهانههای اقتصادی دارند از نظر قرآن می توان به دو دسته تقسیم کرد:
_ افرادی که واقع ًا فقیرند.
_ افرادی که فقیر نیستند ولی ترس فقر دارند.
در قرآن کریم آیاتی در مورد قتل فرزندان وجود دارد که به بحث سقط جنین مربوط می شوند و حتی در بحث پیشگیری

از۵

بچه دار شدن هم سرایت دارد «:وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُ ْم مِنْ إِ ْملَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُ ْم وَإِیََّاهُم» و فرزندانتان را از تنگدستی6نکشید ما شما و
آنان را روزی می دهیم.
در این آیه صحبت خداوند با کسانی است که واقعاً درگیر فقر هستند ،زیرا بیان میکند که فرزندانتان را به خاطر امالق یا همان
تنگدستی نکشید ،در واقع این افراد که به نوعی نمیتوانند از پس مخارج خود بر بیایند یا اقدام به فرزندآوری نکرده و یا اینکه
ممکن است دچار سقط جنین عمدی شوند .خداوند به این دسته از افراد خطاب میکند که ما شما را روزی می دهیم عالوه بر
آن فرزندان شما را هم روزی می دهیم.
بنابراین تمایل والدین به کاهش تعداد فرزندان از ترس فقر و مشکالت اقتصادی ضد فلسفه اسالم و روح ایمان است.
در این قسمت آیات دیگری را که به رزاقیت خداوند اشاره دارد بیان می کنیم:

 34قاسمی ،یک نان آور بیشتر ،پاسخ به شبهات افزایش جمعیت و فرزندآوری ،ص. 90-105
 35سبحانی تبریزی ،منشور جاوید ،ج ،6ص.31
 36انعام.1۵،

۴۵
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_« وَفِی السََّمَاءِ رِزْقُکُمْ وَمَا تُو َعدُونَ»
_« وَمَنْ یَتََّقِ اللََّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا

3

7
یَحْتَسِبُ»8

39

ن مِنْ دَابََّۀٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللََّهُ یَرْزُقُهَا وَإِیََّا ُکمْ َوهُوَ السََّمِیعُ الْعَلِیمُ»
_« وَکَأَیَِّ ْ

3
۰

_« اللََّهُ لَطِیفٌ بِعِبَادِهِ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِیَُّ الْعَزِیزُ»

1

۴
۴

البته توجه به این نکته ضروری است که ما دو گونه رزق و روزی داریم :رزقی که همچون سایه ما را تعقیب میکند چه
بخواهیم و چه نخواهیم ،که نام آن رزق طالب و محتوم است و قسم دوم روزی و رزقی است که باید آن را طلب نمود و صرف ًا
برای طالبش مقدر شده است و نام آن رزق مطلوب است روزی طالب و محتوم مانند وجود و هستی عمر امکانات ،محیط و
خانواده است ،اما قسم دوم روزی (مطلوب) با تالش و صرف انرژی و نیروی الزم همراه است .لذا اگر تالش و کوشش نباشد
انسان به روزی مطلوب دست پیدا نمی کند و همه این ها از شئون رزاقیت خداوند است.

2

 _3برخی افراد به روایت« قِلََّۀُ الْعِیَالِ ،أَحَدُ الْیَسَارَیْنِ» از حضرت علی(ع) بر کاهش3تعداد فرزندان استدالل میکنند ۴و معتقد
بر رجحان این کار با استناد به این روایت هستند.
کلمه «عیال» در ادبیات عرب به معنی فرزند نیست بلکه به معنی نان خور و کسی که مخارج او بر عهده سرپرست خانواده
هست می باشد پس باید توجه کرد که نسبت میان عیال و فرزندان نسبت عموم و خصوص من وجه است پس عیال میتوانند
شامل :خدمتکاران منزل ،میهمانان ،شاگردان کسب و کار و هر شخصی که انسان متکلف مخارج او باشد و در روایات توصیه
شده که اگر انسان افراد تحت تکلف خود را کم کند به توانگری میرسد .پس این روایت با کثرت اوالد ۴منافات ندارد.
نکته دیگر اینکه دو راه در توانگری انسان وجود دارد یکی کسب مال و صرف آن بر عائله بزرگ و دیگری کم کردن تعداد عائله
به دلیل کمبود مالی.
انتخاب یکی از این دو را بر عهده خود انسان است و در روایت حضرت ،ترغیب و تشویق در جهت کاهش افراد خانواده وجود
ندارد و نکته آخر در این مورد توجه به گفتار قبل از این حکمت از حضرت علی(ع) است که می فرمایند «:تَنْزِلُ الْمَعُونَۀُ عَلَى
قَدْرِ الْمَئُونَۀِ» مساعدت آسمانی به مقدار ۵
مخارج الزم فرود می آید.

