
چك�ده
مطلوب�ت شرعى افزا$ش جمع�ت مـسلم�ن و تحقق آن به عنوان س�است كلى نظام، تنها
با تشك�ـل خـانواده و ترغـ�ب به فــرزندآورى ب�ش.تر است. دو دسـتـه ادلـه* شـرعى، ا$ن
فرض�ـه را اثبات مى.كند: دسته* اول، آ$ات و روا$ات مربوط به مـسائل خانواده است؛ و
Cدسـته* دوم، ادله.اى است كـه به امـور د$گرى همچـون ب�ـان نعمت.هاى دن�ـوى و وص

جامعه* اسالمى به عزّت.مدارى و مانند آن مى.پردازند.
ادعاى تالزم دائمى م�ان افـزا$ش جمع�ت و بروز نابسامانى.ها در حـ�ات مادى و معنوى
نسل جـد$د، ه�چ دل�لى ندارد؛ ولى به هنگام بروز تزاحم، تالزم جـزئى و اتفاقى نـ�ز از

طر$ق تشخ�ص اهم و مهم قابل طرح و بررسى است.
كل�دواژه	ها

تنظ�م خانواده، تكث�ر جمع�ت، تحد$د نسل، پ�شگ�رى، عزل، اسقاط جن�ن.

 كاهـش و افزا$ش جـمع�ـت بشرى با اراده و برنامـه.ر$زى معـ�ن، بحثى است كـه در چند دهه*
اخ�ر مورد توجه قرار گرفته است. ا$ن امر در گذشته، همواره از عوامل طب�عى و قهرى تأث�ر
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رضا اسالمى**

كاوشى نو در فقه اسالمى
سال ب"ستم، شماره چهارم، زمستان ١٣٩٢

صفحات ١١٣ - ١٣٤

* تار$خ در$افت ١٣٩٣/١٠/٢٠؛ تار$خ پذ$رش ١٣٩٣/١٢/١٠..
**  عضو ه�أت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.
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مى.پذ$رفت؛ مثـالً جنگ.هاى خانمـان.برانداز و قتل و غارت وسـ�ع، $ا فجا$ع طبـ�عى بزرگ
چون س�ل و زلزله، $ا قحطى و خـشكسالى، $ا ب�مارى.هاى واگ�ر و سر$ع.االنتـقال، ناگهان
باعث كاهش جمعـ�ت مردم در منطقه.اى خاص مى.شد. از سوى د$گر، خـرمى و سرسبزى
مناطق و وفـور نعمت.هاى طبـ�عى، و سـالمت و امن�ت س�ـاسى و اجتـماعـى، سبب كـثرت
جم�عت مى.شد. تا پ�ش از صد سال گذشته، تصور نمى.شد كه صرف.نظر از عوامل مساعد
$ا نامساعـد، نوعى توافق جمعى بر كنترل و كـاهش جمع�ت $ا نوعى مـد$ر$ت و برنامه.ر$زى

كالن و تدب�ر س�اسى براى افزا$ش جم�عت وجود داشته باشد.
دو عامل مـهم كه صـورت جد$دى براى بحث افـزا$ش $ا كاهـش جمعـ�ت پد$د آورده،
نظام سلطه و رشد دانش پزشكى است. بر ا$ن اساس، با$د فـراتر از وجود انگ�زه.هاى فردى
و شـخصى بحث كـرد و به هدف.گـذارى اجـتمـاعى و برنامـه.ر$زى جمـعى، توجـه ب�ش.ترى

داشت.
تأث�ر نظام سلطه و به و$ژه سرما$ه.دارى غـرب، از آن جهت قابل توجه است كه در نظام
سلطه، افـزا$ش $ا كاهش جـمعـ�ت، تابع وجود $ا فـقدان مـنافع براى نظام سلطه است. پس
اگـر جمـع�ت كم.تـر در سطح جهـان $ا در كـشورهاى ز$رسلطه به تـقو$ت اهرم.هاى كنتـرل و
فشار و مهار اجتماعى ب�نجامد، البته براى نظام سلطه، مطلوب خواهد بود؛ و اگر در منطقه
$ا شرا$ط خـاص، افزا$ش نسبى جمـع�ت قومى $ا طا$فه.اى $ـا اقل�ت د$نى به ا$ن هدف كمك
كند، در آن.جــا افـزا$ش جـمــعـ�ت، مطـلوب است؛ $عنى ن�ــروى انسـانى در زمــره* $كى از
كاالهـا$ى است كه تحت كنتـرل و هدا$ت نظام سلطه با$د باشـد و حتى كـشورهاى سلطـه.گر

نسبت به جمع�ت خودشان ن�ز ا$ن س�است را اعمال مى.كنند.
تأث�ـر عامل دوم $عنى رشـد دانش پزشكى، از ا$ن جهت مـهم است كه امـروزه مى.توان
تحت پوشش انجام واكس�ناس�ون، $ك باره چند م�ل�ون نفر را $ك.جا عق�م كرد $ا از راه مواد
خـوراكى عـمـومى مـثـل آرد، روغن، شكر، آب آشـامـ�ـدنى، نمك و مكـمل.هاى غـذا$ى $ا
برخى داروها $ا سموم ش�ـم�ا$ى، به.راحتى و به.تدر$ج جمعـ�ت بس�ارى را نابارور ساخت $ا
ب�مـارى.ها$ى را رواج داد كه براى مردم و حـاكم�ت، دست.وپاگـ�ر و مانع رسـ�دن به اهداف
بزرگ و اقتدار سـ�اسى و اجتماعى مى.شـود. در واقع، دانش پزشكى مى.تواند در قالب $ك
جنگ.افـزار بس�ار قـوى در مخـاصمـات س�ـاسى ظهور كند. بنابرا$ن ابـزارهاى بس�ـار مؤثر و
كارآمد، مى.تواند در خدمت اهداف س�اسى براى كنترل جمع�ت قرار گ�رد و پشت�بانى فكرى

و تبل�غاتى وسا$ل ارتباط جمعى را ن�ز با$د در عمق و وسعت ا$ن تأث�ر، لحاظ كرد.
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$كى از صـورت.هاى قابل توجـه دخـالت نظام سلطه در ا$ن مـسأله، بر هم زدن تركـ�ب
جـمـعـ�ت كــشـورها به لحـاظ نسـبـت قـومـ�ت.ها $ا پ�ـروان مـذاهـب و اد$ان است. افـزا$ش
جمعـ�ت، اهرم فشارى است براى مطالبات ب�ش.تر و سـهم.خواهى ب�ش.تر در قدرت؛ و ا$ن
اهرم در جـا$ى كه با اهداف نظام سلـطه متناسب باشـد، قابـل استـفاده خـواهد بود. در چن�ن
موردى د$گر خبرى از سـ�است «فرزند كم.تر، زندگى بهتر، و تبل�غـات هم.سو با آن ن�ست.
پس هر اقل�تى كه به اكثر$ت.رساندن آن.ها در خـدمت اهداف نظام سلطه باشد، با$د پشت�بانى
و تقو$ت شونـد؛ هرچند ا$ن پشت�بانـى با ده.ها واسطه و كامالً نامحـسوس باشد. از ا$ن رو،
در بحث افـزا$ش جمـعـ�ت، همه* شـرا$ط دخـ�ل در بحث و همه* صـورت.ها را با$د مـالحظه

كرد.
ما در ا$ن.جا نخـست برخى مبانى كالمى و فـقهى بحث را ـ كه در زمره* مـبادى تصد$قى
است ـ مطرح مى.كن�م و سـپس به تحر$ر محل نزاع در مـسأله، در مرحله* سـوم به ادله* مطلوب�ت

افزا$ش جمع�ت مسلم�ن و در پا$ان به بررسى حاالت تزاحم مى.پرداز$م.

مبانى و پ�ش	فرض	ها

برخى مـسائل كـالمى $ا فقـهى كه عنـوان مبـادى تصد$قى بحث مـا را دارد و در جاى خـود به
اثبات رس�ده است عبارتند از:

١. حُسن و كمال خلقت

آنچه لبـاس خلق و وجود پوشد، از آن رو كـه از عدم پا به عرصـه* وجود گذاشتـه، قابل
تحس�ن است؛ چون فـرض آن است كه خلق تنها به دست خداست و خـلقت كار خداست:
Ót]K�« ÓÊËÔd?Ô�ÚcÓ| Ós|c?]�« ¨»U?Ó�Ú�Ó_« v�ËÔ_ Ì UÓ|ü —U?ÓN]M�«ÓË qÚ}]K�« ·Óö?�??Ú�«ÓË ÷Ú—Ó_«ÓË  «Óu?ÓL?]��« oÚKÓ� v� ]Ê≈»
«Îö�UÓ� «Óc?Ó� ÓXÚIÓKÓ� U??Ó� UÓM]�Ó— ÷Ú—Ó_«ÓË  «Óu??ÓL??]��« oÚKÓ� v?� ÓÊËÔd]JÓH??Ó�Ó|ÓË ÚrN�uÔM?Ô� vÓKÓ�ÓË Î«œu??ÔF??Ô� ÓË ÎU?�U??Ó}??�
Ós|c]�« ÓoÓKÓ� «Ó–UÓ� v�ËÔ—ÓQÓ� t]K�« ÔoÚKÓ� «ÓcÓ�» :(آل.عمران/١٩٠)؛ هر موجودى، معرف خالق خود است
«ÔÁËÔb??Ô�??Ú�U??Ó� Ì ¡ÚvÓ� =q?Ô� Ôo�U??Ó�» :(لقــمــان/١١)؛ و خلقت، بـه حق و هدفــدار است « t�ËÔœ Ús�

(انعام/١٠٢).
ا$ن قـض�ه از آن جـهت اهمـ�ت دارد كه اگـر فرض كن�م ه�چ جـهت ترج�ح.دهنـده ح�ثـ�ت
وجود بر ح�ث�ت عدم $ا بالعكس موجود نباشـد و تنها مجرد وجود نسبت به عدم سنج�ده شود،
ترجـ�ح با جانب وجـود است. هم�ن طور اگـر فرض كن�م كـه جهـات مرجح وجـود با جـهات
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مـرجح عدم، مـساوى باشـد، جـهت وجود برترى دارد. پس در مـوردى كـه شك كن�م مجـرد
كثـرت نفوس بشرى بهـتر است $ا عدم آن، اصل اولى آن است كـه كثرت، بهـتر از قلت است؛
چون وجود، بـهتر و خـ�ر است. به تعـب�ـر د$گر، اگر جـهات ك�ـفى را ناد$ده بگ�ر$ـم، همواره

كم�ت ب�ش.تر خال$ق بهتر از كاهش آن است؛ چون خال$ق آ$نه* تجلى خداوند هستند.

