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مقدمه و بیان مسئله س

با اغماض از نواقص عضوی يا مغزی که معلول مراحل پيش از انعقاد 

نطفه مانند عدم مراعات اصول بهداشتی، جسمانی و روانی پدران و مادران 

است و خود مصيبت بزرگی در دوران ما محسوب می شود و با قطع نظر 

از فقر مادی جوامعی که امروزه از فقر معيشت رنج می برند که خود معلول 

خودخواهی و سودجويی جوامع ثروتمند است )جعفری تبريزی،  1388: ج 4، 

ص 125(. در حقوق کيفری اسالم و بنا بر مستندات قطعی و معتبر در فقه 

اماميه، ممانعت از انعقاد نطفه يا اسقاط يا اتالف نطفه تحت عناوينی همچون 

ممنوعيت سقط نطفه، ممنوعيت عزل و منع استمناء )اتالف اسپرم يا اوول 

به نحو خاص( جرم انگاری شده است،1 اما اين جرم انگاری در نظام ها يا 

حتی مکاتب حقوقي ديگر به ندرت مالحظه می شود. با اين وصف، علي رغم 

اهميت احترام به آزادي هاي فردي مشروع و حريم خصوصي در جامعه، 

جرم انگاري برخي رفتارهاي اشخاص در اين حوزه امري کهن و با سابقه 

در گستره ی حقوق است. همچنين اين پديده به دليل تأثير و تأثر فراوان آن 

از شاخه هاي مختلف همچون فقه، جرم شناسي و نيز عرف و فرهنگ  هاي 

متعدد، همواره پذيراي تعامل نظريه هاي گوناگون مرتبط در درون خويش 

بوده است. در واقع هر چند ظهور ابعاد و گستره هاي نوين حقوق در راستاي 

را  آن، شاخه هايي همچون حقوق حريم خصوصي  قواعد  ترقّي  تحّول و 

1. اين مستندات در ادامه ی مقاله در جرم انگاري فقه کيفري اماميه در خصوص سقط نطفه و استمنا 
و ... خواهد آمد و چنان که بيان خواهد شد برخي از اين موارد از تعزيرات مستند به اجماع همه ی 

فقهاي اماميه از معاصر ، قدما و متأخرين مي باشد. 
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پديدار ساخته است )Diffie & Eva Landau, 2007: 126( که از برخي جهات 

نيز گام هاي مثبتي تلّقي می شوند، اما بايد معناي حريم خصوصي را با تعريف 

منطبق بر موازين اسالمي مالحظه کرد1 و اال چنان که مبرهن است، فقه اماميه 

و حقوق کيفری اسالم در گستره ی ارتباط شخص با خودش نيز به لحاظ 

ثبوتي و نه اثباتي2 وارد مي شود و اموري همچون خودکشي، خودآزاري و 

خود ارضايي حرام و مستحق تعزير معرفي مي شوند3 ؛ لذا اين امر نمي تواند 

بهانه و مانع جرم انگاري در خصوص مسائلي همچون اسقاط يا اتالف نطفه 

و مسائل مربوط به توليد نسل در خانواده شود. تفاسير سکوالر از حريم 

خصوصي، از يک سو آثار وضعي همچون دشواري کشف حقايق و کثرت 

1. بر اين پايه، حريم خصوصي قلمرويي است که بر اساس شرع  تعيين مي شود و به حوزه ی اثباتي 
باز مي گردد نه ثبوتي. از نظر حقوقي نيز اصل بيست و پنجم قانون اساسي را مرتبط ترين اصل با 
حريم خصوصي افراد شمرده اند که به ثبوت ربطی ندارد  »بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش 
کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، 

استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون«.
2. مقصود اين است که جرم انگاري و ممانعت از اين رفتارها انجام شود )= ثبوتي( اما هيچ يک از 
فقها اذن تجسس و فحص از اشخاص در خصوص اين رفتارها را نمي دهد؛ لذا اين جرايم اثبات 

نمي شوند مگر با اقرار اختياري افراد يا هنگامي که جرم علني و مشهود باشد )=حوزه اثباتي( . 
3. هر چند در اين خصوص شمار حقوق دانان بسيار کمتر قابل مالحظه اند؛ برای نمونه دکتر آشوری 
به صراحت معتقدند در حقوق موضوعه ی فعلی کشور ما امکان توسل به منابعی خارج از قوانين 
موضوعه ی ماهوی جمهوری اسالمی در امور کيفری وجود دارد و اصل 167 قانون اساسی با اصل 
قانونی بودن جرم و مجازات تعارض دارد )آشوری، 1383: ج1، ص20(؛ اما با توجه به کليت 
اصل مذکور و سياق عبارت و علت تصويب و ريشه های فقهی آن، نمی توان عقيده ی برخی از 
حقوق دانان را که معتقد به تسری اين تکليف به دعاوی حقوقی هستند، پذيرفت. همچنين برخی 
می گويند: »نگاهی به مذاکرات مجلس خبرگان در زمان تصويب اين اصل مؤيد اطالق ظاهر و 
شمول آن بر کليه ی دعاوی اعم از مدنی و کيفری است )حسينی، 1383 124(. تأييد شورای نگهبان 
قانون اساسی )که مرجع تفسير قانون اساسی است( هرگونه شبهه را راجع به اطالق اصل ياد شده از 
بين برده است و نظريه ی شورای محترم نگهبان قانون اساسی نيز بنا بر ادله ی متعدد و به خصوص 

نامه ی صريح آن شورا- به شماره ی 88/30/37135  حاکی از جريان  167 در امور کيفری است.
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شبهه و از سوي ديگر مشکالت اجتماعي و تبعات جمعيتي و زوال نسل س

جوان را به ارمغان مي آورد که سبب مي شود از رويه ی وارد نشدن به حوزه ی 

فردي تا حدودي عدول شود و مستقيم يا غير مستقيم با ارائه ی مشوق يا 

برعکس ارعاب عماًل در حوزه هايی همچون حمايت از نطفه يا توليد مثل 

خانواده ها دخالت کند. به عبارت ساده تر، به دليل مصالحي مهم تر، مقررات 

محدود کننده ی آزادي وضع کند. 

بر طبق حقوق اسالم، اين موارد ثبوتاً جرم انگاري می شود، اما از منظر 

اثباتي احدي حق تفتيش و تالش براي اثبات اين جرايم را ندارد؛ لذا عماًل 

حريم خصوصي حتي در معناي سکوالر آن نيز از اين حيث آسيبي نخواهد 

ديد. حقوق ساير کشورها در خصوص حمايت از حيات قبل از انعقاد نطفه 

خألهاي جدي دارند. اسناد بين المللي نيز نه تنها در خصوص نطفه هيچ  

قاعده ی حقوقي ندارند، بلکه باالتر حتي در حمايت از انسان ها و جمعيت و 

نسل و رفتارهاي مؤثر در آنها نيز گاهی ورود مؤثري نداشته يا حداکثر فقط 

هنگامي که اين امر به اوج خود يعني در قالب رفتارها و عناويني همچون 

نسل زدايي )ژنوسايد( برسد، تنها موادي را برای حمايت از جمعيت انساني 

طرح مي کنند. اين در حالی است که در حقوق اسالم موارد متعددي از منع 

و جرم انگاري تعزيري اتالف نطفه و منع استمناء )اتالف اسپرم يا اوول به 

نحو خاص( و نيز منع عزل يا اسقاط نطفه در مراحل مختلف آن همچون 

نبايد  البته مقصود از اين مقايسه اين است که  علقه و.. مالحظه مي شود. 

انتظار داشت آنچه در حقوق کيفری اسالم و فقه اماميه در اين خصوص 
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اسناد حقوقي  يا  ارائه مي شود، حقوق موضوعه ی کنوني در مغرب زمين 

متعارف در جهان کنوني امکان تطبيق يا انطباق داشته باشد و اين تفاوت نه 

سبب عدول از احکام اسالم بلکه موجب تعالي حقوق ايران است و استبعاد 

نگرش هاي نظام هاي حقوقي در اين خصوص طبق ادله ای که ارائه خواهد 

نظام هاي حقوقي مالحظه  اين  در  که  است  متفاوتي  مباني  از  شد، حاکي 

مي شود. 

و  امتيازات  کليه ی  پيشين،  جمعيت  و  خانواده  تنظيم  قانون  اساس  بر 

قوانينی که برای فرزندان و عائله پيش بينی و وضع شده بود، در مورد فرزندان 

چهارم و بعد آنها محاسبه و اعمال نمی شد. عدول قانون گذار ايرانی از اين 

رويکرد تحديدی به نوبه ی خود ارزشمند است، اما کافي نيست. محققين در 

تبيين سياست جنايي حقوق اسالم در اين خصوص نکاتي را بيان کرده اند که 

جامعيت و ظرافت فقهي ـ حقوقي الزم در اين خصوص را مطرح مي کند و 

ضروري است در گستره ی مقاالت پژوهشي مالحظه شود.

