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 جمع بندی

شود، چهزر دلیل اقزمه شد. اکی حرمت اضرار منجر به عقم دائمی می بستن لوله مردان و ینزن کهبر حرمت عقیم سازی  از  

سوره نسزء که تقراب استدالل به آن و اشکزل آن بیزن شد؛ سوم رواازت  111شود. دوم آاه به نفس که شزمل اان روش می

 جموع اان ادله را مالحظه فرموداد.مربوط به حرمت اخصزء و چهزرم اجمزع. م

رض کردام اان دلیل هم نیزی به اثبزت کبرو  دارد و هم اثبزت صغرو . در نزحیه کبر  اان دلیل مطلق در مورد دلیل اول ع

ی او منجر به هالک نفس است. ای نظر صغرو  هم  معتنزبهشود ضرر تواند ثزبت کند. آنچه بز اان دلیل ثزبت میاضرار را نمی

به حد  هست که مشمول حکم حرمت اضرار به نفس قرار گیرد  ضرر نیست امز بزاد ببینیم ضرر آنبستن لوله بی اک جهت

از نه. عرض کردام بعید نیسات که به منزسبت آثزر سوء اان کزر که ممکن است بششی ای آن جسمی و بششی دارر روانی  

 ین نبزشد، حکم به عدم جوای مشکل است.بزشد، در برخی شرااط حکم به عدم جوای کنیم. امز اگر اان چن

تواند به تبع اان دلیل مورد توجه قرار گیرد. بزالخره بر طبق برخی ادله، نقص مت نقص عضااو هم به نوعی میمسااهله حر

ادله حرمت نقص عضو به غیر ای  حزل آاز .استعضو از قطع عضو حرام است. به اک معنز اان ای ادله متعدد  قزبل استفزده 

قیم سااازی  را ثزبت کندی اان هم ای اان یاواه که عضاااو  قطع تواند حرمت عاجمزع که در آخر اشااازره خواهیم کرد، می

آاد، قهراً مشمول آن ادله نیست ولی اگر نقص عضو را به معنز  ااجزد مزنع در برابر شاود و نقصای در عضاو دداد نمی   نمی

  محل اشکزل بزشد.کزرکردهز  اعضز  بدن بدانیم و نه به معنز  قطع از خزرج کردن عضو، ای اان یاواه ممکن است اان کزر 

ساوره نسازء هم مالحظه فرموداد که اسازسازً مرتبط بز اان بحس نیست و مربوط به تغییر دان خدا و حالل کردم      111آاه 

بعضای ای تغییرات جسمی ملل ملله   گواندمیهز  الهی و بزلعکس اسات؛ هر چند برخی ای مفساران در لال اان آاه   حرام

. امز حتی اگر اخصزء هم داخل اطالق اان آاه بزشد و تغییرات جسمی را هم در بر بزشدمیکردن و اخصازء مشمول اان آاه  

 گیرد، شمول آن نسبت به عقیم سزی  روشن نیست. 

در مورد اجمزع هم مالحظه فرموداد که نه اجمزع بر حرمت نقص عضاو و نه اجمزع بر حرمت اخصزء، معلوم نیست شزمل  

 مزنحن فیه شود. 

 حق در مسئله

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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نکه عقیم امز بز توجه به اا کوتزه است.وجه به نکزتی که گفته شد، چه بسز ای نظر دلیل دست مز برا  تحرام عقیم سزی  بز ت

شااود و بز توجه به اانکه تکلیر نساال ساازی  به طور قطع اگر در جزمعه رواج دیدا کند، اان منجر به ای بین رفتن نساال می

د قرار گرفته و همچنین بز توجه به مشزطراتی که ای رهرذر اان کزر برا  مسااتحب مدکد در دان اسااالم اساات و مورد تهکی

آاد، به واژه در بُعد روحی و روانی، لذا به نظر مز احتیزط واجب آن اسات که عقیم ساازی  جزای نیست.  هز دیش میانسازن 

 ن است که ای اان کزر اجتنزب شود.دهیم امز احتیزط واجب اااعنی فتوا به حرمت نمی
 مؤید