٢. سالمت فطرت انسان

هر انسانى با فطرت خداجـو و حق�قت.طلب متولد مى.شـود و عوامل خارجى و شرا$ط
بد، مـانـع از تجلى نور فطرت مـى.شـود؛ حـتى در شــر$رتر$ن افـراد انـسـانى ن�ــز نور فطرت
خامـوش نمى.شـود. دعوت به حق در نهـاد انسان، به گـونه.اى از ب�ن نمى.رود كـه او خود را
مـجبـور و مقـهور به ارتكـاب معـاصى و مفـاسد بدانـد؛ بلكه نداى حق همواره در گـوش دل
هست؛ چنان.كـه در مـجـموعـه.اى از احـاد$ث به ا$ن مطلب اشـاره شـده است (ش�ـخ صدوق،
œu�u?� s� U�» :١٣٨٧: ٣٣٠). از جـمله، در حد$ث مـشهـورى از امـام صادق(ع) مى.خـوان�م
�Ò�t�U» (حر عاملى، ١٤١٤: ١٢٥/١٥).L| Ë t�«dÒBM| Ë t�«œÒuN| Ê«cK�« Á«u�« UL�« Ë …dDH�« vK� UÒ�« b�u|
از ا$ن رو، در كشورها$ى كـه وضع�ت اقتصادى و فـرهنگى اسC.بار است، اگر فرض
كن�م تالزمى م�ـان بستـر نامطلوب خانوادگى $ا اجتـماعى با فاسـد شدن نسل جـد$د باشد، تا
رسـ�دن به شـرا$ط بهتـر، مى.توان�م به كنتـرل جـمعـ�ت قائل شـو$م و اگـر تالزمى م�ـان بستـر
مطلوب خانوادگى $ا اجتماعى با رشد و تعالى نـسل جد$د باشد، مى.توان�م به رجحان تكث�ر
جمـع�ت قـائل شو$م. امـا در فرض شك، $عنى در جـا$ى كه نمـى.دان�م $ا نمى.توان�م آ$نده را
مـحـاسـبـه كن�م، اصـل اولى آن است كـه هر انسـانى راه صـحـ�ح خـود را پـ�ـدا مى.كند و ا$ن
خـداوند است كـه هادى بـشـر است؛ پس تكثـ�ـر جـمـعـ�ت، راجح اسـت، مگر آن كـه دل�ل

قانع.كننده.اى بر نفى آن و بر خالف اصل، پ�دا شود.

٣. رازق�ت خداوند

همه* خـالئق بر سر سفـره* خالق نشسـته.اند و در ع�ن حـال، نظام سبب و مسـبب در كار
است. پس در مسأله* مطلوب�ت تكث�ر جمـع�ت، اگر مشكلى به نام تأم�ن هز$نه.هاى زندگى و
ن�ـازهاى ضرورى و رفـاهى بشـر مطرح شود، بـا فرض آن.كـه همه* عـوامل خـارجى را ناد$ده
بگ�ر$م $ا عوامل مسـاعد براى تكث�ر جمع�ت با عوامل نامـساعد، برابر باشند و شك كن�م كه
آ$ا تكث�ر جمعـ�ت با مشكل اقتصادى $ا رفاهى براى مردم مواجـه مى.شود $ا خ�ر، اصل اولى
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بر اســـاس پذ$رش رازقــ�ـت خــداوند ا$ن اسـت كــه چن�ـن مــشكلـى بروز نمى.كنـد. قــرآن
مى.فرما$د:

åÓÊu?ÔI?DMÓ� ÚrÔJ]�Ó√ U??Ó� ÓqÚ�?� Å̂oÓ�?Ó� Ôt]�≈ ÷Ú—Ó_«ÓË Q?ÓL??]��« =»Ó—Óu?Ó� Ó̈ÊËÔb??Ó�uÔ� U?Ó�ÓË Úr?ÔJÔ�Ú“— Q?ÓL??]��« v�ÓË»
ËÔ– Ô‚«]“]d�« ÓuÔ� Ót?]K�« ]Ê≈ò Ë ª©∂Øœu�® åU??ÓN???Ô�Ú“— t]K�« v?ÓKÓ� ]ô≈ ÷Ú—Ó_« v� ÌW]�«Óœ Ús� U???Ó�ÓËò ª©≤≥Ø U|—«–®

» (ذار$ات/٥٨). Ôs}�ÓLÚ�« …]uÔIÚ�«
توج�ه ا$ن قض�ه بر اساس نظام سـبب و مسبب، آن است كه خداوند به هر انسانى الهام
مى.كند چگونه روزى خـود را ب�ابد؛ و در عـ�ن آن كه م�ـان مردم در روزى، تفـاوت گذاشـته
ÚXÓJÓKÓ� U??Ó� vÓKÓ� ÚrN?�Ú“— È=œ«Ód� «u?ÔK=C?Ô� Ós|c]�« U??ÓL?Ó� ‚Ú“=d�« v� ÌiÚFÓ� v?ÓKÓ� ÚrÔJÓC?ÚFÓ� Óq]C??Ó� Ôt]K�«ÓË» :است
√Óu?Ó� t}?� ÚrÔN?Ó� ÚrÔNÔ�U?ÓLÚ|Ó»¡» (نحل/٧٠)؛ به گـونه.اى كـه در فـرض استـقـرار بهـتـر$ن و ا$ده.آل.تر$ن
نظام.هاى اقــتــصـادى، باز هم ا$ن تـفـاوت تكو$ـنى در بهـره.هـاى مـادى و مــعنوى از مـ�ــان
نمى.رود. پس مجرد تكثـ�ر جمع�ت، اغن�ا را فقـ�ر نمى.كند و مجرد تقل�ل جمـع�ت، فقرا را
غنى نمى.سازد؛ بلكه تدب�ر فرد و حاكمان س�اسى و فـضاى اجتماعى و اعمال مردم است كه
فـقر و غنا را پد$ـد مى.آورد؛ $عنى ك�ـفـ�ت زندگى آن.ها عـامل مؤثر است، نه مـجـرد كمـ�ّت
آن.ها. بر همـ�ن اساس، با$د گـفت كه رشـد شاخص كـمّى با كاهش شـاخص ك�ـفى، مالزم

» (قصص/٨٢). Ô—bÚIÓ|ÓË ÁœUÓ�� Ús� ÔQÓAÓ| ÚsÓL� Ó‚Ú“=d�« ÔjÔ�Ú�Ó| Ót]K�« ]ÊÓQÓJÚ|ÓË» :ن�ست. قرآن مى.فرما$د
روا$ات فراوانى كه درباره* اسـباب وسعت روزى دار$م (عالمـه مجلسى، ١٤٠٣: ١٤٩/٥؛
حر عـاملى، ١٤١٤: ٤٤/١٧)، در ه�چ.كـدام كثـرت جـمعـ�ت مـانع شمـرده نشـده است؛ بلكه
سحـرخ�ـزى، احسـان به پدر و مادر، حـسن خلق و مانـند آن.ها از اسبـاب سعه* رزق؛ و نـ�ز
اطاعت خـدا و رسـول، اطاعت حـاكم مشـروع و اجـراى دسـتورات كـتب الهى، از اسـبـاب
وفور نعـمت و رشد اقتصـادى دانسته شده است و خـالف آن.ها ما$ه* بدبختى و عذاب دانسـته
Ús� «uÔKÓ�Ó_ ÚrN=�Ó— Ús� ÚrNÚ}Ó�≈ Ó‰e�Ô√ UÓ�ÓË Óq}?��ù«ÓË Ó…«Ó—Úu]��« «uÔ�UÓ�Ó√ ÚrÔN]�Ó√ ÚuÓ�ÓË» :شده است. قرآن مى.فرما$د
Ús� Ì U?Ó�ÓdÓ� ÚrN?Ú}ÓKÓ� UÓMÚ�?Ó�ÓHÓ� «Úu?ÓI]�«ÓË «uÔMÓ�¬ ÈÓd?ÔIÚ�« ÓqÚ�Ó√ ]ÊÓ√ ÚuÓ�ÓË» ،(مائده/٦٦)  « ÚrNKÔ�Ú—Ó√ XÚ�Ó� Ús�ÓË ÚrN?�ÚuÓ�

»��[÷Ú—Ó_«ÓË ¡UÓL» (اعراف/٩٦).

٤. كرامت خلقت و عزّت انسان

هر مخـلوقى در حدود ظرفـ�ت خو$ش، كـر$م است؛ چون خلقت او به.حق است و از
=d?Ó�Ú�« v� ÚrÔ�UÓMÚK?ÓL?Ó�ÓË ÓÂÓœ¬ vMÓ� UÓMÚ�]d?Ó� Úb?ÓIÓ�ÓË» :آن مـ�ـان، انسـان به شـ�ـوه* خـاصى تكر$م شـده است
(اسراء/٧٠) كه بر اسـاس آن، مى.تواند موجـودات د$گر را مسخـر خود سـازد و همه*  «dÚ�?Ó�Ú�«ÓË
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خال$ق در خدمت او قـرار مى.گ�رند (رجبى، ١٣٧٩: ١٢٨). انسان جداى از كرامت ذاتى ـ كه
ناشى از فطرت خـداجوى او و قـواى تكو$نى او در تسخـ�ر مـوجودات است ـ نوعى كـرامت
اخـت�ـارى و ارادى ن�ز دارد كـه به سـبب طاعت خـداوند و طى مسـ�ر بـندگى حاصل مى.شـود
(مـصــبـاح $زدى، ١٣٧٣: ٣٧٢)؛ و از ا$ن رو، باالتر$ـن درجـه* كــرامت براى بهــتـر$ن بندگــان
خداوند $عنى پ�ـامبر خاتم(ص) و اهل ب�ت مـعصوم(ع) او است كه خلفـاى خداوند در زم�ن