 _۴داشتن فرزندان زیاد ،تربیت آن ها را مشکل تر می کند.

 37ذاریات.22،
 38طالق.2،
 39همان.3 ،
 40عنکبوت.۶0 ،
 41شوری.19 ،
 42امینی گلستانی ،والدین دو فرشته جهان آفرینش ،ص.358
 43حکمت.1۴1 ،
 44حسینی تهرانی ،کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین ،ص.329
 45نهج البالغه ،ح.139:
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«تربیت فرزندان» به معنای تربیت تک تک فرزندان نیست بلکه به معنی تربیت محیط خانواده است و اگر محیط خانواده خوب
باشد به طور طبیعی و غالب همه فرزندان خوب تربیت میشود پس نکته اساسی در ایجاد محیطی آرامش بخش و بدون تالطم
برای رویش فرزندان است زیرا تربیت کاری تدریجی بوده و در هر لحظه از زندگی گنجی از معرفت نهفته است و نیازی به
امکانات خاصی وجود ندارد بلکه محور این مسئله مادر و توانایی مدیریت همه جانبه او در این مسیر است که رسالت او را
تشکیل می دهد.

نتیجه گیری
بررسی مسئله جمعیَّت و تأثیرات کنترل آن نشان دهنده این است که این موضوع میتواند از معادالت اساسی هر کشوری برای
مباحث مهمی که در جهان و ۴
بقا و تداوم تمدنش باشد .به همین دلیل از جمله 6
به ویژه در ایران پس از پیروزی انقالب

اسالمی که یک حکومت دینی را دارد مطرح شده مسئله جمعیت است.
اهمیت این موضوع موجب شد تا با بررسی نظرات فقهای معاصر به نگاه جامعه اسالمی در این رابطه دست یابیم برخی از فقها
موافق کنترل جمعیت هستند و معتقدند عالوه بر افزایش کمی مسلمانان باید به افزایش کیفی و رشد و تربیت افراد نیز توجه
کرده و از ناهنجاریهای اجتماعی جلوگیری کرد برخی نیز مسئله کنترل جمعیت را منطبق بر مقتضیات مکان و زمان می
دانند و برخی نیز موافق افزایش 7
جمعیت هستند و برای اثبات نظر ۴خود از آیات و روایات و سیره اهل بیت استفاده می کنند.

مضامین آیات و روایات دال بر این موضوع هست که افزایش نسل جزو واجبات نیست و البته محدود کردن آن نیز کار حرامی
نیست اما آنچه که اهمیت دارد این است که از نظر فقها معیار سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطح جامعه تشخیص مصلحت
عمومی جامعه است و در حال حاضر به تشخیص حکم حاکم و به فرمایش اهل خبره بر مصلحت عمومی اقتضای وجود جمعیت
بیشتری از مسلمانان را دارد.
به همین جهت باید نگرش مسئولین و مردم نسبت به این مسئله اصالح شود و الگوی سبک زندگی اسالمی_ایرانی ترویج و
تبلیغ شود و از رسانه های جمعی در این راستا استفاده شود ،در حدَّی که شعار فرزند بیشتر ،آینده بهتر به جای فرزند کمتر،
زندگی بهتر به صورت یک فرهنگ جا بیفتد و ماندگار شود.
به مردم نیز باید تبیین گردد که مصلحت جامعه مقدم و مهمتر از مصلحت شخصی آنان است و این امر محقق نمیشود مگر با
تقویت باورها و اعتقادات دینی مردم.

 46نیک کار ،جمال ،امامی محمود ،بررسی احکام کنترل موالید و پیشگیری از بارداری با رویکردی بر ضرورت افزایش و بحران پیری
جمعیت ،ص5
 47مطهری ،خاتمیت ،ص69
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