اان مساهله مداد به مذاق شازرع و متشارعه هم هسات؛ اعنی اگر مز مجموع تعزلیم اساالمی را در اان حویه ببینیم و سیره      

دیزمبر)ص( و اهل بیت عصاامت و طهزرت)ع( را مورد توجه قرار دهیم و نیی متشاارعه که در طول تزراال اسااالم ای اان کزر 

کند به اانکه اان کزر بز مذاق شرع و کنند، مجموعه اانهز مز را هداات میکردند که خودشازن را نزبزرور  اجتنزب و دور  می

 شزرع سزیگزر  ندارد. 

ولی همزن طور که گفتیم اان به حساب حکم اولی است امز اگر اک عنوان ثزنو  دیش آاد و اک ضرورت و اضطرار دیش  

، قهراً به عنوان ثزنو  اک حکم دارر  دیدا آاد، از حزکم اساااالمی در اک شااارااطی اان را برا  عموم جزمعه تجوای کند

کند و ای بحس مز خزرج است. امز اگر اان جهت نبزشد، ای حیس حکم اولی همزن طور که عرض کردام به نظر مز احتیزط می

 واجب در ترک اان کزر است و لذا بزاد ای آن اجتنزب شود. 

بزاست اان فروع در جز  خودش مورد بررسی قرار گیرد. مز اانجز شاود که می البته اانجز فروعی لال اان بحس مطرح می

متی ملالً حفظ جزن از سال عقیم سزی  وداار شود بین امر اصل اان مسهله را بررسی کردام. ملالً اانکه اگر در اک شرااطی 

ن، آن اک بحس دارر  اساات و بزی اان غیر ای بحس عنوان ثزنو  عمومی اساات؛ مزدر از ددر، از موارد  نظیر و مشاازبه اا

 بنزبر مالحظزت ششصی ممکن است اک شرااطی دیش آاد که اانهز فروعی دارد که بزاد در جز  خودش بررسی شود. چون 
 کنترل جمعیت

ز  هت. به منزسبت بحس عیل، راههز  دیشریر  ای بزردار  اسعیل بود. گفتیم عیل اکی ای راه مسالله چهزردهم موضاوع  

ه بعد هزای کشوند، راههزای که قبل ای انعقزد نطفه اعمزل میدارر دیشاریر  ای بزردار  را مورد بررسی قرار دادام. ملالً راه 

هز موجب عقم است و بعضی موجب عقم نیست. استفزده ای شاوند؛ همچنین گفتیم بعضای ای اان راه  می اعمزلای انعقزد نطفه 

، استفزده ای روش دازفراگم، استفزده ای داروهز بعد ای انعقزد نطفه، اانهز همه IUDاستفزده ای روش قبل ای انعقزد نطفه داروهز، 

 شود.ریر  ای بزردار  محسوب میهز  دیشطرقی بود که در عداد عیل، ای روش

 تحدادهز در حویه کنترل از وجود دارد که آن راههز  دارر هم برا  جلوگیر  ای تکون از تولد فریند باه غیر ای اانهاز راه  

نسل در بعضی موارد و در بعضی  تحدادهزای است که در موضوع د؛ ملل سقط جنین که اکی ای راهنشاو نسال اساتفزده می  

هزای که در گذشته طی شد، به نوعی مغفول واقع شود و ششص شاود. اعنی فرض بفرمزاید همه اان راه کشاورهز اعمزل می 

ا  رسیده که جنین ا از قبل ای ولوج روح از بعد ای آن ا دارر به ای چند مزه متوجه شود که بزردار است، اعنی به مرحله بعد

داد نسل است؛ اعنی بدون اانکه ضرورت جنین هم اک راه برا  تحمرحله انسزنی نیداک شده از ای اان گذشته است. سقط 

ی را در هزااالن آیمزاش فل بزشد، ملالً نزقص الشلقه بزشد سقط جنین کند.ط و اضاطرار  بزشد و بدون اانکه بیمزر  برا  
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شوند که ملالً اان طفلی که هز متوجه میدهند و در ااران هم مرسوم است که برا  بعضی ای بیمزر دوران بزردار  انجزم می

منرلسیم اک آیمزاشی به نزم  بیمزر برا  تششیص در درون شاکم مزدر هست، مبتال به بیمزر  سندروم دان هست از نه.  