هستند.
كرامت و عـزّت انسان به لحـاظ نظام تشر$ع، بـه گونه.اى است كه او حـق ندارد خود را
(منافقون/٨). بر  « ÓÊuÔLÓKÚFÓ| Óô Ós}?I�UÓMÔLÚ�« ]sJÓ�ÓË Ós}M�ÚRÔLÚK�ÓË t�u?Ô�Ód�ÓË Ô…]eFÚ�« t]K�ÓË» :ذل�ل و حق�ر سازد
ا$ن اساس، س�است تقل�ل $ا تكث�ر جمـع�ت با$د با تكر$م و تعز$ز انسان مالزم باشد و اگر بر
خالف آن باشد، قابل قبـول ن�ست. حال اگر در بستر خانواده $ا اجتماع، ندانسـت�م كه تكث�ر
جمع�ت با زندگى عزّت.مدارانه* انسـان مالزم است $ا خ�ر، معنا$ش آن است كه نمى.دان�م او
راه صـح�ح زندگى و راه بندگى را انتـخاب مى.كـند $ا خ�ـر؟ در ا$ن.جا با$د فـرض بگ�ر$م كـه
خداوند ابزار كافى و مناسب براى انتخاب صح�ح را به.او داده است و از $ارى او در$غ نكرده
است؛ پس نمى.توان به صـرف ا$ن احـتمـال كه نسـلى فاجـر و فاسق پـد$د مى.آ$د كه به سـبب

ارتكاب معاصى ذل�ل است، تكث�ر جمع�ت را نامطلوب بدان�م.
از سوى د$گر، تأث�ر ا$ن اصل در بحث، آن است كه مـسلمان در برابر كافر با$د عز$ز و
ÚrÔN?Ò��?Ô| ÌÂÚuÓI� Ôt]K�« v?�ÚQÓ| Ó·ÚuÓ�?Ó�» :قوم مـخـتار و مـع�ـار مى.فرمـا$د Cكـر$م باشد. قـرآن در وص
�Ós|d�UÓJÚ�« vÓKÓ� Ì…]e�Ó√ Ós}M�ÚR?ÔLÚ�« vÓKÓ� ÌW]�–Ó√ ÔtÓ�uÒ�» (مائده/٥٤). پس اگر هر $ك از كاهش $ا افزا$شÔ|ÓË
جمـع�ت مسلم�ن، با ضـعC و ذلت مسلم�ن مـالزم باشد، با$د نامطلوب شمـرده شود و هر
كدام با عزّت و اقتدار آن.ها مالزم باشد، با$د مطلوب تلقى شود. در جوامع غ�رمسلم�ن اگر
شـ�وع فـسـاد و تبـاهى و مد$ر$ت و بـرنامه.ر$زى اجـتـماعـى و نظام تعل�م و ترب�ت به.گـونه.اى
است كه تكث�ر آن.ها با تقـو$ت جبهه* كفر و ضاللت مـالزم است، البته تحد$د نسل، مطلوب

خواهد بود.

٥. نفى سلطه8 كفار بر مسلم�ن

بر اساس قاعده* فقهى كه در جاى خود مسلم و مقبول است، شخص كافر نبا$د بر مسلمان،
نوعى سلطه داشـته باشـد كه مـوجب پا$مـال شدن عـّزت د$نى مسلمـان شود؛ و هر راهى كـه بد$ن
سلطه ب�نجـامد، با$د مسـدود گردد (بجنوردى، ١٣٨٩: ١٥٧). بنابرا$ن چنان.كـه خداوند به حكم آ$ه*



هى
 فق

گاه
از ن

"ن 
سلم

ت م
مع"

ش ج
زا4

ت اف
وب"

مطل

١١٩

» (نساء/١٤١)، در مقررات شرعى ا$ن راه را بسته Îö}�Ó� Ós}M�ÚRÔLÚ�« vÓKÓ� Ós|d�UÓJÚK� Ôt]K�« ÓqÓFÚ�Ó| ÚsÓ�ÓË» C$شر
است، شـخص مــسلمـان ن�ـز با$د ا$ن راه را بـسـتـه نگه دارد و با اقـدامـات ارادى خــود، از قـبـ�ل
مـعـامـالت تجـارى $ا ازدواج $ا هر گـونه توافـق دوطرفـه، اسـبـاب سلطه* كـافـر را فـراهم ن�ـاورد؛

چنان.كه در اقدامات $ك.طرفه ن�ز با$د اصل نفى سلطه رعا$ت شود.
جـداى از اشخـاص، جامـعه* مـسلم�ن به حـ�ثـ�ت جمـعى.اش ن�ـز با$د در پى نفى سلطه
باشد. پـس هر حركت اجتـماعى با سـازماندهى دولت و حـاكمـ�ت $ا سازمانـدهى احزاب و
گروه.ها خارج از چهارچوب دولت، با$د در جـهت نفى سلطه باشد؛ و اهم�ت حركت.هاى
اجتـماعى و ملى ب�ش.تر از حركت.هاى فـردى و سالمت تحرك اجـتماعى مـهم.تر از سالمت

تحرك فردى است.
پس تبل�ـغـات براى كـنتـرل مـوال�ـد و اقـدامـات عـملى و فـراهم آوردن ابزار و ادوات و
ن�روى انسانى ارزان و آسـان براى عق�م.سازى زنان و مردان مـسلمان از سوى بخش دولتى $ا
خصوصى، اگر در نها$ت، به كـاهش جمع�ت و كاهش جمع�ت در نهـا$ت به پ�رى جامعه و
ضعC ن�روى انسانى ب�نجامد، به اقتضاى قـاعده* «نفى سب�ل» اقدامى حرام و با لحاظ گستره*

لوازم فاسد، حرمتش غل�ظتر و گناهش نابخشودنى.تر است.
امـا اگر سـ�ـاست كنتـرل موال�ـد و تنظ�م خـانواده به مـعناى صـح�ح كلمـه باشـد، $عنى
افزا$ش جمـع�ت در جا$ى كه اقـتضاى آن است و كاهش جـمع�ت به طور موقـت در جا$ى كه
افزا$ش كـمى به.دل�ل عوامل خـارجى مالزم با گسـترش فـساد است، مخـالفتى با قـاعده* نفى
سب�ـل پد$د نمى.آ$د؛ چون در كاهش $ا افزا$ش جمـع�ت، جداى از مصـالح داخلى، رعا$ت

مناسبات مسلم�ن با كفار و موازنه* م�ان مسلمانان و كفار شده است.

٦. نفوذ احكام حكومتى

احكام حكومـتى.اى كـه حـاكم مـشروع بر اسـاس رعـا$ت مـصـالح و مـفاسـد و بر اسـاس
شناخت وى از اهداف و مـقاصـد و مالكـات احكام شكل مى.گـ�رد، در حق همـه* مردم و حـتى
مجتهدان و مراجع تقل�د كـه در حوزه* تصرف و تحت وال$ت او هستند، نافذ و مخالفت با آن.ها
حرام است (حائرى، ١٤١٤: ٢٥٧). ادله* وال$ت فق�ه و حدود اخـت�ارات حاكم و نفوذ حكم او بر
د$گران و حــرمت مــخــالفـت با حكم حــاكم، همــه در جــاى خــود به اثبــات رســ�ــده است
(رحمان.سـتا$ش، ١٣٨٣: ٧/١ به بعد) و از مبـادى تصد$قى بحث ماست و تنهـا به نتا$ج پذ$رش ا$ن
مبنا نظر دار$م. از جـمله آن.كه اگر عواملى به نفع افـزا$ش جمع�ت بود و عـواملى به نفع كاهش
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جمـع�ت، حـاكم اسالمى با اسـتفاده از مـشاوران خـود و مطالعه* وضـع�ت و شـرا$ط خارجى و
مجـموع عـوامل مـساعـد و نامسـاعد، تصـم�م خـود را مى.گ�ـرد و به عنوان س�ـاست.هاى نظام
اسـالمى آن را به همه* دسـتگاه.هاى دولتى و به مـردم ابالغ مى.كند. حـتى تصـم�م.گـ�ـرى مراكـز
مـسؤول مـثل وزارت بهـداشت و درمـان، در چهـارچوب سـ�است.هـاى نظام قرار مى.گـ�ـرد و

اقدامات آنان، خارج از چهارچوب وظا$C محول، قابل تصور ن�ست.
بر ا$ن اساس، ا$ن فـرض كه در نظام اسـالمى دو گونه راهبرد و دو گـونه س�ـاست.گذارى
براى افـزا$ش $ا كـاهش جمـعـ�ت باشـد، فرض باطـلى است؛ چون در حوزه* تـصرف حـاكم،
دخـالت د$گران بدون ورود از راه.هاى قانونـى، به معناى نقض حـاكمـ�ت و مـخالفت با قـانون
است. البتـه اقدامـات فردى بر خالف سـ�است كلى، تا آن جـا كه به اظهار مـخالفت ن�نجـامد،
اگر بر اساس توجـ�ه خاص باشد ـ كـه در موارد خاص اتفاق مى.افـتد و از قب�ل استـثنائات قانون
است ـ مـحذورى ندارد؛ مثـًال س�ـاست نظام، افزا$ش جـمعـ�ت باشد و تبلـ�غات براى كـاهش
جمع�ت ممنوع شود، اما پزشك مى.تواند به فردى خاص توص�ه كند كه به.دل�ل ب�مارى خاصى
Cكـه دارد، ب�ش از $ك فـرزند نداشـتـه باشـد $ا اصـًال اقـدام به فرزنـدآورى نكند و حـتى به صن

خاصى از ب�ماران مى.توان چن�ن توص�ه.اى كرد. ا$ن كار به معناى نقض قانون ن�ست.

تحرCر محل نزاع

از افـزا$ش جمـعـ�ت، ابتـدا به لحـاظ «ذات موضـوع» بحث مى.كن�م و سـپس آن را به لحـاظ
«عروض عناو$ن خاص» بررسى خواه�م كرد.

