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 . راههای دیگر جلوگیری از بارداری41تکمله مسأله 

رمت عزل ح قبل از تعطیالت درباره عزل و جواز یا حرمت آن به تفصیییل ب ک دردی ن ایایًاب به این اًی ه ردیییکی  ده اد ه

توااک حرمت را ثابت دنک. وعکه دادی  ده به منادبت ب ک از عزل، درباره اموری ده به اوعی وافی به مقصیود ایتت و ایی 

 تواانک بعضاب مشیول این اد ه قرار گیراک، ب ک دنی . شواک و میمل ق به عزل می

اخراج اآللة و افراغ المنی خارج »عبارت ادت از دار شیکن ادت. وون عزل  عزل در واقع یک راه جلوگیری طبیعی از بچه

شییود ده اطفه گیرد، این باعک مین اینکه منی را بیرون از رح  قرار دهک. قیراب وقًی منی در داخل رح  زن قرار ایی«الرحم

الحاب به آن ده اصط ای به دایا ایایک و تکون پیکا اکنک. این یک راه برای جلوگیری از بارداری ادتمنعقک اشود و ایایًاب بچه

هیای دیرری ه  برای جلوگیری از بارداری و عک  تو ک و تکون فرزاک وجود دارد ده  گوینیک. امیا راه  جلوگیری طبیعی می

 ای این جلوگیری اتفاق بیفًک، میکن ادت احکا  آن فرق دنک. بتًه به اینکه در وه مرحله

 کیفیت انعقاد نطفه

ها و دنی  ده اوالب این راهها و طرق میها شوی ، ابًکائاب یک مرور اجیا ی بر این راهاین راه قبل از اینکه ما وارد برردی فقیی

 براداس اظرمطلب این قیراب ها از اظر شیرعی مینو  ادت یا خیر.  گاه برردیی دنی  ده آیا این راه طرق را بشینادیی  و آن  

تواای  درباره این اموری حرف هتًی  و اه می مًخصصاه دارشنادان و اهل فن بایک به صورت یک گزارش ارائه شودن ما 

ها را بیان بزای . این متأ ه تقریباب جنبه موضو  شنادی دارد ده اجیاالب شیا ایز بایک با آن آشنا شویک. برای اینکه ما این راه

شییود، بایک احلی زن باردار میای به عنوان مقکمه در مورد بارداری و اینکه ورواه و با طی وه مردنی ، اجیاالب یک اشییاره

های تخصیصی مراجعه دنیکن اما خیلی اجیا ی و به عنوان مقکمه  آشینا شیوی . برای تفصییل مطلب بایک با مراجعه به دًا    

 دن .میعرض 

های مًصییل به رح  زن یک اطفه از تلقیح یا آمیخًری و امًزاج ادییمر  ده در منی مرد موجود ادییت و تخیک ده در  و ه

آیک. امًزاج و اخًالط این دو یییی یعنی ادمر  و تخیک یییی زمینه را برای باردار شکن زن فراه  شود، به وجود میتو یک می

یک مثلثی ادیت ده در ااًیای آن دو  و ه به آن مًصل ادتن دهااه رح    ماانکدنک. رح  زن به طور دلی از اظر شیکلی  می

اتیبت به قتیت باالی رح  از عرض دیًری برخوردار ادتن مثل یک مثلک یا یک مخروط ادت و ادمر  از دهااه رح   

ا ه، در آن  و هدنک و در قتیت باالیی رح  ده دو  و ه در طرفین آن هتتشود و از این فضا عبور میوارد فضای رح  می

 شواک. ، با ه  مخلوط میشودمیزن در یک دوره زماای مشخص ای اد  در با تخیکی ده
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ها این قابلیت را داراک ده با مخلوط دننک. این تخیکها یک تخیک آزاد میبیه طور دلی در بیااوان هر ماه یکبار تخیکان  

روز بعک از پایان دوره قاعکگی آزاد  21تا  21یوالب بین ها معبا ادیییمر ، تبکیل به بچه شیییواک. این تخیک  قاحشیییکن و 

ها برخورد دنک و شرایط فراه  باشک، شیواک. اگر قبل از آن ادیمرمی موجود باشک یا در این حین ادمرمی با این تخیکان  می

ک یا امکان  قاح بین ر و قبل از قاعکگی دوره بعک، امکان آزاد شکن تخیطُیشود.  ذا در اواخر ایا  بعک از اطفه تشیکیل می 

این تخیک و ادمر ، دیًر ادتن یعنی امکان بارداری در یکی دو هفًه بعک از دوره قاعکگی بتیار بیشًر ادت تا دوره پایاای 

  طُیر زن. 