کشااند و اان مزاع را رحم را که بچه در درون آن قرار دارد می ،مزاع داخل ،ای طراق ساارن  دهند.انجزم میآمینوساانتی 

ت کنند که ملالً اان جنین ای اان حیس نقص در خلقکنند، البته نه به نحو قطعی ولی تز حد بسیزر یازد  کشف میآیمزاش می

شااود. در اان موارد از نه. اان االن متعزرف اساات؛ مشصااوصاازً برا  کساازنی که احتمزل اان امر در مورد آنهز داده می دارد

قت و رج و مشاگر مبتال به اان مشکل بزشد، هم حآاد دهد؛ چون فریند  که به دنیز میدیشکی قزنونی اجزیه سقط جنین می

اند، امز برخی البته برخی در جوای ساقط جنین اشکزل کرده هم همین جز ساشتی برا  خودش دارد و هم برا  ددر و مزدر.  

شود. در اک شرااط خزص جنین نزقص الشلقه را سقط می انجزمبه استنزد برخی فتزوا کزر اند و االن اان اان را مجزی دانسته

مز غیر ای اند. ات اان را برخی فتوا دادها  هم داشته بزشد، بعد ای سقط بزاد بپردایند ولی اصل مشروعیکنند. حزال اگر داهمی

اان شارااط، مسالامزً سقط جنین ای موارد  است که در شرع جزای نیست و حرام است. بحس سقط جنین، ادله حرمت آن،   

 شوام.میهزای است که جداگزنه اک موضوع مستقل و مهمی برا  بحس است و مز وارد آن نموارد استلنز آن، اان بحس

داد نسال وجود دارد که آن راه خیلی شزل و نزدر و تقرابزً متروک و محجور است امز گزهی ای    هم برا  تحاک راه دارر

گیرد و آن هم مرگ خودخواسته است؛ اعنی شاود و مورد بحس و جدل قرار می نظر فکر  و نظر  اان مسازئل مطرح می 

هزای است که تکلیف آنهز هم کنند، اانهز بحس کشند و گزهی ممکن است اقدام به خودکشی جمعیکسازنی خودشازن را می  

 ا  اان کزر را کنند.اختیزر  عدهروشن است و خیلی مورد ابتالء جزمعه انسزنی نیست که اراد  و 

اک عنوانی هم تحت عنوان نسال کشای وجود دارد که آن هم بزی ممکن اسات تحت اغراض ساوء مذهبی از اقتصزد  از     

کنند که کشی می ا  برا  اانکه جلو  افیااش جمعیت مسالمین را بریرند، شروع به نسل طقهقدرت طلبزنه، ملالً در اک من

سنی و هریه گوان اکی ای مسزئلی که در آن وهز  استعمزر  است. در بداد نسال است و البته ای برنزمه اان هم اک راه تح

کردند و عیت مسلمین اقدام به نسل کشی میشد، همین بود؛ اعنی به قصد کم کردن جماازم توساط متعصبین صرب انجزم می 

هز را اعمزل جمعیت بسایزر  را ای کوچک و بیرگ، ین و مرد و مشصاوصازً نسابت به اطفزل و ینزن بزردار، اان خشونت    

خواهیم دربزره نساال کشاای بحس کنیم و نه دربزره مرگ خودخواسااته از مز نه می اانهز هم معلوم اساات. کردند. تکلیفمی

هز  دیشریر  ای بزردار  ه ساقط جنین. اانهز ای موضوع بحس مز خزرج است؛ عمده بحس مز راجع به روش خودکشای و ن 

و مفصالً دربزره آن بحس کردام و بعد  گرفتبود که ای عیل شروع کردام. عیل در مسهله چهزردهم تحرار مورد بررسی قرار 

یر  ای تکون و تولد فریند. همه اانهز را مالحظه فرموداد هز  مشتلف دیشریر  ای بزردار  از دیشرای آن هم دربزره روش

 که ای نظر فقهی و شرعی، برخی ای آنهز مجزی است و برخی غیرمجزی، برخی مشروع و برخی غیرمشروع. 