ا$ن موضـوع به لحاظ اول $عنى مـجرد افزا$ش جـمعـ�ت مسلمانان بمـاهوهو، مى.تواند
در محل بحث داخل باشـد و نبا$د تصور كـرد كه اثبات $ا انـكار مطلوب�ت افزا$ش جمـع�ت،
همـواره به عـروض عناو$ن خـارجى ناظـر است؛ چون طبع مـوضـوع به گـونه.اى ن�ـست كـه
رجـحـان شـرعى آن روشن باشـد و چه.بسـا گـفـته شـود مـجـرد ز$اد شـدن آمـار مـسلمـ�ن چه
مطلوب�تى دارد؟ در ا$ن.جا ادله* دو طرف بحث با$د به گونه.اى باشد كه اثبات و انكار، متوجه
$ك نقطه باشـد. بنابرا$ـن اگر مـا از رجـحـان افـزا$ش جـمعـ�ت سـخن بگو$ـ�م و منكران، به
وضع�ـت خارجى مسلم�ن و نابسـامانى.هاى اجتمـاعى نظر داشته باشند، به گونـه.اى كه ادعا
شـود هرچه جـمـعـ�ت ب�ش.تر شـود نابسـامـانى ب�ش.تـر مى.شـود، د$گر مـحل اثبـات و نفى،

مختلC شده است.
اما به لحاظ «عروض عناو$ن خاص» باز بحث در چند جهت است:
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١. به لحاظ وجـود تالزم دائمى $ا غالبى م�ان افـزا$ش جمع�ت و كـاهش منابع مادى و
وسا$ل زندگى و رفاه؛ اعم از تغذ$ه، مسكن، بهداشت، و امورى از ا$ن دست.

٢. به لحاظ تالزم دائمى $ا غالبى م�ان افزا$ـش جمع�ت و كاهش سطح فرهنگ و تنزل
مـقـام علمى مـردم جامـعـه و تعل�م و تـرب�ت و كـاهش نخبـگان علمى؛ به ا$ن مـعنا كـه هرچه
جـمعـ�ت ب�ش.تر باشـد، مردم $ا حـاكـم�ت كم.تـر مى.تواند ن�ازهاى مـعنوى خـود را برطرف

كنند.
٣. به لحـاظ وجـود تالزم در شـرا$ط خـاص و مـوقت مـ�ان افـزا$ش كـمى جـمـعـ�ت و
كاهـش ك�فى سـطح امكانات مادى و مـعنوى براى زندگى بهتـر؛ ا$ن شرا$ط به چنـد صورت

قابل طرح است.
اول، در شـرا$طى كه نظام سلطه غـرب وجود دارد و مـسلمـانان تحت غارت و تهـاجم
آن.ها هسـتنـد؛ $عنى ادعـا شـود كـه ارتبـاط سلـطه.گـر و سلطه.پذ$ر مـوجب چـن�ن تالزمى در

شرا$ط فعلى شده است.
دوم، در شـرا$طى كــه نظام سـالم اجـتـمـاعـى بر كـشـورهاى اسـالمى حــاكم ن�ـست و

صرف.نظر از آن.كه نظام سلطه* خارجى در كار باشد $ا نباشد.
٤. به لحاظ وجود تالزم در شرا$ط خاص م�ان افـزا$ش جمع�ت و افزا$ش ك�فى سطح
زندگى؛ با ا$ن ب�ان كه جهان به سوى مردم.ساالرى پ�ش مى.رود و برگزارى انتخابات و آمار
پ�ـروان اد$ان و مـذاهـب عـامل تعـ�ـ�ن.كننـده در سـهم.خـواهى براى حـاكـمــ�ت در نظام.هاى
مـردم.ساالر است؛ به گـونه.اى كـه فرض مى.كن�م هرچه مـسلمـانان جمـعـ�ت كم.ترى داشتـه
باشند، در برخى كشورها ب�ش.تر تحت فشار قرار مى.گ�رند و هر چه ب�ش.تر باشند، اقتدار و

موقع�ت ب�ش.ترى مى.$ابند.
همـه* حـاالت $ادشـده در مـحل نزاع داخل است. امـا بـا$د توجـه داشت كـه در بررسى
ادله، نبــا$د حـالت.هاى مــخـتلC را با هـم خلط كـرد؛ چون براى هـر حـالتى دل�ـل خـاصى
مى.تواند وجود داشته باشد؛ و ن�ز با$د توجه داشت كه در همه* حاالت، محل نزاع افزا$ش $ا
كاهش جـمع�ت مـسلم�ن است كـه به كل جامعـه بازمى.گردد، نه افـزا$ش $ا كاهش ازدواج و
موال�د به طور جزئى و شخصى. در عـ�ن حال براى اعمال س�است.هاى نظام، راهى ندار$م
جـز آن.كه تشك�ل خـانواده.هاى جـد$د را ب�ش.تر و در خـانواده.ها موال�ـد را ن�ـز ب�ش.تر كن�م.
آن.گـاه تنظ�م خـانواده از جهت.گـ�ـرهاى شـخصى به سـوى جـهت.گـ�رى سـازمـانى و مطابق

اهداف نظام پ�ش خواهد رفت.
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ادله8 مطلوب�ت
در ا$ن.جا مراد از مطلوب�ـت، چ�زى اعم از وجوب و استحـباب است و ا$ن ادله در دو حوزه
قابـل بررسى است. اول، ادله.اى كه مـربوط به وضعـ�ت خانواده است؛ و دوم، ادلـه.اى كه
خاص خانواده ن�ست، ولى مى.تواند با افـزا$ش جمع�ت ارتباط داشته باشـد. در مجموع مى

توان آن.ها را ا$ن گونه دسته.بندى كرد:

١. ادله8 نهى از عزوبت و ترغ�ب به نكاح، به خصوص نكاح زن ولود

فلسفه* ترغ�ب در ا$ن ادله، مى.تواند امور مختلفى باشد كه از جمله* آن.ها تولد فرزند در
بستـر سالم و افزا$ـش جمعـ�ت از راه صح�ح است. لذا اهل سنت حـفظ نسل را از «مقـاصد
الشر$عه» شمرده.اند و تحر$م لواط و زنا و اسـتمنا و طرق د$گر نامشروع را براى تحقق هم�ن

مقصد مى.دانند (عط�ه، ٢٠٠١: ١٤٨).
Cنكاح، هم خودش هدف است و هم وسـ�له.اى براى ن�ل به هدف ثانوى است كه خل
صالح است؛ $عنى نكاح به لحاظ مطلوب�ت ذاتى خـودش، براى شارع موضوع�ت دارد و به
لحـاظ وســ�له بودن براى ن�ل دو انـسـان به مـقــام پدرى و مـادرى، طر$قــ�ت دارد. پس ا$ن
ترغ�ب مـى.تواند به لحاظ ترغـ�ب در افزا$ش جمـع�ت باشـد؛ خصـوصاً كه به نـكاح زن قابل
براى فرزندآورى ز$اد، توص�ه شده و از نكاح زن ز$باى عـق�م نهى شده است و عق�م او شوم
دانستـه شده است. د$گر آداب و مسـتحبـاب نكاح و محرمـات آن ن�ز غالبـًا به پ�دا$ش نسل و

سالمت آن ناظر است.
اوًال ا$ن ادله به گونه.اى است كه تكرر و تعدد نكاح را ن�ـز شامل است. پس اگر مرد $ا زن
پس از وفات همسـرش دوباره ازدواج كند $ا مردى چند زن در كنار هم داشته باشـد و م�ان آن.ها
عدالـت بورزد، باز هم مطلوب است؛ حتى صـاحب جواهر تصـر$ح دارد كه: «لمـا فى الز$ادة
من تكث�ر النسل و االمة» (نجفى، بى.تا: ٣٥/٢٩). $كى از حكمت.هاى ا$ن ترغ�ب، آن است كه
مى.تواند به تولد فـرزند جد$د ب�نـجامـد. ثان�ًا ا$ن ادله و ادله* مـشابه به گـونه.اى ن�سـت كه مـجرد

صدق ولد و تحقق مسماى ولد را كافى بداند، بلكه ترغ�ب براى داشتن فرزند ب�ش.تر است.
روا$ات بس�ارى در ا$ن زم�نه وجود دارد كه معروف.تر$ن آن.ها روا$ت نبوى(ص) بد$ن
ب�ـان است: «تزوجوا فـانى مكاثر بكم االمم غداً $وم القـ�مـة حتى ان السـقط $جى مبطئـاً على
باب الجنة فـ�قـال له ادخل الجنة ف�ـقـول ال حتى $دخل ابواى الجنة قـبلى» (حرعـاملى، ١٤١٢:

١٤/٢٠) و ب�ان مشابه آن (همان: ١٥ و ٥٤).
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در مجموع، ا$ن روا$ات در چند باب عنوان.بندى شده.اند: باب استحباب نكاح، باب
كراهت عزوبت، باب استحباب اجـتناب از برخى زنان مثل زن عق�م ك�نه.ورز، باب كراهت
تزو$ج به دل�ل ترس از ع�ـال.مندى، باب استحـباب ازدواج حتى در صـورت احت�اج و فـقر،
باب استحباب ازدواج بـا زنى كه مى.تواند بس�ار بچه آورد هرچند ز$با نباشد، بـاب استحباب
ازدواج زنانى كـه خصـوص�ـات بدنى آن.ها طورى است كـه بهـتر و راحت.تر بچـه مى.آورند.

(همان: ١٣، ١٨، ٢٧، ٤٢، ٥٤، و ٥٦).

٢. ادله8 اثبات فض�لت و اجر براى زن حامل بر زن عاقر

روشن است كه در غالب موارد، ا$ن فض�لت به لحاظ ختم شدن حمل به تولد و اضافه
شدن فردى به جمـع�ت مسلم�ن است، بدون آن.كه سخن از جنسـ�ت فرزند $ا م�زان هوش و
استـعداد در خانواده $ا وضـع�ت مالى و اقتـصادى پدر و مادر و شـرا$ط اجتمـاعى آنان باشد.
پس اطالق ا$ـن ادله (حـــر عــامـلى، ١٤١٤: ٥٤/٢٠؛ و ٣٥٣/٢١) همـــه* ا$ن مـــوارد را شـــامل

مى.شود.
البـتـه اگـر حمل بـه سقط بـ�نجامـد و فـرزند بمـ�ـرد، باز هم مـادر ثواب خـو$ش را برده
است؛ چون با نظر به غـالب مـوارد كه فـرزند سـالم متـولد مى.شـود، حكم براى همه* مـوارد