 شواک، گویا به ااًظار  قاح هتًنک تا این ادمر  وارد دهااه رح  شود وهای مًصل به رح  ای اد میها ده در  و هاین تخیک

ها  قاح دنک. خاصیت فیزیو وژیکی رح  به ا وی ادت ده های رحیی با آن تخیکفضای میاای رح  را طی دنک و در  و ه

ها صورت شیواک و  قاح در درون این  و ه ها میدنک و اینیا وارد این  و هها را به دییت فوقاای رح  هکایت می این ادیمر  

ای در دار ایتتن یک موجود دلو ی به اا  ادمر  و یک موجودی ده رفًه، اطفهگیرد. تا زماای ده هنوز  قاح صورت ارمی

گیرد، دنک و یکی را زن. وقًی بین اینیا  قاح صورت مییکی را مرد تو یک می وجود داراک ده شودنبه اا  تخیک شناخًه می

 عک از تشکیل اطفه، این م کداب به دویشوی ن اما بهای ریز و تخصیصی ایی گوینک. ما دیرر خیلی وارد ب کاطفه می آنبه 

 قاح تا زماای ده این اطفه به جکاره رح   فاصییلهدنک. شییود و به جکاره رح  وتییبنکگی پیکا میفضییای رح  هکایت می

ت فضای رح  ها به دیدشک ده تا بعک از تشکیل اطفه، از  و هدنک، تقریباب دو هفًه ادتن دو هفًه طول میوتبنکگی پیکا می

ینی گزدد و آا ا به جکاره رح  وتیییبنکگی پیکا دنک. از اظر پزشیییکی به وتیییبیکن اطفه به بکاه و جکاره رح ، الاهبرگر

گزینی، این یک موجود زاکه ادیت ده ایازمنک تذذیه ادت. باالخره هر موجود  گوینک. از زمان تشیکیل اطفه تا زمان الاه می

ها یک هادتن در خودِ دلولمکت دو هفًه از ذخیره غذایی درون خود دلول ای ایاز به تذذیه دارد. تذذیه اطفه در اینزاکه

 دنک. ذخیره غذایی وجود دارد ده خودش را تذذیه می

به تشکیل  دنکگاه این اطفه شرو  میبعک از اینکه این وتبنکگی به جکاره رح  اتفاق افًاد و الاه گزینی صورت گرفت، آن

گوینک جفت داراکن این یک ویزی ادت ده او را به بکن مادر مًصل درده ادت آیک، مییا میای ده به داایک بچهجفت. شنیکه

ک. این جفت بعک از وتیییبیکن اطفه ده تقریباب بعک از دو هفًه از تشیییکیل اطفه اتفاق ندنده بعک از تو ک این جفت را جکا می

ه این اطفه بودییله این جفت ادت. جفت در واقع یک  شیود. از این مرحله به بعک، تذذی افًک، تودیط خود اطفه ای اد می می

 شود به ارتزاق از ذخایر غذایی مادر. اینودییله ارتباطی و اتصال بین این اطفه و مادر ادت. دیرر از این به بعک شرو  می 

 ااکذاشًهرا اطفه گ نیاا  ا یامرحله کیتا  قرآای و دینی یا به تعبیری فقیی در اصطالح دنک به رشک دردن.د  شرو  مید 

روزگی به آن  04روزگی تا  04گوینک. از حکود روز، به این اطفه می 04یا  04گیرد تا حکود از زماای ده  قاح صورت می

شود و گوینک. در پایان ویارماهری روح در این شیء دمیکه میروزگی را مضیذه می  214روزگی تا  04گوینک. از علقه می

 رای این موجود قبل از دمیکه شکن روح و بعک از دمیکه شکن روح وجود دارد. طبیعًاب احکا  خاصی ب

ادت. اینکه مثالب در ویل روز اول، ویل  دردهدر این مراحل قابل رؤیت را ودایل و ت ییزات جکیک پزشکی بخشی از اینیا 