ردام کدر کنزر همه اانهز، اک بحس دارر  وجود دارد تحت عنوان کنترل جمعیت از تنظیم خزنواده. آنچه تز اانجز بحس می

ر جهزن هز  کلی حزکم بواقع بیشتر تنظیم خزنواده بود. به عنوان اقدام فرد ، اعنی اگر اک کسی خودش فزرغ ای سیزستدر 

تنظیم خزنواده اک اصطالحی  چه حکمی داردی هز  حزکم بر اک کشور بشواهد به هر دلیلی اقدام به اان کزر کنداز سیزست

عنوان کنترل جمعیت. منظور ای کنترل جمعیت اان اساات که اک سر  دارام تحت هم اک اصاطالحی  آن، اسات؛ در کنزر  
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شاود که به طور اراد  مییان یاد و ولد و رشد جمعیت را کم کند. اان اک مفهوم و عنوانی است که   انجزماعمزل و رفتزرهز 

جمعیت سزمزن هزای تحت عنوان جنبش کنترل هز  شصت و هفتزد میالد ، در دنیز شروع شد و جنبشبه خصوص ای دهه

کم توساعه دیدا کرد و در کشاورهز  مشتلف اان برنزمه اعمزل شد. اسزا اان جنبش از اان برنزمه و نظراه، ای   گرفت و کم

اک ششصی به نزم مزلتوا بود که نوعزً ای جنبه اقتصزد  اان مسهله را مورد بررسی قرار داد و اان نظراه مطرح شد. اسزا 

هزن ای نظر امکزنزت مزد  محدود است و روی به روی جمعیت دنیز در حزل افیااش است و اان حرف او اان بود که دنیز و ج

شود. لذا برا  اانکه به طور اسزسی افیااش جمعیت و نبودن امکزنزت، موجب فقر و کمبود نیزیهز  انسازن در همه ابعزد می 

عیت جهزن دداد آاد و تنهز راه ااجزد تنزسب اان است کن شود، بزاد اک تنزسبی بین امکزنزت و جمبز اان فقر مبزریه و راشه

شاود؛ تزیه اان بز احتسزب مرگ و میرهز   سازل جمعیت جهزن دو برابر می  52که یاد و ولد کم شاود. او معتقد بود که هر  

ور ه طبقزعده است که آاد، اان اک دیش میاست که طبیعی، مرگ و میرهزای که به واسطه جن  و مرض و حوادث طبیعی 

 شود. سزل جمعیت جهزن دو برابر می 52متوسط حداکلر هر 

. اک یمزنی ملالً جمعیت جهزن شوداگر محزسبه شود، جمعیت بسیزر یازد میاک محزسابه سزده اان به نحو تصزعد   طبق 

سزل  52ای شاد. االن که شاش میلیزرد است بعد   شاد، اک میلیزرد می سازل دو برابر می  52دزنصاد میلیون بود، اگر بعد ای  

ل قزم بزال خیلی مشکشود چهزرده میلیزرد. اان دو برابر شدن در اعداد و ارشود دوایده میلیزرد؛ اگر هفت میلیزرد بزشد میمی

 کند.درست می

 هزایبود و در برابر چه مکتب چهآن چنین نظر  را مطرح کرد و در واقع خزسترزه و  هز  اان نظراه و اانکه چرا راشاه 

راشااه کنترل جمعیت چنین حرفی بود که او مطرح کرد که تنهز راه حل بحران و اساازا به هر حزل د اان بمزند؛ علم کر قد

ظیم هز  کنترل جمعیت و تننزشی ای کلرت جمعیت، اان است که مز جلو  اان رشد تصزعد  جمعیت را بریرام و لذا برنزمه