حمل، تعم�م داده شده است.
در ا$ن.جا ن�ز ا$ن اشكال قابل طرح است كه ا$ن ادله مـانند ادله* سابق، به تحقق مسماى
حمل نظر دارد و $ك بار حـاملگى و $ك زا$مان و داشـتن $ك فرزند براى كسب ا$ن فـض�لت
كـافى است. پس تكث�ـر جمـعـ�ت به طور مطلق را اثبـات نمى.كند. ا$ن اشكال در ادله* الحق
ن�ز درباره* فـض�لت فرزنددارى و طلب خلC صـالح ن�ز راه دارد و برخى محقـقان ا$ن اشكال
را پذ$رفــتـه.اند و ا$ن روا$ـات و از جـمله روا$ت «مــبـاهـات به كـثــرت امت مـسلمــان» را بر
مطلوب�ت «اصل اسـتـ�ـالد» حـمل كـرده.اند؛ به گـونه.اى كه دست كـم قطع نسل پد$د ن�ـا$د و
جـمعـ�ت مـسلمـ�ن به.تدر$ج مـضمـحل نشـود. بنابرا$ن تولد $ك فـرزند در خـانواده كه عـدد

خانوار را به سه مى.رساند، كافى در صدق روا$ات است (طلعتى، ١٣٨٣: ١١٤).
در پاسخ با$د گـفت كـه اوالً روا$ات مـبـاهات، بـه صـراحت و روشنى، بر مـبـاهات به
فـزونى امت داللت مى.كنـد و اگر مـراد، تنـهـا بقـاى نسل باشـد، باز مى.توان گـفت كـه آمـار
جمع�ت مـسلم�ن دست كم با ٢/٥ فرزند با احتساب مرگ و مـ�ر ثابت مى.ماند، چه رسد به
ا$ن كه بـخواهد در مقـام مقـا$سه با غـ�رمسلـم�ن رشد كـمى داشتـه باشد؛ و اگـر اكتفـا به $ك
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فـرزند شـود، همـان هدفِ «عـدم قـطع نسل» ن�ـز تحـقق نمى.$ـابد؛ چون اگـر دو نفـر بعـد از
خودشان $ك نفر باقى بگذارند، پس از مدتى جمع�ت از نصC ن�ز كم.تر مى.شود.

ثان�ــاً اطالق ا$ن ادله بـه گـونه.اى است كــه تكرر حــمل و تكرر تـولد فـرزنـد، مطلوب
است؛ درست مثل تعدد دستگ�ره.هاى ا$مان و تعدد طرق موصل به بهشت؛ مثالً در روا$ات
گفـته مى.شـود هر كس دخترى را سـرپرستى كند $ا گـفته مى.شـود كسى پس از خـود فرزندى
برجا گذارد كه اعمال ن�ك انجام دهد (حرعاملى، همان: ٣٥٦/٢١ـ٣٦٣)، از ا$ن عبارت روشن
مى.شـود كه اگـر كسى دخـتران مـتـعدد را سـرپرستى كند و فـرزندان ن�كوكـار متـعدد به جـاى
گذارد، سـعادت و فض�لت ب�ش.ترى دارد. مـحال است فضـ�لت سرپرستى سه فـرزند و سه
بار حمل، با فـض�لت $ك فرزند و $ك حـمل، مساوى باشد، الـبته با فرض تسـاوى در سا$ر

جهاتى كه براى مقا$سه الزم است.
ثالثًا صدق روا$ات با مـسماى ولد و حمل، مانع از صدق روا$ات براى مـرتبه* دوم و سوم
ن�ست. پس حتى اگر اولو$ت در صدق را نپذ$رند، منعى از صدق روا$ات براى حمل و ولد در

مرتبه* دوم و سوم ندارند و نت�جه آن است كه روا$ات بر تكث�ر جمع�ت داللت داشته باشند.
اما بحث تالزم كثـرت اوالد با بروز مفاسد و محـذورات، ادعاى د$گرى است كه بدان
خـواه�م پرداخت. از ا$ن رو، مـعـتـقـد$م كـه فـهم غالـب اهل سنت از ا$ن روا$ات (طلعـتى،
همان: ٩٨) مبنى بر استحباب تكث�ر عددى، فهم صـح�حى است؛ همان گونه كه فهم مشهور
فـقهـاى شـ�عـه ن�ـز چن�ن است (ر. ك: نجـفى، بى.تا: ٩/٢٩ـ٣٥). در نتـ�جه، برخـى از اعالم،
چن�ن تعـب�ـرى دارند: «فائدته [اى فـائدة النكاح] التحصـر فى كسـر الشهـوة بل له فوائد منـها

ز$اد النسل و كثرة قائل ال اله اال الله» (طباطبا$ى $زدى، بى.تا: ٧٩٧/٢).

٣. ادله8 اثبات فض�لت و اجر براى بچه	دارى و سرپرستى فرزند

با توجـه به ا$ن ادله، مجرد رسـ�دگى به فـرزند و رعا$ت حـقوق او جـداى از آن.كه وظ�ـفه*
شرعى است، مطلوب�ت شرعى ن�ز دارد. پس هر چه پدر و مادر از جهت فرزندان، ع�ال.مندتر
باشند، خداوند بر آن.ها ب�ش.تر ترحم مى.كند و بركت ب�ش.ترى بر آن.ها نازل مى.شود و درهاى

ب�ش.ترى از بهشت به روى آن.ها گشوده مى.شود (حرعاملى، ١٤١٤: ٣٦١/٢١).
باز روشن است كـه اگر تحـمل زحمت بچـه.دارى مطلوب است، بدان جهت اسـت كه
وجـود خــود بچـه مطـلوب است؛ و حـتى از اطـالق برخى از ا$ن ادله و ادله* ســابق مى.توان
استفـاده كرد كه در غ�ـرمسلمان ن�ز نكاح و حـمل و بچه.دارى $عنى حركت طب�ـعى خانواده تا
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منتـهى شـدن به نسل جد$د، مـطلوب است. اگر فـرد، قـابل�ت برخـوردارى از اجر اخـروى
نداشـتـه باشـد، دست كم در دن�ـا پاداش عمـل صحـ�ح خـود را مى.ب�ند؛ جـداى از آن.كـه هر
طفلى بر فطرت خـدا$ى متولد مى.شـود و وجودش ما$ه* دفع عـذاب و نزول بركت و تكامل و
تعادل روحى پدر و مادر است و خصوصاً دختردارى اجر ب�ش.ترى دارد؛ چون مهرورزى را

ب�ش.تر مى.كند؛ چنان كه در روا$تى مى.خوان�م:
«عن ابى.عـبـدالله عن رسـول.الله(ص) من عـال ثالث بنات او ثالث اخـوات وجـبت له

الجنة» (همان: ٣٦١).

٤. ادله8 ترغ�ب در طلب نسل پاك و خلU صالح

ا$ن ادله ب�انگر چند چـ�ز هستند: اول آن.كه خـ�رات پس از مرگ پدر و مـادر به سبب بر
جـاى گذاشـتن اوالد صـالح، تداوم مى.$ابد. دوم آن.كـه فرزندان ن�كـو، پاداش عمل صـالح
پدر و مـادر هستند و بهـتر$ن ثروت و سـرمـا$ه حسـاب مى.شوند. سـوم آن.كه انبـ�ا و اول�ـا از

خداوند فرزند ن�كو و اوالد صالح طلب مى.كردند.
مـقتـضاى ا$ن ادله، آن اسـت كه فـزونى اوالد اگر مـالزم با فـزونى اوالد صالح باشـد،

مطلوب و مرغوب است.
«ÎU�UÓ�≈ Ós}I]�ÔLÚK� UÓMÚK?ÓFÚ�«ÓË ÌsÔ}Ú�Ó√ Ó…]dÔ� UÓM�U]|=—Ô–ÓË UÓM�«ÓËÚ“Ó√ Ús� UÓMÓ� ÚVÓ� UÓM]�Ó— ÓÊuÔ�uÔIÓ| Ós|c]�«ÓË» :نمونه* آ$ات
ÚVÓNÓ�» (آل.عمـران/٣٨)؛ « ÎWÓ�?=}Ó� ÎW]|=—Ô– ÓpÚ�ÔbÓ� Ús� v� ÚVÓ� =»Ó— Ó‰U?Ó� Ôt]�Ó— U]|dÓ�Ó“ U?Ó�Óœ Óp�UÓMÔ�» :(فرقـان/٧٤)

» (مر$م/٥). ÎUÒ}{Ó— =»Ó— ÔtÚKÓFÚ�«ÓË Ó»uÔIÚFÓ| ‰¬ Ús� ÔÀdÓ|ÓË vMÔ�dÓ| Î̈UÒ}�ÓË ÓpÚ�ÔbÓ� Ús� v�
نمونه* روا$ـات: عن ابى.عبداللـه(ع) «من سعادة الرجل الـولد الصالح»؛ قال رسـول.الله(ص):

«�{ÁbF� s� Áb�F| b�Ë s�RL�« Áb�� s� q�Ëe� tK�« À«d» (حرعاملى، ١٤١٤: ٣٥٩/٢١).

٥. ادله8 كراهت عزل

اگر مـرد بدون رضا$ت زن، اقدام به ر$خـتن منى در ب�رون رحم كند، البتـه ا$ن كار مكروه
و به قـول نادر، حرام است. حـال اگـر دو طرف بر آن توافق داشتـه باشند و مـرد و زن راضى به
نقصان بهره* جنسى خود بد$ن لحاظ باشند تا از فرزندآورى جلوگ�رى شود، باز كراهت شرعى
به جـاى خـود باقى است (نجـفى، بى.تا: ١٨٧/٣٠؛ طبـاطبـا$ى.$زدى، بى.تا: ٨٠٩/٢)؛ و آن دستـه از
وسـا$ل پ�ـشگ�رى كـه اثرشـان به منزله* عـزل است $عنى مـانع از رسـ�دن منـى به جا$گاه طـب�ـعى
خـودش مى.شود، طبـعًا همـ�ن حكم را دارند، چون مـالك واحد است. امـا حكم وسا$لى كـه
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پس از رس�دن منى به رحم اثر آن را خنثى مى.كنند، تحت عنوان د$گر با$د فهم�ده شود.
كراهت عزل حكمت.هاى مختلC مى.تواند داشتـه باشد؛ از جمله آن.كه ابطال و كشتن
منى و نوعى قـتل خفى است (نورى ١٤٠٨: ١٩٤/١٤). طبـعًا نتـ�جـه* ترك ا$ن كراهت افـزا$ش
اوالد در خـانواده و افـزا$ش جمـعـ�ت مـسلمـانان است؛ و چون ترك هر مكروهى نزد شـارع
مطلـوب است، پس مى.توان گــفت تـرك عـزل، مـطلوب است، و اجــمــاالً اثر وضــعى آن

افزا$ش جمع�ت است.