ت. این اواخر ادت ده تقریباب یک روز دو  و ویل روز دیو  این وه هیأت و شیکلی دارد، اینیا تقریباب اشیان داده شکه اد   
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بعک به  مًر باشک دهردک، شایک این موجود یک یا دو دااًیدنک. تازه وقًی به ویارماهری میشکل و شیایل ااتاای پیکا می

 شود. شود و اجزای بکن او دامل میتر میمرور رشک او دریع

ود. ششود یک موجودی به اا  ااتان تکون پیکا دنک، از  قاح ادمر  مرد و تخیک زن م قق میبه هر حال آاچه ده باعک می

ر ها و ای اد موااع دم یوعه این مراحل را اگر بخواهی  فیردیت دنی  ده بعک به حتیب فیردت اینیا ببینی  دخل و تصرف  

 تری مورد برردی قرار دهی . تواای  متأ ه را به ا و واضحت ادت ده ما میگیرد، آن وقدکا  یک از این مراحل صورت می

ها حردت دنک و آا ا  قاح او ین عامل، وجود ادیمر  ادیت. ادیمر  بایک باشیک تا در درون رح  قرار گیرد و به دیت  و ه    

ه تخیک زن بایک تو یک شود. صیورت گیرد و دوباره به داخل رح  برگردد و الاه گزینی م قق شود. عامل دو  این ادت د 

 د.تخیک زن بایک موجود باشک تا این  قاح صورت گیر

بر این اداس، برخی از موااعی ده بر در راه تکون فرزاک وجود دارد، مربوط به مرد و برخی موااع مربوط به زن ادت. عزل 

دنک، در واقع منی ده موجود ادت و در در واقع یک راه داده و طبیعی برای اخًالل در این متیر ادت. وقًی دتی عزل می

 دهک تا بخواهک تا آن متیر طی شود و تبکیل به اطفه شود. ر اییآن ادمر  هتت را اداداب داخل در رح  قرا

اما قبل از این، یک راه دیرری اتیبت به مرد وجود دارد و آن این ادیت ده ادیاداب ارذاراک ادمر  در او تو یک شود یا اگر    

دت ده االن در دایا به عنوان هایی اشود، وارد در منی و م رای طبیعی خودش قرار اریرد. اینیا راهادیمر  در او تو یک می 

دن ها مطرح ابوشیود. شایک در قکی  االیا  به این شکل این ب ک های دنًرل جیعیت و تنظی  خااواده از آایا ادیًفاده می راه

آاچه در گذشًه مطرح بود و شایک ه  عیکتاب جنبه م ازات داشت، ویزی به اا  اَخًه دردن بود. اخًه دردن اَشکال مخًلفی 

 دار شکن بود. ها و از بین بردن امکان بچهدوبیکن بیضهدر آوردن و و ی معیوالب داشت 

  و ه نان مااع این  قاح شودن مثالب بتًهایی پیکا شیکه ده ه  در مردان و ه  در زا اما به مرور زمان و با پیشیرفت عل ، راه 

 بنکاک. اینیا را اجیاالبرا به منی می ادمر ی ااًقال هاگوینک. وازدًومی یک راهی ادیت ده  و ه مردان ده به آن وازدًومی می

ده اصطالحاب به عنوان عزل شناخًه ادت برردیی خواهی  درد ده آیا شیرعاب م از هتیت یا ایتیت. راه دیرر هیان راهی     

ین حال یا اینکه اخراج ال   صیورت اریرد اما در ع ادیت.  شیود ده عبارت از اخراج ال   و افرا  ا ینی خارج ا رح   می

ر  به گیرد تا از ورود ادمهایی مورد ادًفاده قرار میافرا  ا ینی خارج ا رح  اتفاق بیفًکن مثل آاچه ده االن به عنوان م فظه

. این ه  در واقع حک  عزل را داردن وون عیکه مطلب در عزل هیان افرا  ا ینی خارج ا رح  ادییت. جلوگیری دننکرح  

هایی از حیک او  این روابط داشًه باشک اما در عین تت و طبیعًاب میکن ادت یک تفاوتدردیت ادیت ده اخراج ال   ای  

 حال افرا  ا ینی خارج ا رح  هتت. 