وصزً به کشورهز  در حزل توسعه و جهزن سوم سراات کرد. و مشص شدهز شروع خزنواده به صورت عمومی ای نزحیه دولت

اان در ارودز، در اک مقطعی انجزم شد و االن نتیجه اش اان است که جمعیت سزلمند آنهز یازد شده و حزال تشواق به یاد و 

تک فریند ،  اند به عنوان قزنوناک قزنونی گذاشااته 1191در چین که جمعیت بساایزر یازد  دارد، در ساازل کنند. می ولد

آورد. آن قزنون بزعس شاده که جمعیت چین حدود چند صد میلیون کمتر شود.  اعنی هیچ کس بیش ای اک فریند نبزاد می

ا  در چین نیسااات که غذا  مردم اند. االن هیچ جنبندهقزنون دو فریند  را اعمزل کردهاالن ولی آن قزنون را لغو کردند و 

گرفته تز چییهز  دارر  که در دنیز مرسوم هست. بزالخره مسهله تهمین غذا  چنین  نبزشد؛ ای سوسک و مزرمولک و س 

 شود. ا  نیست. به هر حزل اان اک نظراه است که اعمزل میجمعیتی کزر سزده

تر  اعمزل شد، تز جزای که هز  منسجمبرنزمه 1331شروع شد؛ در سزل  1339در ااران هم برنزمه کنترل جمعیت ای سازل  

ا  دارد. به دالال فرهنری و رساید ولی بعد ای انقالب رشد جمعیت اک افیااش قزبل مالحظه  5/1معیت ااران به رشاد ج 

و بزعس شد جمعیت رساید، اعنی چیی  نیداک به سه برابر شد   5/3فضاز  اول انقالب، تقرابزً رشاد جمعیت در ااران به   

موضااوع کنترل جمعیت در  1339هز بزعس شااد که تقرابزً ای ساازل کمبود منزبع و افیااش نیزی ولییازد شااود.  ااران نزگهزن

به  5/3دساتور کزر قرار گیرد و به مرور شاروع کردند به اعمزل اان سایزست. اعنی در طی چند سزل نرش رشد جمعیت ای    
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هم سیزر  شاد؛ موافقزن و مشزلفزن ب رساید، اعنی به همزن مییان قبل ای انقالب رساید. اان موضاوع به جد اعمزل می    5/1

هز، برخی ای روش در موردا  موافق بودند، امز اصاال کنترل جمعیت اک عده دربزرهداشاات. ملالً در همزن مقطع بز اانکه 

هز. وایکتومی و توبکتومی ای نزحیه برخی ای کردند؛ ای جمله راجع به بساااتن لولهبرخی ای اطبازء به طور جد  مشزلفت می 

هز  دیشاریر  ای بزردار  در جزمعه تروا  شود، به  خواهید روشکه اگر هم میرفت قرار گاطبزء به شادت مورد اشاکزل   

هز به صااورت راارزن و مشصااوصاازً برا  مردان اان کزر را  در درمزنرزه چونمردم برواید که اان دو کزر چه آثزر  دارد. 

دادند و نوعزً هم ان کزر را انجزم میا  که خیلی مدونه نداشاات، در منزطق معیینی اکردند. اک عمل سااردزای چند دقیقهمی

 گفتند که اگر بزی شااود دارر امکزن بزرور گفتند از کم میشااود؛ ولی نمیمیهز  بزی که هر وقت بشواهید اان لوله گفتندمی

م به اان اتوانساتند بزی کنند امز بزی کردن آن اوالً خیلی مدونه و هیانه داشت و بعد بسیزر  ای کسزنی که اقد نیسات. بله، می 

وانید اان را تگفتند هر وقت بشواهید میگفتند به مز نرفتند که اان دارر قزبل بزیگشااات نیسااات؛ میکازر کرده بودناد، می  

ا  برگردانید و به شاادت هم ای اان موضااوع نرران و نزراحت بودند. به هر حزل در مورد کنترل جمعیت اک چنین برنزمه 

اساات که تقرابزً اک نظراه مساالط در بساایزر  ای  ا  برنزمهکنترل جمعیت اک  حزلبه هر رواج دیدا کرد و عمومی شااد. 