٦. ادله8 حرمت اضرار قابل توجه به بدن و حرمت ناقص كردن بدن

بر اساس ا$ن ادله، فـقها مى.گو$ند كـه اگر مرد و زن از راه.ها$ى اقدام به پ�ـشگ�رى كنند
كه مـوجب ضرر مـعتنابه به بدن $ا مـوجب عقـ�م شدن دائمى مـرد و زن باشد، مرتـكب حرام
شده.اند (طلعتى همان: ٢١٦ـ٢٥٨). ناچار مسلمانان براى پ�ـشگ�رى با$د راه.هاى حالل و حتى
غـ�ـرمكروه انتـخـاب كنند، البـته اگـر چن�ـن راهى ب�ـابند. روشن است كـه محـدود سـاخـتن
راه.هاى پ�ـشگ�رى خـصوصـاً راه.ها$ى كه سـبب نازا$ى دائم زن و ناقص شدن همـ�شگـى مرد
مى.شود، مسأله* كنترل موال�د را به نحوى كنترل مى.كنند؛ و هم�ن امر، كاهش جمع�ت را از
آن حركت پرشتاب و پرخطر و وحـشتناكى كه در چند سال گذشته پ�ـدا كرده بود، به حركتى

معتدل و معقول تبد$ل مى.كند كه مالزم با افزا$ش جمع�ت نسبت به وضع فعلى است.

٧. ادله8 نهى از اسقاط جن�ن

در برخى مـوارد، اگر راه.هاى جلوگـ�رى از حـمل كارسـاز نباشـد و نطفه* فـرزند منعـقد
شـود، پدر و مادر بـه توافق $ا مادر بـدون رضا$ت شـوهر $ا پدر به اكـراه، مـادر را مجـبـور به
سـقط مى.كند. بر اسـاس ادله* مـعـتـبـر شـرعى، جن�ن در رحـم مـادر پس از نفخ روح، حكم
انسان كـامل دارد و سقط او به معناى كشـتن $ك انسان است. اما پ�ش از نفخ روح ن�ـز سقط
جن�ن، حرام و موجب د$ه است (حر عاملى، ١٤١٤: ٢٥/٢٩؛ و ٣١/٢٦؛ طلعتى، همان: ٣١٢).
تنهـا در موارد خـاص، اسقـاط جن�ن آن هم پ�ش از ولوج روح، مى.تواند جا$ـز شمـرده شود

(فتاحى معصومى، ١٣٧٩: ١٣٠/٢ و ١٥٤). اثر ا$ن ادله ن�ز در افزا$ش جمع�ت، روشن است.

٨. ادله8 نعمت شمرده شدن فزونى جمع�ت و نقمت شمرده شدن كمى جمع�ت

ا$ن ادله در چند قالب مى.تواند مورد توجه باشد:
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اول، به لسان شـكا$ت از كمى جمـع�ت اهل ا$مـان؛ چنان.كه در دعـا دار$م: «اللهم انا
نشكو ال�ك فقد نب�نا… و قلة عدنا» (طوسى، ١٤١١: /٣٦٦، ٤١١ و ٥٨١).

«ÚrÔ�Ód???]�ÓJÓ� Îö??}?KÓ� ÚrÔ�M?Ô� Ú–≈ «ËÔd??Ô�Ú–«ÓË» :دوم، به لســان شـكر در برابر تكـثــ�ــر جــمــعــ�ت
(اعراف/٨٦).

سوم، به لسان گرفتار شدن اهل كفر به استدراج؛ $عنى نعمت بر آن.ها افزون مى.شود،
ولى شكر نمى.كنند و سپس خداوند $ك باره همه* نعمت.ها را از آن.ها مى.گ�رد و از جمله* ا$ن

نعمت.ها فزونى اوالد آنان ذكر شده است.
v� ÚrÔNÓ� ÔŸ—U?Ó�?Ô� Ó̈s}MÓ�ÓË Ì‰U?Ó� Ús� t� ÚrÔ�Òb?LÔ� U??ÓL]�Ó√ ÓÊu?Ô�?Ó�?Ú�Ó|Ó√» :آ$ات در ا$ن زمـ�نه عـبـارتند از
Ós}MÓ�ÓË Î̈«œËÔbÚLÓ� ÎôUÓ� ÔtÓ� ÔXÚK?ÓFÓ�ÓË Î̈«b}�ÓË ÔXÚIÓKÓ� ÚsÓ�ÓË v�Ú—Ó–» ،(مؤمنون/٥٧) « ÓÊËÔdÔFÚAÓ| Óô q?Ó�  «ÓdÚ}Ó�Ú�«
U?Ó}Ú�Òb�« …UÓ}?Ó�Ú�« v� UÓN� Úr?ÔNÓ�=cÓF?Ô}� Ôt]K�« Ôb|dÔ| UÓL?]�≈ ÚrÔ�ÔœÓôÚËÓ√ ÓôÓË ÚrÔNÔ�«ÓuÚ�Ó√ ÓpÚ�?�ÚFÔ� Óö?Ó�» ،(مدثر/١١)  « Î«œu?ÔNÔ�

ÔH�Ó√ ÓoÓ�ÚeÓ�ÓË�ÓÊËÔd�UÓ� ÚrÔ�ÓË ÚrÔNÔ» (توبه/٥٥).
ÓuÔ�ÓË t��UÓB� Ó‰UÓIÓ�» :چهارم، به.لسان فهم عرفى از مالزمه* كثرت جمع�ت با عّزت و اقتدار
(كهC/٣٩)، و  «Î«bÓ�ÓËÓË ÎôU?Ó� ÓpÚM� ]qÓ�Ó√ UÓ�Ó√ v�ÓdÔ� ÚÊ≈» ،(٣٤/Cكه)  « Î«d?ÓHÓ� ÒeÓ�Ó√ÓË ÎôU?Ó� ÓpÚM� Ôd?Ó�Ú�Ó√ UÓ�Ó√ ÔÁÔ—ËU?Ó�Ô|
«Î«œÓôÚËÓ√ÓË Îô«Óu??Ú�Ó√ Ód?Ó�??Ú�Ó√ÓË Î…]u?Ô� ÚrÔJ?ÚM� ]b?Ó�Ó√ «uÔ�U??Ó�» (شـعـراء/٥٤)؛ و ن�ـز آ$ة  «ÓÊuÔK}K?Ó� ÔW?Ó�–Úd??AÓ�  ¡ÓôÔRÓ� ]Ê≈»
(توبه/٦٩) كـه صحت ا$ن مـالزمه به لحـاظ عّزت و اقـتـدار صورى و دن�ـوى را تأ$�د مى.كند كـه
t]K�« Ús� ÚrÔ�ÔœÓôÚËÓ√ ÓôÓË ÚrÔNÔ�«ÓuÚ�Ó√ ÚrÔNÚMÓ� ÓwMÚGÔ� ÚsÓ�» :مى.تواند همراه با جهـت.گ�رى صح�ح باشـد $ا نباشد
ÔsÚ�Ó� «uÔ�UÓ�ÓË» :(آل.عمـران/١٠ و ١١٦؛ مجـادله/١٧). در سه جـا از قرآن ن�ز چـن�ن آمده است « ÎU�?Ú}Ó�
» (سبأ/٣٥) كه باز نشان از فهم عرفى در مـالزمه* كثرت عددى Ós}�]cÓFÔL� ÔsÚ�Ó� U?Ó�ÓË Î«œÓôÚËÓ√ÓË Îô«ÓuÚ�Ó√ ÔdÓ�Ú�Ó√
با قـدرت است و دل�لى ندار$م كـه ا$ن امـر، فهم عـصـرى و مـختص به شـرا$ط آن دوره* خـاص
باشد. از اصل ا$ن مالزمـه هم ردعى ن�ست، بلكه مذمت متوجه جـهت.گ�رى منفى آن.ها است

كه قدرت خود را مانع اطاعت خدا و عذاب اخروى مى.دانستند.

٩. ادله8 اثبات عزّت براى فرد و جامعه8 اسالمى

برخى از ا$ن ادله، تحت عنوان «باب كـراهة التعـرض للذل» در «وسائل الشـ�عـه» جمع
شده است (حر عـاملى، ١٤١٤: ١٥٥/١٦). ا$ن ادله، همـه* طرق ثابت و مـتغـ�رى را كـه به ا$ن
مقـصد منـتهى مى.شـود، از راه مقـدم�ت واجب مى.كند. $كى از ا$ن طرق، تـكث�ـر جمعـ�ت
مسلـم�ن است، به نحـوى كه در مقـا$سه با د$گـران، امت�ـاز ترج�ح كـمّى را از دست ندهند.
حال اگـر فرض كن�م تأمـ�ن ا$ن مقصـد از راه.هاى د$گر مقـدور باشد، باز هم ا$ن راه مـسدود
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نمى.شـود؛ چون حتى با فـرض عـز$ز بودن فرد و جـامعـه* اسـالمى در اثر علم و تكنولوژى و
اخـالق و فـرهنگ، افـزا$ش عـزّت آن.ها با افـزا$ش آمـارشـان ن�ـز مطلوب است؛ مگر آن.كـه
مـجرد افـزا$ش بى.رو$ه* جمـع�ت $ا افـزا$ش نسـبى بدون وجود مـد$ر$ت و فرهنگ و اقـتصـاد
سالم، به افزا$ش تباهى منجـر شود؛ مثالً فرض كن�م جامعـه* مسلم�ن طورى است كه هر چه
جمع�ت ب�ش.تر مى.شود، لشكر دشمن تقو$ت مى.شود كه ا$ن فرضى تقر$باً محال است. بر
ا$ن اساس، مى.توان ادعا كرد كه در جامعه* اسـالمى مالزمه* ثابت و قاعده.مند و دوسو$ه م�ان
عزّت و كـثرت برقرار است و تنها در شـرا$ط خاص و نادر، ممكن است ا$ن مـالزمه به دل�ل
عوامل خارجى برقـرار نباشد. از ا$ن رو، برخى ادعا كـرده.اند كه از مقاصـد الشر$عه در باب

نكاح، تكث�ر عددى مسلم�ن است (ابو$ح�ى، ١٩٨٥: ٤٨٢).