فرضيه ی اصلي مقاله اين است که حقوق اسالم از ابتداي انعقاد نطفه و 

حتي پيش از آن آموزه هايي را دارد که در پديداري نطفه يا حفظ آن و در 

نتيجه در افزايش جمعيت مؤثر است و اين آموزه ها را چنان مهم تلقي کرده 

که گاهی با وضع ضمانت اجراي کيفري، آنها را در قلمرو حقوق کيفري و 

سياست جنايي خويش قرار داده است. پيش از شرح تفصيل و مصاديق اين 

امر، تأکيد مي شود پاره اي از اين عوامل حکمت ها و مصلحت هاي ديگري 
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نيز عالوه بر افزايش جمعيت دارند1 و بی ترديد جنبه ی تأثر آنها در افزايش س

جمعيت نيز قطعاً مالحظه می شود و  نمي توان منکر اين آثار وضعي مربوط به 

آنها شد. جديت و شدت حمايت و اثر در اين خصوص تا جايی است که در 

دوران امر بين حفظ حيات جنين و حيات مادرش تنها تا قبل از ولوج روح 

اجازه ی سقط پزشکي داده مي شود که صرف نظر از مباحث فمينيستي2 اثر 

وضعي جمعيتي دارد؛ مانند اينکه در فرض بقاي جنين هم تبعاً و هم طبيعتًا 

) نه لزوماً و نه دائماً( جمعيت جوان تقويت مي شود.

بدين ترتيب در راستای افزايش جمعيت در وضعيت کنوني، مي توان در 

مورد آثار، نتايج و خطرات تأسف بار کاهش جمعيت و هزينه هاي گزافي 

که جامعه با هدف افزايش جمعيت بر دوش مي کشد، توافق و اجماع نسبي 

صاحب نظران را محقق دانست و يکي از گام هاي مهم در مهار اين پديده ی 

نامبارک شناخت اولويت و مراحل خنثي سازي آن از جمله از منظر حقوقي 

است.

1 . الزم به تذکر است که شناخت علت مدنظر قانون گذار اغلب ابداً سهل نيست، چه اينکه در برخی 
موارد به جای علت، حکمت و فايده ی حکم بيان شده است و حکم همواره دايرمدار علت است 
)العلة تعمم و تخصص( ولی داير مدار يک حکمت نيست؛ برای مثال امام )( فرموده است: »ال 
تتزوج المرأة فى عدتها من الزوج لئل تختلط المياه« »با زنی که در زمان عده ی همسرش به سر می برد، 
ازدواج نکن تا اختالط نطفه پديد نيايد« آنچه در اين روايت به عنوان جلوگيری از اختالط نطفه 
مطرح شده حکمت است نه علت، زيرا در مورد زن عقيم مسئله ی اختالط نطفه معنا ندارد، ولی 
همچنان حکم ممنوعيت ازدواج با او قبل از پايان عده باقی است )جناتی شاهرودی، 1370: 299(. 
2. مقصود نگرش هاي يک سويه اي است که بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد نوع انسان و حق 
و عدالت همگان مدعي است که تنها برای حمايت يک سويه و افراطي از اناث حرکت و نقد مي کند 
و در موضوع مورد بحث نيز هرگونه آموزه ی تحديد مدار براي زنان باردار را محکوم می کنند 

 .)Andrea, 2004: 49-53(
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بر اين اساس بايد کوشيد، ضمن تبيين قوانين اسالمي مؤثر در افزايش 

جمعيت انساني ـ که حمايت پيش از انعقاد نطفه تا مرز حيات نباتي و گاه تا 

هنگام خاکسپاري را شامل مي شودـ، عوامل عام و خاص حقوقي و کيفري از 

منظر فقه اماميه و حقوق ايران در ساختار سياست تقنيني کنوني شناسايي و 

دسته بندي شود تا جلوه هاي مهم حقوق اسالم و ايران در اين گستره آشکار 

شده و زمينه ی تقويت آن فراهم شود. 

 نوشتار حاضر منصرف از طرح ديدگاه هاي نادر و شاذ مطرح در حقوق 

اسالم است و از آنجا که برخي از اين آموزه ها در حقوق اسالم چنان مهم 

تلقي شده است که گاهی با وضع ضمانت اجراي کيفري1 آن را در قلمرو 

حقوق کيفري و سياست جنايي خويش قرار داده است؛ لذا طبقه بندي عوامل 

موجود مؤثر در سياست جنايي تقنيني، نقش مهمی در افزايش يا عدم کاهش 

جمعيت ايفاء مي کنند. در نهايت نويسندگان تالش می کنند شناخت جامعي 

نسبت به اين پديده به دست آيد و زمينه ی ارتقاء حمايت هاي قانوني از 

افزايش جمعيت بيش از پيش فراهم شود.

بر اين اساس عوامل حمايت از حيات قبل از انعقاد نطفه به دو دسته 

تقسيم مي شوند: 

1. مانند آنچه در خصوص سقط مالحظه مي شود يا براي استمناء با تکيه به اصل 167 قانون اساسي 
تعزير مقرر شده است و با پذيرش اصل 167 بر اساس نظريه ی تفسيري شوراي محترم نگهبان 
منتشر شده در نامه ی شوراي نگهبان به شماره 88/30/37135 در اين موارد مي توان وجود اين آموزه 
در فقه را به منزله ی منبع حقوق ايران دانست. هر چند برخي از حقوق دانان کيفري مخالف جريان 
167 در امور کيفري اند و برخي حقوق دانان ديگر موافق اند )مانند آشوري،1383: ج1، ص20(. 

مالک نظر شوراي محترم نگهبان است بر طبق مستنداتي همچون نامه اشاره شده است . 
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1. عوامل عام مستقيم مانند ممنوعيت عزل، ممنوعيت عقيم سازي و...س

2. عوامل غيرمستقيم مانند ممنوعيت استمنا، ممنوعيت استمتاع از غير 

زوجه و...

نکته ی مهم اين است که عوامل دسته ی دوم، غير مستقيم و با واسطه از 

حيات جنين حمايت پيشينی و پيشگيرانه انجام می دهد؛

مانند اينکه منع استمنا    طبعا1ً ضرورت نکاح و مباشرت   حفظ 

منشأ حيات قبل نطفه.

حتي مي توان گفت وجود اين آموزه ی فقهي دقيقاً موجب حفظ حمايت 

از منشأ حيات قبل از انعقاد نطفه است، چرا که حتي با ممانعت شخص از 

ازدواج و مباشرت، باز هم حداقل اين است که مايه ی حيات يک انسان را 

از بين نبرده است. 

منع استمناء )اتالف اسپرم يا اوول به نحو خاص(   حفظ منشأ 

حيات نطفه

با اين تفسير حتي عوامل غير مستقيم در دسته ی نخست عوامل حمايت 

از حيات قبل انعقاد نطفه يعني عوامل مستقيم نيز مي گنجند. همين تفسير 

درخصوص عواملي ديگر نيز مالحظه می شود  مانند اينکه: 

از  بيشتر  استمتاع  طبعاً  مستلزم  زوجه    غير  از  استمتاع  حرمت 

زوجه                         

1. طبعاً يعني بر اساس طبع غالب انسان ها اگرچه لزوماً علت تامه آن نيست و اال بديهي است که 
ممکن است موانعي همچون اراده ی فرد يا کراهت ناشي از عوامل داخلي، خارجي يا روحي و 

جسمي مانع  اين مالزمه و رابطه ی سببيت شود.  
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استمتاع از زوجه و مباشرت   ايجاد منشأ حيات قبل انعقاد نطفه 

در اين خصوص نيز مي توان گفت وجود اين آموزه ی فقهي دقيقاً موجب 

اگر  است؛ چراکه حتي  نطفه  انعقاد  از  قبل  حيات  منشأ  از  حفظ حمايت 

شخص از ازدواج و مباشرت خودداري کند يعني مجرد بماند، باز هم مايه ی 

حيات يک انسان را از بين نبرده است لذا عامل مستقيم هم می تواند محسوب 

شود.

ممنوعيت استمتاع از غير زوجه   طبعاً  حفظ منشأ و علت مادي 

حيات قبل نطفه   

همچنين مي توان اذعان کرد، هر چه محدوديت استمتاع از غير زوجه 

تشديد شود اين مالزمه تقويت مي شود؛ مانند اينکه حتي نگاه توأم با لذت 

نيز از غير زوجه منع شود چه رسد به لمس و ... . 