 شود.می مربوط به مرد ادتن یعنی ای اد موااع در آن ویزهایی ده به مرد مربوط یک راهپس یک مرحله و 

ادت. تا مرحله قرار دادن ادمر  در درون رح ، این مربوط به مرد تر آن ای اد موااعی ادت ده مربوط به زن اما بخش می 

خواهک وارد رح  زن شود، از این ا به بعک یک دری موااع قابل تصویر ادت. شیا آن ادیتن اما از زماای ده این ادمر  می 

 ینکه اداداب در هیانمراحلی ده ما عرض دردی  در اظر بریریکن برای هیه این مراحل موااعی پیش بینی شیکه ادت. یکی ا 

مرحله اول، مااع تو یک تخیک در زن شودن یعنی ارذارد در زن تخیک تو یک شود. هیان طور ده در مرد این امکان را ای اد 
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ده  ترین داری ادتایااک ده ادیمر  تو یک اشیود، ادیادیاب به اوعی از تو یک تخیک در زن جلوگیری دننک و این ریشه    درده

 صورت گیرد.  میکن ادت در این ا

ا یا از آا ا به دیت رح  ر میبلبر فرض ده تو یک تخیک به ودیله زن صورت گیرد، به اوعی جلوی ورود ادمر  به داخل 

رار دنک تا با قو دمس به داخل رح  ده به دیت فوقاای رح  حردت می میبلادمر  به  ورودبریرد. در مرحله دو  بعک از 

را از بین  ها بردک، آناج پیکا دنک، در هیین متیر آن را منیک  دننک. یعنی قبل از اینکه به  و هها با تخیک امًزگرفًن در  و ه

ه گاه مااع بازگشت آن بها گرفت و با تخیک  قاح پیکا دنک، آن ببراک. مرحله دیرر آن ادیت ده بعک از آن ده داخل در  و ه 

، در آن مرحله آن را ت ده از وقًی ده الاه گزینی صورت گرفتدیت رح  و مااع الاه گزینی آن شواک. مرحله آخر این اد

 منیک  دننک.

 جمع بندی

ها و طرق جلوگیری از بارداری بعک از بیان دیفیت بارداری، معلو  شیک ده یک بخشییی مربوط به مرد ادت و یک  پس راه

هایی ده مربوط به زن ادییت تنو  تر ادییت و راههایی ده مربوط به مرد ادییت، م کودبخشییی مربوط به زن ادییت. آن راه

گیرد. هر دکا  از اینیا بایک اجیاالب به صییورت رح  صییورت می بیشییًری داردن وون عیکه این دیییر ااعقاد اطفه در داخل

 جکاگااه از اظر فقیی برردی شواک ده آیا اینیا شرعاب م از هتت یا اه. 

 ها آثار موقت وها داشیًه باشیی . بخشی از این روش  تواای  یک تقتیی  بنکی دیرری برای این روش از زاویه دیرر ما می

 ذا این شود. شیودن اما بعضیی از اینیا من ر به عقی  شییکن مرد یا زن می  من ر به عق  ایی م کوده زماای خاصیی داراک و 

 قرار گیرد.مالحظه دیرری ادت ده بایک مورد توجه 

شییواک. از زاویه دیرر این های مربوط مردان تقتییی  میهای مربوط به زاان و راهها از یک جیت به راهاین طرق و راه پس

ای ده عرض شود. با مالحظه این مقکمهشود و گاهی من ر به عق  اییمن ر به عق  در زاان و مردان می ها گاهیطرق و راه

نک، مورد دشیک ده یک تصویر دلی و اجیا ی از این موضو  بیان درده باشی ، بایک این مطلب را در حکی ده ب ک اقًضا می 

د   ترین وترین و دادهعزل معلو  شکن عزل در واقع طبیعیبرردیی قرار دهی . عرض درد  ده ارتباط این مطلب با متأ ه  

 ااک. اما آیاترین راه برای جلوگیری از بارداری ادت ده از قکی  االیا  مطرح بوده و اد ه و روایات ما ااظر به آن بودهمؤواه

موری ده این ا اشیییاره دردی ، حک  ها و این اتواای  درباره این روشمی -وه اد ه  فظیه و وه اد ه عقلیه  -میا از آن اد ه  

 این مطلبی ادت ده بایک برردی شود.حرمت یا جواز را ادًفاده دنی ؟ 
 

 «نیوا  یک هلل ر  ا عا ی»