بررسى حاالت تزاحم

مطلوب�ـت افـزا$ش جـمـعـ�ت مـسلمـ�ن، در صـورتى كـه با د$گـر احكام شـرعى اعم از
الزامى $ا غ�رالزامى، تزاحم پ�دا كند ـ $عـنى نزد شخص مكلC $ا نزد دولت اسالمى و حاكم
شرعى تأمـ�ن هر دو هدف م�ـسور نباشـد ـ آن.گاه بنا به قاعـده* اهم و مهم، عـمل مى.شود؛ و

با$د مصلحت برتر را رعا$ت كرد و تأم�ن مصلحت كم.تر را به.ناچار ناد$ده گرفت.
روشن است كه طرح مـسأله در قالب وقوع تزاحـم، به ا$ن معنا است كه مجـرد افزا$ش
جـمعـ�ت، تالى فـاسد و آثار منفى ذاتى نـدارد، بلكه به دل�ل عوامـل خارجى، گـاه با اشكال
مـواجه مى.شـود. بنابرا$ن مـا منكر مـالزمه* ثابت و دائـمى هستـ�م؛ و اگـر كسى ادعـاى آن را
دارد، با$د اقامه* دل�ل كند. آنچه در ا$ن باره گفته شده، در واقع رجوع به احتمال و مالزمه به

صورت جزئى و اتفاقى است كه به حالت تزاحم باز مى.گردد.
در ا$ن.جـا بـرخى از ا$ن حـاالت را مى.توان بـررسى كـرد. مـثــًال اگـر مـصلحـت افـزا$ش
جمعـ�ت با مصلحت سالمت و بهـداشت فرد $ا اجتمـاع، تزاحم پ�دا كند؛ البته وقـوع ا$ن گونه
تزاحم در افراد خـاص $ا در برخى خانواده.ها به صـورت جزئى و مـحدود، قابـل تصور است؛
مثـًال زنى ب�مـارى خاص دارد كـه زا$مان.هاى مـتعـدد براى او ضرر قطعى $ا خطـر جانى حتـمى
دارد؛ ولى اگـر اضرار به بدن زن مـوهوم باشد، اصـًال تزاحم رخ نمى.دهد. اگر گـفتـه شود كـه
خـانواده.هاى پرجـمـعـ�ت، به لحـاظ شاخـص سالمت و بـهداشت در سـطح پا$�ن.تر هسـتند و
مـادران پرفــرزند ب�ـمـارتر و پدران پـرفـرزند در وضـعـ�ت روحـى بدترى نسـبت به كـم.فـرزندها
هسـتند، ا$ن سـخن هـ�چ مـبناى علمى و حـتى شـواهد خـارجى و ه�چ آمـار تـأ$�ـدكننده ندارد.
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خـانواده* پرجـمعـ�ت به صـرف پرجـمـع�ت بودن ـ و در مـقـا$سـه با خانـواده.هاى كم.جمـعـ�ت ـ
پرنشاطتر هسـتند. مادران پرزا$مان، سالم.ترند و پدران و فـرزندان ا$ن خانواده.ها تعادل روحى
ب�ش.ترى دارند. البـتـه خـانواده.هاى بسـ�ـار پرجـمـعـ�ت كـه آمـار فـرزندان براى عـرف عـام ن�ـز
تعـجب.آور باشـد، از تحت ادله خـارج هسـتند؛ چون ادله* شـرعى به ازد$اد مـتعـارف منصـرف
است. بنابرا$ن اضـرار وارد به مـادر و پدر در صـورت دارا شـدن مـثـًال ١٥ $ا ب�ـست فـرزند، از
محل بحث ب�رون است؛ چنان.كه ادله* شرعى از پد$ده* انفجار جمع�ت ن�ز منصرف است. حال
هم�ن تكث�ر مـتعارف براى افراد خاص $ا در مقاطع و شـرا$ط خاص براى اصنافى از مردم، اگر
مـزاحم با مـصلحت مـهم.ترى بـاشد، مـى.توان از آن دست برداشت؛ مـثـًال زوجـ�ن در اوا$ل $ا
اواسط ازدواج براى مدت معـ�نى كه دوره* درمان $ا تحصـ�ل ضرورى $ا مأمور$ت مـهم شغلى،
مى.توانند فرزندآورى را به تأخـ�ر اندازند؛ ولى براى كلى جامعه نمى.توان گـفت چن�ن تزاحمى
رخ مى.دهد. با ا$ن حال، اگر فرض كن�م تكث�ر جمـع�ت در مقطعى موجب گسترش امراض و

تولد بچه.هاى ناقص.الخلقه شود، البته مصلحت اهم را با$د مراعات كرد.
از آن.جا كه گفت�م محل نزاع، تكث�ر جمع�ت است و بازگشت به س�است.هاى كالن در
نظام اسـالمى دارد، پس بحث افزا$ش اوالد در خـانواده.ها هرچند به تكثـ�ر جمـع�ت مـرتبط
است، با آن تالزم دائمى ندارد. بنـابرا$ن تمركـز بحث بر وقـوع تزاحم مـ�ان سـ�ـاست تكث�ـر
جمعـ�ت $ا د$گر س�است.هاى نظام مثل س�ـاست دفاعى $ا فرهنگى $ا اقتـصادى، با$د باشد.
در ا$ن.جـا تشـخ�ـص اهم از مهم بـا حاكم اسـالمى و از طر$ق تشـخـ�ص مـصلحت به كـمك
خبـرگان اسـت. اما هنگام وقـوع تزاحم براى افراد $ا اشـخاص خـاص، در حالى كـه آنان در
سا$ه* نظام اسالمى به سر مى.برند، رعا$ـت نكته.اى د$گر الزم است؛ و آن، مصلحت اعمال
س�است.هاى نظام از سوى آحاد مـردم است. پس هر كسى هم با$د مصلحت شخص خود و
هم مصلحت سـازمانى.اش را مـالحظه كند و آن.گاه اهم را بر مهـم مقدم دارد. به ا$ن امـر ن�ز
با$د توجه داشت كـه در تقدم اهم بر مهم به مـقدارى كه رفع تزاحم شـود، اكتفـا مى.شود، نه
ب�ش.تر. پس اگر تـنها تأخ�ـر فرزندآورى در مقـاطع خاص، مشكل بـرخى خانواده.ها را حل
مى.كند، نبا$د اصل فرزندآورى كنـار گذاشته شود؛ و اگر مـوانع و مزاحمات تكث�ر جـمع�ت
در نظام $ا پرفـرزندى در خـانواده.ها را بتـوان به نحـوى برطرف كـرد كـه اصل تزاحم از مـ�ـان

برود، البته ا$ن كار با تعط�ل مصلحت مهم، بر اهم تقدم دارد.
به هم�ـن منوال، صور د$گرى براى تزاحم مى.توان فـرض كرد كه در قـالب برخى اشكاالت

مطرح مى.شود. در ا$ن.جا به نحوى كه ب�ان آن اشكاالت باشد، آن.ها را مطرح مى.كن�م.
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١. تزاحم مصلحت افـزا$ش جمعـ�ت با مصلحت رعـا$ت حقوق فـرزندان؛ در ا$ن.جا
فرض تزاحم، آن است كه با افزا$ش جمع�ت، ترب�ت صح�ح كودك و تأم�ن ن�ازهاى مادى و
مـعنوى او مــخـدوش مى.شـود $ا دسـت كم رفـاه او تأمـ�ن نـمى.شـود. پس بر فـرض تـحـقق
تزاحم، با$د د$د مـصلـحت افـزا$ش جـمعـ�ت چـقدر ز$ـاد است و در برابر، تأمـ�ن ن�ـازهاى
ضـرورى و اول�ه* كـودكـان و حـداقل.هاى زندگى مراد اسـت $ا حد مـتـوسط $ا تأمـ�ن رفاه كـه
مـصلحت ترج�ـحى است؛ و البـته رعـا$ت مـصلحت اهم را با$د كـرد؛ ولى تشخـ�ص آن در
امور شخـصى، با افراد و خانواده.ها و در امور اجـتماعى، با حاكم است. در عـ�ن حال، ما
معتقد$م كه چن�ن تزاحمى جـز در موارد و مقاطع خاص و نادر رخ نمى.دهد و شاهد آن، ا$ن
است كـه آ$ات و روا$ات درباره* مطلوب�ت تكثـ�ر جـمعـ�ت مسلمـ�ن، در سخت.تر$ن شـرا$ط

اجتماعى، صادر شده است.
٢. تزاحم مصلحت افزا$ش جمع�ت با مصلحت رعا$ت حقوق اول�ا؛ به ا$ن معناى كه

پدر و مادر ن�ز حق زندگى مرفه و حداقل.هاى آسا$ش و آرامش را دارند.
در بررسى ا$ن فرض، همان نكات سابق را با$د لحاظ كرد؛ عـالوه بر آن.كه اساسًا در جامعه*
اسالمى مـصالح اخروى بر مـصالح دن�وى ترجـ�ح دارد؛ $عنى تحمل سخـتى.ها براى اجر و ثواب
نزد هر فـرد مسلمـان بر اساس مـبانى اعـتقـادى كامًال تـوج�ه شـده است. پدر و مادر در خـانواده و
حاكم اسـالمى براى جامعه، در هنگـام بروز تزاحم فقط بر اساس مصـالح دن�وى نبا$د ب�ـاند$شد؛

چه رسد به ا$ن كه رعا$ت مصالح اخروى در زندگى دن�وى ن�ز اثر خود را نشان مى.دهد.
بنابرا$ن رنج فرزنددارى براى مـادر و پدر، آن قدر اجر اخروى دارد كه حـتى اگر فرض
كن�م فـرزندان پس از رشـد و كمـال، ه�چ رسـ�ـدگى.اى به آنان نكنند و به لحـاظ مـحـاسبـات
دن�وى راضى به تحمل آن سختى.ها نباشند، باز هم به لحاظ ادله.اى كه ثواب باردارى مادر و
محبـت به فرزندان و تأم�ن مخـارج آن.ها را از سوى اول�ا، مى.گو$د مـصلحت پرفرزند بودن

را ترج�ح مى.دهند و راضى مى.شوند.
ناگفته نمـاند كه در ا$ن فرض و فرض سابق، احتمـال عقوق ن�ز مطرح است؛ $عنى ا$ن
احتـمال كـه پدر و مادر با عدم رسـ�دگى به فـرزندان به دل�ل ز$اد بودن آن.ها، مقـصر شناخـته
شـوند و مـشــمـول ادله* عـقـوق از سـوى اوالد شـونـد؛ و ن�ـز فـرزندان به سـبب هـمـ�ن عـدم
رس�ـدگى، نااهل بار ب�ا$ند و مـوجب اذ$ت پدر و مادر شـوند و مشمـول ادله* عقـوق از سوى