 هز  اخیر بوده است.شورهز در دههک

هز  اخیر مطرح شده هز و دههجمعیت بز اانکه در سزلکنترل در کنزر اان، البته نظرات و آراء دارر  هم وجود دارد. بحس 

اشزره دارر من حداقل به دو نظر  شاده، هز  اخیر مطرح مساهله در دوره  اانولی دیشاینه تزراشی هم دارد. گمزن نکنید که  

ه به معتقد بودند کهم قزئل بودند به نظراه افیااش جمعیت؛ برخی ای متفکران قرون وسااطی  حموراایهز  کنم؛ در تمدنمی

ه بود و االن هم ر گذشاااتا  دطور کلی برا  ترقی فرد و ترقی جازمعاه، جمعیات بازااد افیااش دیدا کند. اان اک نظراه     

 طرفدارانی دارد.

ااک نظراه دارر هم نظراه اندایه بهینه جمعیت بود. اان هم در گذشاااته مطرح بوده و بعضااای ای حکمز  چین بزساااتزن،  

کنفسایوا و در اونزن بزساتزن افالطون و ارسطو به خصوص اان نظراه را داشتند که قزئل به تواین جمعیت از اندایه بهینه   

 دند. جمعیت بو

نظراه افیااش جمعیت قدرت را در افیااش جمعیت و داشااتن فریند  دس به طور کلی سااه نظراه در اان بزره مطرح اساات:

خیلی  تواند به دشتوانه آن قدرتکه انسزن می کندااجزد میداشتن افراد بیشتر اک قدرتی  داند چون بر اسزا آنمیبیشاتر  

   ای کشورهز در حزل اجرا است.کزر انجزم دهد. اکی اندایه بهینه جمعیت و اکی هم نظراه مزلتوا که االن در بسیزر

شود، را بزاد جداگزنه بحس کنترل جمعیت که به عنوان اک عمل اراد  ای نزحیه حکومت برا  کم کردن یاد و ولد مطرح می

هزساات. من عمدتزً هز  دولتهز و برنزمهقرار دهیم؛ اان تزبع مالحظزت، ساایزسااتمورد بررساای و فزرغ ای بحس خودمزن 

  هز  دیشریر  ای بزردارخواساتم اشزره کنم که بحلی که مز در لال مسهله چهزرده تحرار الوسیله داشتیم، دربزره روش می

حس کنند ببزاد خزنواده است. اان اک بحلی است که کزرشنزسزن دربزره آن ای بحس کنترل جمعیت و تنظیم  غیربود که اان 

س توانیم وارد اان بحکند. مز دارر رأسزً نمیهزست؛ اان اک عنوان ثزنو  دیدا میهز و ضرورتو نظر بدهند و تزبع مصلحت

هز  قدرت در عصر کنونی و در دلفهشاوام. راشاه اان نظراه را گفتم و در کنزر آن دو نظراه دارر هم وجود دارد؛ واقعزً م  
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هز  قدرت، به واژه قدرت سیزسی و اقتصزد  چیست. آاز کمیت بر کیفیت ترجیح دنیز  معزصر، بزاد بررسی شود که مدلفه

دارد از نهی آاز اگر اک ملت و مردم محدود و بز کیفیت داشته بزشیم رجحزن دارد از اک جمعیتی که ای نظر کمی یازد بزشند 

هله را اریازبی اان مس توانهز  گسترده و کزرشنزسی دارد و البته به طور مطلق نمیکیفیت دزاین. اانهز احتیزج به بحس امز بز

 هز  مشتلف ممکن است تغییر کند. کرد. اان در شرااط و یمزن

هزت و ابعزد رشنزسزنه ای جهز  کزلذا اان بحلی نیست که اانجز ای منظر فقهی به آن بپردایام؛ اان بحلی است که تزبع بررسی

 مشتلف است. هذا تمزم الکالم در مسهله چهزردهم. 

 
«نیوالحمد هلل رب العزلم»                           