به عبارت دقيق تر گاهي عوامل قانوني که از حيث رواني و روحي موجب 

استمتاع بيشتر از زوجه می شود )مانند منع در نگاه يا منع تحريک و جلب 

در گستره ی  و  مي کند  فراهم  را  از زوجه  استمتاع  زمينه ی  نامحرم(  توجه 

عوامل غير مستقيم قرار مي گيرد.

1- حمایت از حیات نطفه و اثر آن در افزایش یا عدم کاهش جمعیت 

 ميان عدم کاهش با افزايش جمعيت تمايز منطقي و حقيقي وجود دارد و 

هر افزايشي لزوماً با عدم کاهش مطلق تالزم عقلي و عملي ندارد؛ چه ممکن 

است افزايش از يک حيث موجب کاهش نيز باشد اما غلبه با افزايش باشد 

مانند مثالي که قبال اشاره شد يعنی هنگامي که با نگرش حقوقي در آموزه هاي 



90

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

ن 
ستا

تاب
 / 

68
ره 

شما
 / 

هم
فد

 ه
ال

اسالمي دقت و مالحظه مي شود در دوران امر بين حفظ حيات يک نطفه يا س

جنين  انساني صاحب روح در شکم مادرش )يعني جنين( و حيات مادر، تنها 

تا قبل از ولوج روح1 اجازه ی سقط پزشکي داده مي شود و پس از آن چنين 

اجازه اي داده نمي شود.2 اثر وضعي جمعيتي اين امر اين است که در فرض 

بقاي جنين جمعيت جوان تقويت مي شود ـ که بحث تفصيلي و مستند آن 

در همان قسمت خواهد آمد. 

ــت هاي تقنيني اسالمي مؤثر در افزايش جمعيت انساني  در تبيين سياس

و بررسي تطبيقي حمايت هاي حقوقي و کيفري ـ که حيات انساني از انعقاد 

ــردـ آموزه هاي متعددي را مي توان  ــه تا مرز حيات نباتي را دربر مي گي نطف

ــت  ــمرد که گاه حتي در تخصص حقوق دان و فقيه نبوده و ناچار اس بر ش

ــه چنان که در مقدمه  ــيرازی، 1429: 44(. البت ــک بگيرد )مکارم ش از طبيب کم

ــاره شد، در اين مقاله مقصود از عوامل خاص، آموزه هايي است که تأثير  اش

مستقيم آنها در افزايش يا عدم کاهش جمعيت در يک سياست جنايي تقنيني 

ــاس مهم ترين اين آموزه ها را مي توان اين گونه  ــوس است. بر اين اس محس

ــمرد؛ ممنوعيت وحرمت کناره گيري از ارتباط خاص با زوجه، دشوار  برش

ــالق در طهر مواقعه،  ــرايط تحقق طالق و ممنوعيت و بطالن ط ــازي ش س

ــگيري بدون اذن همسر، ممنوعيت وحرمت  ممنوعيت وحرمت عزل و پيش

1. الُولُوج: الدخول. و الَولِيجة: بطانة الرجل و ِدْخَلته. قال جل و عز: َو لَْم يَتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اللِ َو ال َرُسولِِه 
َو اَل الُْمْؤِمنِيَن َولِيَجًة سورة التوبة 16. و التَّْولَج: ِكناس الظبي، و قد اتََّلَج الظبي في تَْولَِجه، و أَتَْلَجه الحر 
فيه و أَْولََجه: أدخله ِكناسه. و يقال: أعوذ بالل من كل نافِث و رافِث. و شر كل تالِج و والِج )فراهيدی، 

    .)182 :1410
2. براي تفصيل بنگريد به  ماده واحده قانون سقط درماني )1384/3/25(. 



91

13
94

ن 
ستا

تاب
 / 

68
ره 

شما
 / 

هم
فد

 ه
ال

س
بررسي تطبیقي حمایت از حیات انساني قبل از انعقاد نطفه

ــقط نطفه و آثار کيفري آن، ممنوعيت وحرمت سقط جنين و آثار کيفري  س

ــرح مختصر برخي از اين موارد پرداخته  آن و... که در حد مجال مقاله به ش

می شود.

1-1- ممنوعیت و حرمت کناره گیري زوج های جوان و آثار آن در ایجاد نطفه  

مطابق آموزه هاي اسالم کناره گيري از زوجه يعنی پرهيز از ارتباط خاص 

با وی ممنوع است و اثر وضعي و منطقي - نه لزوماً غالبي يعني مصاديق منتزع 

از آمار- اين آموزه اين است که عالوه بر اهميت و اثر حقوقی رضايت زوجه 

به عنوان يک رکن، طبعاً ايجاد نطفه نيز گسترش يافته و به تبع آن فرزندآوري 

فزوني مي يابد. مطابق نظر برخي از فقهاي اماميه، همسری که اختيار طالق 

نداشته و غير از مباشرت شوهر خود نيز راهی برای رفع نياز جنسی ندارد، 

اگر شوهر او از مباشرت خودداري کند و او را طالق هم ندهد، عرفاً موجب 

اضرار و در حرج قرار گرفتن زوجه می شود و اين عمل قطعاً حرام است. در 

روايات شيعه مؤيدهاي متعددي وجود دارد مبنی بر اينکه چنانچه شخصی 

چندين ماه از مباشرت خودداري کند، حتي بدون قصد اضرار هم معصيت 

کرده است؛ لذا معلوم می شود که ترک مباشرت عرفاً اضرار است ولو قصد 

نيز  با قصد اضرار  اضرار گاهی  البته مسلماً  نباشد.  مستقيم مرتکب محرز 

همراه است، اما اين امر از امور قصديه نيست و لزومی ندارد  قصد در تحقق 

آن شرط در نظر گرفته شود. در روايتی نيز راوی اين گونه طرح می کند که 

»شوهر قصد ضرر زدن ندارد و به خاطر مصيبتی از جماع خودداری کرده 
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است«1 با اين وصف باز هم ترک جماع از طرف معصوم  نهي مي شود. برخي س

مجتهدين معاصر معتقدند، براي اثبات ممنوعيت کناره گيري می توان به اين 

روايت ها استدالل کرد )زنجانی، 1419: ج 5، ص1421(. در مقابل، برخي ديگر 

هم معتقدند مورد اين روايت زوجه ی جوان است. پس اين روايت در مورد 

زوجه ی غيرجوان دليل حرمت نيست و بررسی اشکال حاکي از اين است 

که قدمايی از فقها بين زوجه ی غيرجوان و جوان تفصيل قائل شده اند و 

اختصاص حکم به زوجه ی جوان تا زمان مرحوم فيض2 و محقق سبزواری3 

مطرح نبوده است. مرحوم فيض در اين باره می فرمايد: »اال ان يكون هناك 

اجماع« )فيض، 1401: 290(؛ »از شابه به غير شابه می توان تعدی کرد«. صاحب 

وسائل نيز به اختصاص حکم به زوجه ی جوان قائل شده است. از طرف 

ديگر صاحب وسائل عنوان بابی را به زوجه ی جوان اختصاص داده است 

)عاملی 1389: ج20، ص140(. فقهای متأخر نيز همچون صاحب حدائق و محقق 

نراقی اين تفصيل را قائل شده اند )بحرانی، 1405: ج 23، ص90؛ نراقی، 1415:  ج 

16، ص80( عده ای نيز مثل شيخ انصاری مسئله را با ترديد مواجه دانسته  و 

موضع صريحی ندارند )انصاری، 1424: 75 (.

1. صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا عليه السلم انه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة 
فيمسك عنها االشهر و السنة ال يقربها، ليس يريد االضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون فى ذلك آثما؟ 

...« )عاملی، 1389 : 140(.  
2. متوفی 1091هـ.ق.
3  متوفی 1090هـ.ق.
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با اين وصف صاحب جواهر قائل به تعميم حرمت شده و فرموده: »اينکه 

راوي در حديث مربوط ـ که به لحاظ سند هم صحيح است  سؤال خود را 

به زوجه ی جوان اختصاص داده، موجب نمي شود که اين حکم را مختص 

به زوجه ی جوان دانست، زيرا اوالً اين حکم مستندش نفي حرج  است و 

فتاوا نيز در اين خصوص مطلق است و شامل جوان و غير جوان هر دو 

مي شود و صاحب جواهر به نقل از صاحب رياض تا جايي پيش مي رود 

که اجماع داريم که اين حق زوجه اختصاص به زوجه جوان ندارد اگرچه 

در خصوص زوجه ی  اين حکم  اختصاص  به  قائل  اخير  متأخرين  برخي 

جوان هستند«1 )نجفي، 1359: ج29، ص116 (. با بررسی اقوال فقها اين نتيجه به 

دست می آيد که از نظر فقهاي اماميه اجماعی بر حرمت ترک مباشرت نسبت 

به زوجه ی غير جوان در کار نيست، پس بايد با توجه به ادله ی ديگر اصل 

مطلب را بررسي و تنقيح کرد و اگر اين سؤال مطرح شود که آيا می توان از 

مورد روايت الغاء خصوصيت کرد و با کمک قرائنی مثل تناسبات حکم و 

موضوع در مورد زوجه ی غير جوان هم قائل به حرمت شد؟ مي توان پاسخ 

داد که الغاء خصوصيت صحيح به نظر نمی رسد، زيرا:

اوالً خواسته ها و تمايالت شهوانی در دوران جوانی شديدتر است و اگر 

روايت در جهت ارضاء شهوت زوجه ی جوان حقی برای او قائل شود، حکم 

و موضوع اقتضا نمی کند که در سنين باالتر نيز ـ که اين قوا ضعيف می شود _ 

1. »و اختصاص السؤال فى الصحيح بالشابه بعد نفى الحرج و اطلق الفتوی و معقد االجماع، بل فى 
الرياض ال اختصاص بها اجماعًا، ال ينافى التعميم و ان توّهمه بعض القاصرين من متأخری المتأخرين 

على ما حكى عنه، فجّوز ترك الوطى فى غير الشابه تمام العمر، لكنه كما تری ال يستأهل أن يسطر«. 
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چنين حقی موجود باشد. هر چند آثار مربوط به بحث ازدياد جمعيت و اثر س

وضعي اين امر در افزايش جمعيت در اين سنين کمتر مطرح است و ترک 

مباشرت با زوجه ی جوان عرفاً يک نوع ظلم در حق او به حساب می آيد، اين 

نکته در زوجه ی غير جوان نيست و عرفاً نمی توان الغاء خصوصيت کرد، به 

خصوص اگر زوجه به سن پيری برسد، نهی از ارتباط خاص زناشويي هم شده 

است1 که بر اين اساس اثر وضعي آن در افزايش جمعيت نيز تأکيد می شود، 

زيرا در سن پيري اين آموزه تأثير چنداني در افزايش جمعيت ندارد؛ لذا قطعا 

نفي اين آموزه در اين سنين و تقيد به جوان بودن می تواند مؤيد اثر وضعي 

جمعيتي باشد.

قوای  کرد، چون  لحاظ  نيز  را  مرد  مسئله حقوق  اين  در  می توان  ثانياً 

ـ که  برای شوهر زوجه ی جوان  اگر  لذا  است؛  بيشتر  مرد جوان  جسمانی 

متعارفاً نيز جوان است   تکليفی لحاظ شود، نمی توان مدعی شد که در مورد 

شوهر زن غير جوان ـ که متعارفاً مسن است_ نيز چنين تکليفی هست. در 

حالی که موانع طبيعی در مورد آنها بيشتر از مرد جوان است و گاهی مباشرت 

برای آنها زيان آور هم هست. در نتيجه با الغاء خصوصيت نمی توان از تکليفی 

که بر شوهر جوان است بر غير آنها نيز اثبات تکليف کرد )زنجانی، 1419: ج 5، 

ص1423(. با اين سياست افتراقی و تميز ميان زوجه و غيرزوجه اين آموزه ی 

حقوق اسالم در ازدياد نسل و جمعيت اثر وضعی مهمی خواهد داشت، زيرا 

1. »قال الصادق عليه السلم ثلثة يهدمن البدن و ربما قتلن ... و نكاح العجائز« )عاملی، 1389: ج20، 
ص 255، باب 152، ح1(.
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مقيد به جوان شده و طبعا1ً اين تکليف زمينه ی ايجاد نطفه و توليد نسل را 

بيشتر فراهم مي کند. 

بدين ترتيب صرف نظر از استدالل اشاره شده، به نظر مي رسد اين حکم چه 

مختص زوجه ی جوان و چه مختص زوجه ی غير جوان فرض شود، به هرحال 

اثر وضعي و طبيعي آن اين است که در گستره ی جمعيتي تا حدودي مؤثر 

است و قطعا اگر حکم مختص زوجه هاي جوان شود، طبعاً و قهراً ميزان فزوني 

جمعيت بيشتر مي شود. چه بسا بتوان احتمال اينکه يکي از حکمت ها ـ  نه علل 

قطعي حکم را همين توجه شارع مقدس و قانون گذار حقيقی به افزايش جمعيت 

برشمرد؛ به خصوص که اين استنباط با قرائن ديگري همچون روايت هاي متعدد 

ترويج فرزنددار شدن و حتي افتخار به فرزندي که سقط شده و... همراه است. 

1-2- ممنوعیت استمتاع از غیر زوجه و آثار آن در ایجاد و حفظ نطفه 

ــالمی همچون ممنوعيت استمتاع از غيرزوجه،  نبود آموزه های عالی اس

ــت؛ براي  ــي از داليل کاهش بارداري مثمر ثمر در خانواده های غربی اس يک

ــتمتاع از  ــه که نتيجه ی اس ــته در فرانس ــال نيمي از بارداري هاي ناخواس مث

ــقط نطفه در مراحل مختلف يا سقط جنين داوطلبانه  ــت، با س غيرزوجه اس

ــود در بريتانيا، 33 درصد از تمام کاربران  مواجه شده اند.2 لذا مالحظه می ش

1. چنان که اشاره شد طبعاً يعني بر اساس طبع غالب انسان ها اگرچه لزوماً علت تامه آن نيست و اال 
بديهي است که ممکن است موانعي همچون اراده ی فرد يا کراهت  ناشي از عوامل داخلي، خارجي 

يا روحي و جسمي مانع  اين مالزمه و رابطه ی سببيت شود. 
2. براي مطالعه ی تفصيلي در اين خصوص و ساير موارد مشابه در فرانسه، اتريش، اسپانيا، آلمان، 
انگلستان، سوئد، هلند، يونان، روماني، بلژيک، اتريش و... مراجعه شود به: )مجموعه نويسندگان، 

.)58-61 :1388
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اينترنتي به چيزي به نام پرونوگرافي بدون هيچ گونه مانعي دسترسي دارند. در س

اياالت متحده ی آمريکا، مردها هر ساله برای پرونوگرافي بيشتر از بليط های 

ــينما و هنرهای نمايشی هزينه مي کنند.1 و ثمرات اين امور در ارتباط های  س

زوجين برای تحقق انعقاد نطفه های انسانی می تواند تحليل شود. 

درک  اسالم  حقوقي  آموزه هاي  برخی  ثمرات  عمق  مالحظات،  اين  با 

مي شود آموزه هايي که در حقوق غرب نظير آن يافت نمي شود تا هرگونه 

استمتاع جنسي اعم از نگاه، تماس، لمس و ... از غير زوجه را منع  کند. 

اين امر عالوه بر اينکه هم در ظاهر و هم در باطن حکمت ها و فلسفه هاي 

مختلفي را از حيث انسان شناسي، جامعه شناسي و روان شناسي و ... دارد، 

موجب هدر نرفتن نطفه ها در روابط خارج از خانواده مي شود و افزايش 

جمعيت را با عنايت به مقدماتي فراهم مي کند.

به عبارت ديگر، هنگامي که به مرد اجازه داده نشود، نيازهاي جنسي 

خود را حتي در حد يک نگاه به غير زوجه ی خود منصرف کند، طبعاً برای 

برقراری ارتباط جنسی با همسر خود رغبت بيشتری دارد. اين ارتباط بيشتر 

و عميق تر مرد با زوجه، طبعاً به بارداري همسر قانوني وی و به تبع آن تولد 

فرزندان بيشتر و جمعيت بيشتر منجر می شود.

نظر به اهميت اين موضوع و ارتباط آن با بحث حمايت از انعقاد نطفه 

که قبال اشاره شد پاسخ به اين سؤال ضروری است که مقصود از نگاه توأم 

1. “Men and Porn”, The Guardian, Retrieved, November 13, 2003, From: 
http://www.guardian.co.UK/weekend/story/O,3605,107No16.html 
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با شهوت چيست؟ آيا قصد خاص الزم است يا صرف خوش آمدن و لذت 

حرام است؟  

در پاسخ بايد مالحظه و دقت نمود که اينها عواملي هستند که با مقدماتی 

مانند تحديد راه هاي تخليه ی شهوت  موجب انحصار استمتاع جنسي از 

زوجه و در نتيجه تقويت زمينه هاي مباشرت زوجين و به تبع آن تحقق نطفه 

می شوند. البته در اين خصوص دو نکته تأکيد مي شود:

نکته ی اول اينکه، چنان که پيشتر اشاره شد، اين محدوديت ها در حقوق 

اسالم عالوه بر اينکه در ظاهر و هم در باطن حکمت ها و فلسفه هاي مختلفي 

را از حيث انسان شناسي، جامعه شناسي و روان شناسي و ... دارد، موجبات 

افزايش جمعيت را با عنايت به مقدماتي فراهم مي کند.