آن.ها باشند. در ا$ن.جا باز هم پدر و مادر، مقصر شناخته مى.شوند.
پاسخ آن است كــه اوًال هرچند مـمكن اسـت پدر و مـادر اسـبـاب نااهـل بودن فـرزندان را
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فراهم آورند، ه�چ.گاه علت تامه* ا$ن امر ن�ستند و همه* اسباب انحراف در خانواده و اجتماع، از
ق�ـبل اقتـضائات هستند؛ و اطالق ادله* شـرعى به گونه.اى است كـه تقص�ـر پدر و مادر را مـجوز
تقصـ�ر اوالد قرار نمى.دهد. ثان�ـًا ه�چ.گاه پدر و مادر نمى.توانند راهى پ�ـدا كنند كه بفهـمند اگر
اكنون فرزنددار شوند، در آ$نده نمى.توانند حقوق او را مراعات كنند؛ چون اسباب شكل.گ�رى
زندگى آ$نده، بس�ار مختلC است و حضور خود فرزند، معادالت فعلى را به هم مى.زند. ثالثًا
محل بحث، مطلوب�ت افزا$ش جمع�ت به عنوان $ك سـ�است كلى براى جامعه و نظام اسالمى
است؛ پس اگـر كسـى به طور خاص و در مـوردى، به فـرض، $ق�ن پـ�دا كـرد كـه با اعمـال ا$ن

س�است دچار گناهى مى.شوند، براى شخص او اجتناب از گناه مقدم است.
٣. تزاحم مصلحت افزا$ش جمع�ت با مصلحت برخى مشاغل و مناصب خاص؛ گاه
اقتضاى شـغلى و منصبى، به گونه.اى است كه شخص نمى.تواند فـرزندان ز$اد داشته باشد.
مـصلحت تأمـ�ن ا$ن گونه مـشـاغل و مناصب، در حـد وجوب كـفـا$ى، با مصـلحت اعمـال
سـ�است نظام در زمـ�نه* جمـعـ�ت تزاحم پ�دا مى.كنـد و روشن است كه ا$ن گـونه افراد، اگـر
كنتـرل مـوالـ�ـد كنند، بر خـالف سـ�ـاست نـظام حـركت نكرده.اند؛ بلكـه در ب�ش.تر مـوارد،

مستحبى را به سبب واجبى، ترك كرده.اند.
٤. تزاحم مصلحت افزا$ش جمع�ت با مصلحت حفظ نقش در فتنه.ها؛ روا$ات درباره*

فتنه.هاى آخرالزمان و وجوب حفظ نفس و سختى د$ن.دارى در آن دوره، متعدد است.
در برخى از ا$ن روا$ات، اجـمـاالً از تباهى نـسل جوان و بدشـدن رفـتار مـردم سـخن به
م�ـان آمده است. پس مـصلحت حفظ د$ن، اقتـضا دارد كـه تعداد كمى فـرزند باا$مان داشـته

باش�م؛ ولى فرزندان ز$اد بى.ا$مان نداشته باش�م.
تعاب�ـر مخـتلC در ا$ن روا$ات آمده است؛ مـثل «ك�C بكم اذا فـسدت نسـاؤكم و فسق
شبابكم» (مجلسى، ١٤٠٣: ٩١/٩٧)، «فعندها امـارة النساء و مـشاورة االماء و قـعود الصبـ�ان

على المنابر» (كورانى، ١٤١١: ٢١٧/٢)، و مانند آن.
خالصه آن.كـه ممكن است توهم نوعى تالزم م�ـان كثرت جمـع�ت و گستـرش فساد در
آخرالزمان شود؛ به ا$ن اعـتبار كه در آن مقطع خاص، $ا نمى.توان�ـد جلوى فساد را بگ�ر$د $ا

خ�لى سخت مى.توان�د چن�ن كن�د. پس دفع فساد تنها با عدم گسترش جمع�ت است.
پاسخ آن است كه اوالً آخرالـزمان، معلوم ن�ست هم�ن زمـان ما باشد؛ و ثان�اً گـسترش
فساد، مسـأله* عمومى و جهانى است و اگر مـوازنه* جمع�ت مسلم�ن با كـفار را عوض كن�م،
به گسـترش ا$ن فـساد كـمك كرده.ا$م؛ چون هم مـسلمانان مـرتكب معاصـى در آن زمان ز$اد
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هسـتند و هم ما با كـاهش جـمعـ�ت مـسلم�ن، آمـار كفـار را باال برده.ا$م؛ و دست كم همـان
مسلمانان فاسق با ظهور امام زمان به اصالح شدن و توبه نزد$ك.تر هستند تا كفار.

ثالثاً بر فـرض كه تكث�ـر بى.رو$ه* جمعـ�ت با رشد مضـاعC فساد در جـامعه* مـسلم�ن در
آخرالزمـان مالزم باشـد، براى خروج از تزاحم، به مـقدار اقل اكتـفا مى.كن�م؛ $عـنى افزا$ش
جـمعـ�ت را به قدرى كند مى.كن�م كـه با گسـتـرش امكانات مادى و مـعنوى هماهنگ باشـد؛
عـالوه بر ا$ن كه روا$ات آخـرالزمان، در واقع سنگ�ـنى مسـؤول�ت اول�ا را نشـان مى.دهد، نه
ا$ن.كه براى راحت شـدن از سختى كار فـرهنگى $ك.باره صورت مسـأله را پاك كنند؛ بلكه با
كـاهش جمـع�ت مـسلم�ـن، كفـه* قدرت در جـانب غ�ـرمسلـم�ن ب�ش.تر مى.شـود و دوباره بر

سختى كار و سنگ�نى مسؤول�ت ما افزوده مى.شود.

جمع	بندى و نت�جه	گ�رى

افـزا$ش نسـبى جـمـعـ�ت $عنى خـروج از كـاهش خطرات جـمـعـ�ت، از سـ�ـاست.هاى الزم
االجــراى نظام اسـالمـى با$د باشــد و دولت اسـالمى مــوظC است راهكارهـا و بسـتــرهاى
مناسب براى اجـرا$ـى شـدن آن را فـراهم آورد؛ و هر گـونه تبل�ـغـات مـنافى آن، نوعى جـرم
حـساب مى.شـود؛ ولى تحقـق خارجى آن به آحـاد مردم در نظـام اسالمى وابسـته است كـه از
س�است.هاى نظام، تخلC نورزند. پس افراد در صورتى كه عذر و مانعى از تشك�ل خانواده
و فرزندآورى ندارند، بـراى مقابله با خطر كـاهش جمـع�ت با$د اقدام كنـند. ا$ن وجوب، تا
رس�ـدن به حد كـفا$ت فـعل�ت خواهد داشت. افـزا$ش نسبى در ا$ن فـرض، به معناى تثـب�ت

جمع�ت است نه افزا$ش واقعى.
اما افـزا$ش نسـبى جمـع�ت به مـعناى دوم، آن است كه نه.تنهـا جلوى كاهـش جمعـ�ت
گرفـته شود، بلكه درصـدى متناسب با مصلحت نظام كـه عزّت و اقتـدار آن است و در حدى
كه ضررى به فرهنگ و اقـتصاد و تأم�ن ن�ازهاى مادى و معنوى وارد ن�ا$د، افـزا$ش جمع�ت
پد$د آ$د. در ا$ن.جا اگر تأمـ�ن ا$ن مصلحت، امرى مستحب و ترج�ـحى باشد، براى تحقق
ا$ن هدف، مـسـتـحب است آحـاد مـردم ن�ز اقـدام الزم را به عـمل آورند و ا$ـن استـحـبـاب تا

رس�دن به حد كفا$ت، باقى است.
افزا$ش نسـبى جمع�ت به مـعناى سوم، آن است كه افزا$ش جـمع�ت مسلمـ�ن نسبت به
كفار س�ر كندترى نداشته باشد، به گونه.اى كـه با كاهش آمار آن.ها عزّت و اقتدار مسلم�ن كه
وابسته به كـم�ّت جمع�ت آنان ن�ز فـرض مى.شود، مخدوش گردد. وجوب $ا اسـتحباب ا$ن
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امـر، به مـصلحت.سنجى حـاكم در نظام اسـالمى و بررسى مـوازنه* قـدرت مـ�ان كـشـورها $ا
پ�ـروان اد$ان و مــذاهب وابسـتـه اسـت؛ و تحـقق ا$ن مـصـلحت، به اقـدام افـراد در تـشك�ل

خانواده و فرزندآورى، منوط است كه مى.تواند واجب $ا مستحب باشد.
افزا$ش مطلق جمع�ت، بدون لحاظ امـور فوق.الذكر، امرى مستحب است؛ ولى ادله*
شـرعى به افزا$ـش متـعـارف منصرف است، بـه گونه.اى كـه نسل جـد$د، به طور مـتعـارف،
موقـع�ت زندگى پ�ـدا كند، نه افزا$ش انفـجارگـونه به صورتى كه تنـها تكث�ـر عددى پرشـتاب

هدف.گذارى شده باشد.
در همـه* حـاالت $ادشـده، دخـالت عـوامل خـارجى و بروز تـزاحـمـات مى.تواند حكم
مـسألـه را به طور كلى $ا جـزئى عوض كـند؛ ولى فقط تـا هنگامى كـه شرا$ط تزاحـم موجـود
باشـد، آن وجـوب $ا اسـتـحـبـاب مى.تواند برداشـتـه شـود. پـس حـاكم اسـالمى مى.تواند در
مقـطعى، مصلحت تأمـ�ن رفاه را بر مـصلحت تكث�ـر جمـع�ت ترجـ�ح دهد و س�ـاست تنظ�م
خــانواده را در پ�ـش بگ�ــرد، چنان.كــه افــراد براى ازدواج و خــانواده.هـا براى فــرزندآورى
مى.توانند شـرا$ط و$ژه* خود را لحاظ كـنند؛ ولى بروز تزاحم م�ـان مصلحت افزا$ش نـسبى $ا
مطلق جـمعـ�ت و مصلحت.هاى د$گر، به نظـر ما فرضى غـ�رواقـعى در غالب مـوارد است؛
چون به وجود تالزم م�ان تكث�ر جمع�ت و بروز مـفاسد و محذورات اجتماعى ناظر است كه

دل�لى بر آن ندار$م، مگر در مواردى نادر.
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