نکته ی دوم اينکه، هر چه در قانون براي استمتاعات جنسي از غير زوج 

محدوديت هاي بيشتري وجود داشته باشد، تبعاً و طبعاً اثر بخشي شدت اين 

انحصار استمتاعات در زوجه بيشتر و در نتيجه زمينه ی مباشرت و توليد مثل 

بيشتر فراهم مي آيد. الزم به تأکيد است که اين امر از عوامل غير مستقيم 

حمايت از حيات قبل از انعقاد نطفه محسوب مي شود و موجبات مباشرت و 
در نتيجه ايجاد حيات انساني را فراهم مي کند.1

برخی فقها معتقدند نگاه در فرضی که شخص از کثرت شوق به مرتبه ی 

فراموشی شهوت خود می رسد نيز حرام است و بلکه اشد حرمت را دارد، 

1. براي تطبيق بيشتر بنگريد به شکل رابطه ی سببيت ميان اين محدوديت ها و حمايت از حيات 
نطفه و... )همين منبع: ص6( 
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است. س وفور شهوت  و  کثرت  معلول  فراموشی شهوت، خود  اين  که  چرا 

درست مانند کسی که شخص بسيار عزيزی را از دست می دهد و از غلبه ی 

اندوه گريه ی او تمام و مبهوت می شود؛ لذا نبايد تصور کرد که حرمت نظر 

به اجنبی و اجنبيّه مشروط به شهوت است و شهوت نيز عبارت از اراده ی 

لواط و جماع است، زيرا چنين شرطي در فقه نيست، بلکه آنچه محّل اجماع 

و نّص است، حرمت نظر به لّذت است. يعنی نظری که با التذاذ همراه باشد، 

يعنی خوش آمدن )نراقی، 1422: ج 1، ص31(. بنابراين برای حرمت نظر الزم 

که  مقدار  باشد، همين  داشته  و...  نيست که شخص قصد شهوت جنسي 

خوشش بيايد، برای حرام بودن کافی است. عين اين مطلب در خصوص 

تکلم با زن اجنبيه نيز مطرح است. برخي از فقها معتقدند مطابق آيه ی قرآن 

بايد در حال مشی، پاها را به قّوت به زمين نزنند تا صدای خلخال آنها به 

گوش مردان اجنبی نرسد. برخي فقها معتقدند مطابق اين منع کاماًل روشن 

و واضح است که به طريق اولي تکّلم زن ها با مردان نامحرم نيز حرام است، 

ـ که فلّز است  به مردان حرام  زيرا چنانچه رسانيدن صدای خلخال ايشان 

ـ که تأثيری فوق العاده در  باشد، صدای تکّلم به زبان و اوتار حنجره ی آنها 

التفات مردان به ايشان داردـ به طريق اولی حرام است. بدين ترتيب به نظر 

مي رسد اثر وضعي و طبيعي اين سختگيري در تلذذ جنسي حتي درحد يک 

نگاه يا سماع  اين است که زوج نمي تواند اشتهاي جنسي خود را در جاي 

به زوجه ی خود  لزوماً-  نه  القاعده-  نتيجه علي  ديگري صرف کند و در 

رغبت و تمايل بيشتري خواهد داشت. اين امر مي تواند به ارتباط بيشتر زوج 
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و زوجه در امور جنسی ختم شده و زمينه ها و موجبات تمايل به فرزندآوري 

را بيشتر کند که خود در گستره ی جمعيتي مؤثر است. البته تأکيد می شود، 

در اين آموزه ی حقوق اسالم، مصلحت ها و حکمت های اهم يا مهم ديگری 

نيز  قابل مالحظه است . 

1-3- ممنوعیت و حرمت عقیم سازي و آثار آن در ایجاد و حفظ نطفه

بستن لوله ها يا »وازکتومی« در مردان يکی از راه های جلوگيری از باروری 

است. در اين روش لوله هايي که در طرفين بيضه ها قرار دارند، طی يک عمل 

جراحی ساده قطع شده و دو سر آنها بسته می شوند. اين گونه مردان معموالً 

برای هميشه عقيم می شوند، زيرا پيوند مجدد لوله ها بسيار مشکل و حتی 

گاهی غير ممکن است، گرچه گاهی نيز لوله ها خود به خود باز شده و به حال 

نخست خود باز می گردند. حکم شرعی بستن لوله ها مي تواند اثر وضعي در 

افزايش جمعيت يا عدم کاهش آن داشته باشد. ممنوعيت اين روش قطعاً از 

عوامل مؤثر در افزايش جمعيت است. فقها معتقدند عمل مزبور که موجب 

عقيم سازی دائمی می شود، چنانچه مستلزم نشان دادن و لمس عورت برای غير 

زوجه باشد، جايز نيست، بلکه بنا بر احتياط مطلقاً جايز نيست و  برخی فقها 

حتي بدون عنوان عارض لمس و... آن را ذاتاً منع مي کنند )تبريزی، 1426:  237(.

بسياري از فقها در پاسخ به اين سؤال که »آيا برای جلوگيری از بچه دار 

شدن می توان لوله ی زنان يا مردان را بست يا خير؟« معتقدند بستن لوله ها 

که موجب عقيم شدن شخص می شود، چنانچه مستلزم کشف بدن پيش مرد 

اجنبی يا مستلزم کشف عورت پيش غير همسر باشد، جايز نيست، بلکه بنا بر 
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احتياط مطلقاً جايز نيست و تنها اگر زن مرضی داشته باشد که معالجه ی آن س

موقوف به بستن لوله ها باشد، عمل مزبور مانعی ندارد درعين حال اگر بستن 

لوله ها موجب عقيم شدن مرد شود، حرام است و رضايت يا نارضايتی زن 

اثری در آن ندارد و چنانچه مقدور باشد بايد به حال اول برگردد )گلپايگانی، 

1409: ج 4، ص363؛ مکارم شيرازی، 1429: 67؛ صافی گلپايگانی، 1417: ج 2، ص55(. 

يا به تعبير ديگر بستن لوله ی رحم به طوری که موجب قطع نسل دائمی 

شود، جايز نيست و موافقت زن مجّوز انجام آن نمی شود. کما اينکه مخالفت 

مرد نيز مانع از صورت جواز نمی شود ) بهجت فومنی گيالنی، 1428: ج 4، ص70( 

افزايش  از منظر  آثار اين حکم حقوق اسالم قطعاً  از  و بدون ترديد يکي 

جمعيت مالحظه می شود و الاقل اثر وضعي آن اينچنين است. 

1-4- ممنوعیت اتالف اسپرم یا اوول به نحو خاص  و آثار آن در حفظ نطفه

استمناء يکي از محرماتي است که در حقوق اسالم بدان توجه شده، اين 

عمل موجب به هدر رفتن نيرو و قواي جنسي و در واقع منشأ اصلي حيات 

قبل از انعقاد نطفه می شود و بر اين مبنا زمينه ی افزايش جمعيت را از بين 

می برد. استمناء عبارت است از اينکه انسان با خود يا ديگری غير از جماع، 

کاری کند که منی از او بيرون آيد )تبريزی، 1426: 110(.

گرچه در خصوص حرمت اين عمل حکمت های متعددی می توان يافت، 

اما اين امر منافاتي با اثر وضعي آن يعني حکمت و مصلحت جلوگيري از هدر 

رفتن نيروي جنسي ـ که سرمايه ی مهمي  در توليد نسل و افزايش جمعيت است  

ندارد.
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واسطه  با  و  مستقيم  غير  اين عمل،  که حرمت  است  اين  مهم  نکته ی 

موجب مي شود که در واقع به نحو پيشيني و پيشگيرانه از حيات قبل انعقاد 

نطفه حمايت شود. البته چنان که در مقدمه اشاره شد،  مي توان با برخي تفاسير 

آن را در زمره ی عوامل مستقيم حمايت از حيات قبل انعقاد نطفه گنجاند.1 

مصاديق استمناء )اتالف اسپرم يا اوول به نحو خاص( بسيار گسترده تر از 

عمل مادي است و بر اساس فقه اسالمی تخيّل نيز گاهي مصداقي از استمناي 

صورت های  تخيل  با  که  عملی  ترتيب  بدين  است.   رفته  شمار  به  محرم 

شهوت برانگيز موجب خارج شدن منی شود از مصاديق استمناء به شمار 

رفته و موجب بطالن روزه و ثبوت کّفاره خواهد بود )العاملی )شهيد ثانی(، 

1396: ج1، ص622(. در حرمت استمناء و محرم و موجب بودن آن برای کّفاره، 

فرقی بين اسباب آن از قبيل مالعبه و تخيّل نيست )نجفی، 1411: ج16، ص293(. 

بنا بر تصريح برخی، دليلی بر حرمت صرف تخيّل صور شهوت انگيز بدون 

قصد انزال وجود ندارد؛ هر چند ترک آن ـ   به جهت بيم وقوع در گناه  بهتر 

است. بر همين اساس، در خصوص اين عمل تعزير مقرر شده و روايت 

مؤيد اين مطلب را هم مي توان مالحظه کرد.2 اين امر نيز همچون ممنوعيت 

1. براي تطبيق بيشتر بنگريد به شکل رابطه سببيت ميان اين محدوديت ها و حمايت از حيات نطفه 
و... )همين منبع: ص 6( .   

2. در رابطه با استمناء بايد مالحظه نمود که بسياري از فقها بنا بر اصل مسلم فردي کردن قضايي 
مجازات ها که در حقوق اسالم  تنها در خصوص مجازات هاي تعزيري اعمال مي شود هم عدد 
خاصی از تعزير را مطرح نکردند )محقق حلی  )1403  ص 187- 189، نجفی  1411 ص  649،  
م ح م دب ن  ال ح س ن    ب ه اءال دي ن   : 499/2 و 500،  الطباطبائی 1418  : 42/15 و 43،  تا  بی  ثانی  شهيد 

االص ف ه ان ی   1417 : 410/2 . 
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استمتاع از غيرزوجه عالوه بر اينکه هم در ظاهر و هم در باطن امر حکمت ها س

نيز  و  انسان  پزشکي و سالمت روحي  از حيث  را  مختلفي  فلسفه هاي  و 

افزايش  موجبات  دارد،  و...  روان شناسي  و  جامعه شناسي  و  انسان شناسي 

جمعيت را نيز با مقدمات اشاره شده فراهم مي کند.

1-5- دشوارسازي شرایط طالق و آثار غیر مستقیم آن در ایجاد نطفه

در فقه اماميه، تشديد و تصعيب )دشوار سازي( شرايط طالق در مقايسه 

با شرايط نکاح مسلم است. اموري همچون داشتن شهود که اماميه آن را در 

نکاح مستحب ولی در طالق الزم می داند و به اين ترتيب مدت دوام خانواده 

را طوالنی تر می کند. همچنين ممنوعيت و بطالن طالق در طهر مواقعه نيز 

از اموري است که احتمال بازگشت کانون خانواده ی قبلي در خصوص آن 

جدي است، توضيح اينکه طهر در مواقعه از ايام عده محسوب نمی شود؛ لذا 

به اجماع اماميه و در ايام حيض طالق صحيح نيست، بلکه مورد نهی است و 

( مبنی بر توقيت صحت طالق در روزهايی  تِهِنَّ مقصود  خداوند متعال )لِعِدَّ

که احتساب آن از ايام عده صحيح است، ايام طهر غير مواقعه است1 )حسينی 

جرجانی، 1404: ج2، ص417(.

1.  البته اگر اين شرط رعايت نمي شود چند حالت دارد که خود بحث مفصل و صوري دارد: 
)االولی( ان يطّلقها في طهر آخر من غير مواقعة، و قد ذهب االكثر إلى صحته و نقل عن ابن أبي عقيل 
انه خالف في ذلك و حكم بعدم وقوع الطلق على هذا الوجه و األصح األول )لنا( التمسك بمقتضى 
العمومات المتضمنة لوقوع الطلق بالزوجة، الشاملة لموضع النزاع ألن المطّلقة بعد الرجعة تصير زوجة 
إجماعا. و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد الحميد بن عواض و محّمد بن مسلم، قاال: سألنا أبا 
عبد الّل عليه الّسلم عن رجل طّلق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع ثمَّ طّلق في طهر آخر على 
السنة أثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ فقال: نعم إذا هو اشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثانية 

)موسوی عاملی، 1411: ج2، ص56(. 
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بر اين اساس، با عنايت به مدتی که از تشکيل خانواده ی نخستين گذشته 

است و در بسياری از موارد ضرورت و نياز به حضور فرزند در آن بيشتر از 

خانواده اي است که بخواهد مجدد شکل بگيرد؛ لذا اين سياست تقنيني در 

حوزه ی حقوق خانواده قطعاً مي تواند به نوبه ی خود زمينه ی ارتباط خاص و 

ايجاد و حمايت از حيات نطفه و در نهايت افزايش جمعيت را فراهم سازد 

که از عوامل غير مستقيم حمايت از حيات نطفه به شمار خواهد آمد. توضيح 

اينکه درصورت اعمال نشدن چنين سياست هاي تقنيني، وضعيت هر يک از 

زوجين خانواده اي که طالق در آن واقع شده، از چند حالت خارج نيست؛ يا 

مجرد مي ماند يا با عقد تازه اي متأهل مي شود، در حالت نخست )تجرد( که 

قطعاً ايجاد نطفه و افزايش جمعيتي رخ نخواهد داد و در حالت دوم )ازدواج 

مجدد( نيز اوالً معلوم نيست چه فاصله ی زماني بين عقدين هست و ثانياً عقد 

دوم نيز معلوم نيست به سرنوشت عقد نخست دچار بشود يا خير. بدين سان 

مي توان گفت اين سياست تقنيني حقوق اسالم می تواند در ايجاد و حمايت 

از نطفه و در نهايت افزايش جمعيت تأثير بسياری بگذارد و البته اين تأثير 

وضعي و غير مستقيم است.

1-6- حرمت عزل و آثار آن در ایجاد و حفظ نطفه 

عزل از منظر حقوق کيفری اسالم  عملی است که در آن زوج يا زوجه 

بدون رضايت ديگري در هنگام ارتباط خاص با يکديگر مانع ورود مني به 

رحم شود ) مفيد، 1414: 516؛ طوسی، 1399: ج4، ص 267؛ ؛ عاملی )شهيد اّول(، 1391: 174؛  
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طوسی، 1396: ج4، ص359(.1 عالوه بر ممنوعيت پيشگيری دائمی )عقيم سازی( س

در حقوق اسالم، در ممنوعيت پيشگيری عادی و حرمت عزل نيز مي توان 

آموزه هايي را با قدمت فراوان و صراحت روايات متعدد مالحظه کرد. زوج 

حق ندارد بدون رضايت زوجه به صرف تلذذ در کامجويي خاص خود اکتفا 

کند و به بهانه هايي همچون مسائل اقتصادي و امثال آن، بدون اقناع خاطر و 

تحصيل رضايت همسرش از بارداري او جلوگيري کند. اين حکم به نوبه ی 

خود در افزايش جمعيت مؤثر و بيانگر اين است که قبل از انعقاد نطفه نيز 

آموزه هايي در حقوق اسالم وجود دارد که در افزايش جمعيت مسلمانان مؤثر 

است. از آنجا که اين آموزه کاماًل بی طرف و به گونه اي تدوين شده است که 

نه فقط به نفع زوج و نه فقط به نفع زوجه است، مصداقي از سياست تقنيني 

يا حداقل جزئي از عناصر متشکل مؤثر در افزايش جمعيت تلقي مي شود. 

بر اساس اين آموزه ی اسالم، هنگام بروز اختالف بين زوجين در خصوص 

زمان مادر يا پدر شدن علی رغم اينکه بر اساس فقه اماميه رياست خانواده با 

مرد است، اما در اين خصوص حق با کسي است که تمايل به تحقق انعقاد 

نطفه دارد خواه زوج باشد خواه زوجه.

توضيح اينکه در اين خصوص هر کدام از زوجين که مخالف فرزندآوري 

است )خواه مخالفت از ناحيه ی زوج باشد خواه زوجه(، بايد همسر خود را 

قانع کند. در غير اين صورت مي بايست به خواسته ی تحقق انعقاد نطفه تن 

1. البته هر گاه اين عمل حرام را مرتکب شود، سنّت است که ده مثقال طال ديه ی نطفه به آن زن 
دهد اّما در متعه و عقيم و زنان مسن و سليطه و کنيز بی اذن ايشان جايز است )عاملی، شيخ بهايی 

)بی تا(: ج2، ص268(. 
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دهد و حق تحميل نظر مخالف آموزه ی حرمت عزل را ندارد مگر با رضايت 

همسر خود. طبعاً اين امر موجب ازدياد نسل و تقويت و حق مادر شدن 

می شود. البته برخي از فقها معتقدند جلوگيری زن بدون رضايت شوهر جائز 

نيست، ولی اگر مرد جلوگيری کند مانعی ندارد، اگر چه بدون رضايت زن 

»عزل« مکروه است )موسوی خمينی، 1422: ج3، ص283؛ موسوی گلپايگانی، 1409: 

ج2، ص173؛ بهجت فومنی گيالنی، 1428: ج4، ص65(. در اين فرض هم استدالل 

مذکور رد نمي شود. هر چند که تضعيف و تقويت سياست جمعيتي يک  

سويه مي شود.

1-7- حرمت سقط نطفه و آثار آن در افزایش یا عدم کاهش جمعیت

يکي ديگر از آموزه هاي مؤثر در افزايش جمعيت، ممنوعيت و حرمت 

سقط نطفه و آثار کيفري آن در حقوق اسالم و ايران است، تا جايي که شارع 

مقدس آشاميدن دارويی را که موجب سقط نطفه شود را حرام کرده است. در 

روايتي صحيح السند از رفاعة بن موسای نّخاس آمده است: »راوي مي گويد 

به امام صادق )( عرض کردم: کنيزی می خرم که عادت او به دليل فساد 

خون يا وجود باد رحم قطع شده است. از اين روی دارويی به وی  خورانده 

می شود که همان روز خون می بيند. آيا اين کار برای من جايز است در حالی 

 )( که نمی دانم قطع خون از بارداری است و يا علت ديگری دارد؟ امام

فرمودند: اين کار را نکن. گفتم: مدت قطع خون يک ماه بوده و اگر قطع 

خون او از بارداری باشد، چيزی جز مانند نطفه ی مردی که بيرون می ريزد، 

نيست. امام )( فرمودند: هر گاه نطفه در رحم قرار گيرد، به علقه و سپس 
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به مضغه و در نهايت به آنچه خداوند اراده فرمايد، مبدل خواهد شد. در س

حالی که اگر همين نطفه در غير رحم قرار گيرد، چيزی به وجود نمی آيد. هر 

گاه که عادت او يک ماه قطع شد و از وقت معين آنـ  که در آن عادت می شد 

ـ گذشت، به وی دارو ندهيد« )حر عاملی، 1389: ج1، ص528، باب 12، ح1(.

احتمال  که  را  کسی  حتي  ـ   )( ـ  امام  مي شود،  مالحظه  چنان که 

بارداری او می رود، از آشاميدن دارو منع فرموده است چه بسا يک حکمت 

اين منع، در وهله ی نخست برای رعايت حق کسی است که از اين نطفه 

به وجود می آيد، زيرا انسان از ابتدای انعقاد نطفه حقی دارد که رعايت آن 

واجب است و نطفه ی منعقد شده ی انسان احترام دارد و هر اقدامی که از 

رشد و رسيدن آن به مرحله ی انسان کامل جلوگيری کند، جايز نيست. در 

وهله ی بعد نيز می توان دليل آن را اثر وضعي و وجود سياست تقنيني افزايش 

نطفه  انعقاد  از  قبل  که حتي  دانست  اسالم  آموزه هاي حقوق  در  جمعيت 

حمايت هاي خاص خود را اعمال مي کند. 

اگر فرض شود که عملی  از  اين حديث مي توان گفت، حتي  مستفاد 

در يک دفعه نطفه را از بين نمی برد، ولی باعث نقص در عضوی که شکل 

خواهد گرفت، می شود، جايز نيست، زيرا  نطفه هم حقی دارد که بايد رعايت 

شود. اين امر در ايجاد و افزايش جمعيتي سالم و مسلمان نقش ايفا می کند. 

بنابراين سقط نطفه، تعرض به جنين و انساني بالقوه است که در کاهش 

جمعيت اثر مستقيم دارد، اما قطع بعضی از اعضای وی، به منزله ی تعرض به 

چيزی است که زنده ی آن در شريعت حرمت داشته و در کاهش جمعيت اثر 
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غير مستقيم دارد. در اين باره ائمه )( فرموده اند: »اّن- حرمته ميتًا كحرمته 

و هو حّي« )طوسی، 1407: 273( در موثقه سماعه از امام صادق )( نيز آمده 

است: »سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ 

قال: نعم، كّل ذلك يجب عليه إذا استوی« )حر عاملی، 1389: ج1، صص 554 و 555، 

باب 12، ح1(؛ »درباره ی سقطی که خلقت او کامل شده است، سؤال کردم: آيا 

غسل، کفن و دفن او واجب است؟ امام )( فرمودند: آری تمامی آن، در 

صورت تکميل خلقت واجب می شود«. آنچه از اين سؤال استفاده می شود، 

سؤال از تساوی آن با اشخاص زنده متولد شده است و از جواب، اثبات آن 

به دست مي آيد که خود  اين مسئله به نوبه ی خود در عرض بحث احترام به 

جسم مادي ـ که در افزايش جمعيت مؤثر است ـ، بحث شخصيت معنوي 

جنين را نيز محترم شمرده و از حقوق آن حمايت می کند. به گونه ای که 

اهانت به آن در رديف اهانت به اشخاص متولد شده محسوب مي شود و 

در يک جمله مي توان ادعا کرد که حمايت حقوقي جنين در حقوق اسالم 

هم طراز حمايت از انسان بعد از تولد است و تنها کيفيت حمايت از آن به 

تناسب ويژگي ها متفاوت است. 

2- قانون سقط درماني از منظر حمایت از حیات نطفه و جنین

در حقوق موضوعه ی ايران نيز سقط جنين جرم است و کيفر دارد و طبق 

ماده واحده ی قانون سقط درمانی )مصوب 1384/3/25( سقط و سلب حيات 

از نطفه در هر مرحله از مراحل حتي در مرحله ی علقه بدون ضرورت و شرايط 

مقرر در اين قانون ممنوع است. همچنين سقط درماني تنها با تشخيص قطعي 
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سه پزشک متخصص و تأييد پزشکي قانوني مبني بر بيماري جنين که به علت س

عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر 

که با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح )چهار ماه( با رضايت زن 

مجاز است. بدين ترتيب از تقييد »قبل از ولوج روح« مي توان استفاده کرد 

که اين سقط از ابتداي تشکيل نطفه تا قبل از ولوج روح )چهار ماه( را در 

برمي گيرد و بنابراين موضوع مورد بحث يعني سقط نطفه در هر مرحله اي اعم 

از مضغه، علقه و ... را شامل می شود. قانون مجازات اسالمي نيز ديه ی هر يک 

از سقط هاي اشاره شده را به صراحت مقرر کرده است. 

مالحظه  زير  شرح  به  ايراداتی  ماده اي  تک  قانون  اين  در  حال  اين  با 

می شود:

اول، از آنجا که اين قانون بيشتر به جنبه هاي سلبي نظر داشته است، به 

حمايت هاي ايجابي از جنين و نطفه کمتر پرداخته است.

دوم، زنان باردار بايد بدانند در صورت دارا بودن شرايط سقط درماني 

تنها قبل از عبور چهار ماه مي توانند براي صدور مجوز اقدام کنند و سقط 

بعد از 4 ماه سقط جنايي محسوب مي شود. اين امر تنها از مفهوم اين ماده 

استنباط مي شود، درحالي که جا داشت موضوعي با اين درجه از اهميت به 

صراحت در منطوق عبارت قانوني درج  شود تا هم حمايت از حيات نطفه و 

هم صراحت الزم در قانون براي مخاطبان عامـ  که در تمايز مفهوم و منطوق 

مواد و جمع عرفي و تبرعي مواد دقت حقوقي ندارند ـ فراهم شود. 
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سوم، به نظر می رسد در اين قانون انحصار بحث به رکن رضايت مادر 

نيز تا حدودي قابل نقد است، زيرا اگر ضرورتي است که سقط حرام را مباح 

مي کند چه فرقي ميان رضايت و نارضايتی مادر وجود دارد؟ ديگر اينکه چرا 

رضايت پدر و مادر جنين توأمان لحاظ نشده است؟ 

چهارم، از آنجا که اين ماده واحده معياري برای »ناقص الخلقه بودن« ارائه 

نداده است، مجمل محسوب مي شود، زيرا عبارت »ناقص الخلقه بودن« بدون 

معيار عيني و تنها با اين قيد که »موجب حرج مادر است« نمي تواند مانع سوء 

استفاده هاي متعددي که حيات نطفه را در تمام مراحلش تا قبل ولوج روح 

تهديد مي کند، شود و چه بسا حرج ـ آن هم با تشخيص عرف خاص يعني 

تشخيص پزشکي که در قانون به نحو ضمني اشاره شده استـ  با نقص هايي 

جزئي محرز تلقي شود. به عالوه موجب حرج بودن گاه ضابطه ی عيني و 

نوعي دارد و گاه شخصي و فردي و قانون سقط درمانی از اين حيث نيز 

نيازمند شفايت و صراحت بيشتري است.

نتيجه گيري

بنا بر مستندات معتبر، بسياری از فقهای اماميه بر جرم انگاری ممانعت از 

انعقاد نطفه يا اسقاط يا تلف آن ذيل عناوينی همچون ممنوعيت سقط نطفه، 

ممنوعيت عزل و ممنوعيت  اتالف نطفه يا اوول به نحو خاص که تفصيل 

آن گذشت اتفاق نظر دارند. در واقع حمايت حقوق اسالم از حيات نطفه 

ابعاد مختلفی دارد که يکي از اين ابعاد تأثير آن در افزايش جمعيت است.  
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ضرورت تقويت اين امور در قوانين کشور يا در موارد سکوت و عمل طبق س

اصل 167 قانون اساسي به گونه اي که تأثير مستقيم يا غيرمستقيم آنها در 

افزايش يا عدم کاهش جمعيت محسوس گردد ضروری است. بر اين اساس 

در اين نوشتار تالش شد تا عوامل حمايت از حيات قبل از انعقاد نطفه به دو 

دسته ی عوامل عام مستقيم و عوامل غير مستقيم  تقسيم و شرح داده شود. 

اين عوامل هم جنبه ی حقوق خانواده و هم جنبه ی ايجاد، حفظ و حمايت 

از نطفه و در نهايت افزايش جمعيت را تقويت می کنند. البته برخي از اين 

آموزه هاي فقهي هنوز در متن قوانين موضوعه درج نشده است؛ لذا ارائه ی 

آن به شکل مناسب حقوقي پيشنهاد مي شود تا قوانيني همچون »قانون اصالح 

قانون تنظيم خانواده و جمعيت« در راستاي حمايت بيشتر از جمعيت توسعه 

يابد و آموزه هاي فقهي که هم حقوق خانواده و زنان و هم جمعيت را ارتقا 

مي بخشند، در متن قوانين موضوعه به لسان حقوقي درج شوند. عالوه بر اين 

پيشنهاد کلي، پيشنهاد جزيي ديگري نيز ارائه مي شود و آن پذيرش نظريه ی 

مشهور فقها مبني بر تقدم حق مادر شدن براي زوجه به رغم مخالفت و 

اين حق در  اين ترتيب که  به  بارداري است.  از  بر پيشگيري  اصرار زوج 

گستره ی حقوق قانوني زوجات در قوانين درج شود. همچنين با عنايت به 

ايرادات اشاره شده در خصوص قانون سقط درماني، پيشنهاد مي شود عبارت 

ماده واحده بدين شکل اصالح شود:
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 سقط درماني تنها با تشخيص قطعي سه پزشک متخصص )غير از جراح 

مباشر سقط( و تأييد پزشکي قانوني مبني بر بيماري قطعی نه احتمالی  جنين 

اعضای  برخی  بودن حداقل  کامل  ناقص الخلقه  يا  افتادگي  عقب  به علت 

اصلی بدن به گونه ای که موجب حرج خانواده شود و يا بيماري مادر که 

با تهديد جاني مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح )چهار ماه( مجاز است و 

مجازاتی از اين جهت متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
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منابع  س
آشوري، محمد 1383. آيين دادرسي کيفري، تهران، س ازم ان  م طال ع ه  و ت دوي ن  ک ت ب  ع ل وم   ×

ان س ان ي  دان ش گ اه ه ا )س م ت(.  
انصاري، شيخ مرتضي 1424. فرائد االصول، قم، مجمع الفکر االسالمي. ×
بحرانی آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم 1405 ه  ق. الحدائق الناضرة في أحکام  ×

العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
االصفهانی، ب ه اءالدي ن  م ح م دب ن  ال ح س ن   )ال ف اض ل  ال ه ن دی (   1417 ه ق.  کش ف  ال ل ث ام  عن   ×

ق واع داالح ک ام ، قم، م وس س ةال ن ش راالس الم ی  ال ت اب ع ه  ل ج م اع ه ال م درس ي ن  ب ق م ال م ش رفه .
بهجت گيالنی فومنی، محمد تقی 1428 ه  ق. استفتاءات، قم، دفتر حضرت آية اهلل  ×

بهجت.
تبريزی، جواد بن علی 1381 . رساله احکام بانوان )تبريزی(، قم، دار ال ص دي ق ه  ال ش ه ي ده. ×
ــــــــــ   1426 . استفتاءات جديد تبريزی، قم. ×
جعفری تبريزی، محمد تقی  1388. ترجمه و تفسير نهج البالغه، تهران، انتشارات آثار  ×

عالمه جعفری ره. 
 جناتی شاهرودی، محمد ابراهيم 1370. منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسالمی، تهران،  ×

کيهان    .
حر عاملي، محّمد بن الحسن 1389. وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، قم،  ×

مکتبه االسالميه.
حسينی جرجانی، سيد امير ابوالفتح 1404 هـ ق. تفسير شاهی، تهران، نويد. ×
ايران(،  × حسيني، سيد محمد 1383. سياست جنايي )در اسالم و جمهوري اسالمي 

تهران، سمت.
حلي )محقق(، جعفربن الحسن 1403 ه ق. شرايع االسالم في مسائل الحالل و الحرام،  ×

قم، المهدي.
شبيری زنجانی، سيد موسی 1419 ه  ق. نکاح )زنجانی(، قم، مؤسسه پژوهشی رای پرداز.  ×
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صافی گلپايگانی، لطف اهلل 1417 هـ ق. جامع األحکام )صافی(، قم، حضرت معصومه  ×
.)(
طباطبائی، م ح م دع ل ی 1418 ه ق. ري اض  ال م س ائ ل  ف ی  ت ح ق ي ق  االح کام  ب الدالي ل ، تحقيق  ×

موسسه آل البيت )ع( الحياءالتراث. 
طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن 1399. المبسوط، قم،   ال ن ش راالس الم ی ال ت اب ع ه  ل ج م اع ه  ×

 ال م درس ي ن   ب ق م   ال م ش رف ه .  
ــــــــــ   1396 ه ق.  الخالف، قم   ، دار المعارف  االسالميه     .  ×
ــــــــــ    1407 ه  ق. تهذيب األحکام، قم   ، دارالمعارف االسالميه، تهران، دار الکتب  ×

اإلسلمية. 
الدمشقية في فقه، دار احياء  × اللمعة   عاملی)شهيد اول(، محمد بن مکی 1391 ه  ق. 

التراث - الدار اإلسلمية، بيروت.
عاملی )شهيد ثاني(، زين الدين بن علي 1396. روضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه،  ×

قم، حوزه علميه.
ــــــــــ )بي تا(، مسالک االفهام فی شرح شرايع االسالم، قم، مکتبه البصيرتی. ×
عاملی، بهاء الدين محمد بن حسين )شيخ بهايی(. جامع عباسی و تکميل آن )محّشی،  ×

ط - قديم(، تهران، منشورات الفراهاني. 
  ال ع ک ب ری  ال ب غ دادی،  م ح م دب ن  م ح م دب ن  ال ن ع م ان  )شيخ م ف ي د( 1414ق . المقنعه، بيروت،  ×

ال ن ش ر االس الم ی. 
 فراهيدی، الخليل بن احمد 1409. العين، دار الهجره. ×
فيض کاشانی ، محمد بن المرتضي المدعو بالحسن 1401. مفاتيح الشرايع، قم، الخيام.   ×
مکارم شيرازی، ناصر 1429. احکام پزشکی )مکارم(، قم، مدرسه امام علی بن ابی  ×

  .)( طالب
موسوی خمينی، سيد روح اهلل 1362. استفتاءات، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به  ×

جامعه مدرسين حوزه علميه قم. 
موسوی عاملی، محمد بن علی 1411 ه  ق. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع اإلسالم،  ×
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قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.س
موسوی گلپايگانی، سيد محمد رضا 1409 ه  ق. مجمع المسائل )للگلبايگاني(، قم، دار  ×

القرآن الکريم.
نجفي، محمد حسن 1411 ه  ق. جواهر الکالم في شرح شرايع االسالم، بيروت، احياء  ×

التراث العربي. 
نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی 1422 ه  ق. رسائل و مسائل )للنراقي(، قم، کنگره  ×

نراقيين مال مهدی و مال احمد.
× .)( ــــــــــ، 1415 ه  ق. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسه آل البيت
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