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چکیده
حق تولید مثل و باروری انسان از جمله حقوقی است که توجه سیاست گذاران 
را به خود معطوف داشته است. توجه به این حق با توسعه ی تکنولوژی های کمک 
باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز رو به افزایش است. 
برای درک نگاه اسالم درباره ی این حق می توان به روش هایی چون چگونگی تشریع 
حق یا نحوه ی بیان شارع تمسک جست که در این مجال تنها از طریق دوم و بررسی 
لسان ادله ی )قرآن( حق بودن تولید مثل ثابت می شود. این پژوهش به روش اسنادی 
و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. براساس آیه ی 223 سوره ی 
بقره تولید مثل در اسالم در زمره ی حق هاست نه احکام، اما تولید مثل و باروری انسان 
ضمن آنکه حق است، رنگ حکم نیز به خود گرفته است. بدیهی است که در استیفای 
حق هم رعایت ضوابط شرعی الزم است. عالوه بر این، در نظام خانواده سخن گفتن 
صرف از حقوق نمی تواند راه گشا باشد، بلکه شارع مقدس گاه در حوزه ی خانواده 

جنبه ی احکام را بر حقوق ترجیح داده تا این نظام کوچک را اداره کند.
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مقدمه و بیان مسئله س

در حال حاضر، حق توليد مثل و باروری انسان يکی از حق هايی است 

که در کشورهايی چون آمريکا و انگليس به آن  توجه می شود. توجه به اين 

حق با توسعه ی روش های کمک باروری و همچنين روش های جلوگيری 

از بارداری روزبه روز رو به افزايش بوده و جنبه های مختلفی نيز يافته است. 

»اراده-  اين حق در ذيل دو نظريه ی عمده ی  از  اين دو کشور  در حقوق 

انتخاب«1 و »سود- منفعت«2 بحث می شود، هر چند برای وظيفه بودن آن 

توجيهاتی آورده شده است. شايد بتوان ادعا کرد که طرح اين مباحث از 

به  نوين  دليل چالش هايی است که ورود روش های  به  سوی حقوق دانان 

عرصه ی فرزندآوری به وجود آورده اند. هميشه دولت ها، قانون گذاران ملی 

و بين المللی و اديان به جدال ميان افراد يا افراد و دولت در اين موضوع و 

قوانين مناسب که توانايی کنترل و هدايت فعاليت های اين عرصه را داشته 

باشد، توجه داشته اند. عالوه بر اين، جنبه های اقتصادی اين موضوع و بحث 

توزيع منابع در حوزه ی سالمت به ويژه سالمت باروری نيز از چالش های 

جدی دولت هاست.

پژوهش پيش رو در صدد پاسخ گويی به اين پرسش است که با توجه 

به پيشينه ی اين حق در نظريه های مربوط مانند نظريه ی »اراده- انتخاب« و 

نظريه ی »سود – منفعت«، حق توليد مثل و باروری در نظام حقوقی اسالم 

 1- Will- Choice Theory
 2- Interest- Benefit Theory
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س چه جايگاهی دارد؟ آيا در زمره ی حقوق است يا احکام؟ اگر در زمره ی 

با  اسنادی و  به روش  اين پژوهش  نظر چيست؟  اين  ادله ی  حقوق است 

استفاده از روش توصيفی- تحليلی انجام شده و بر فرضيه های ذيل مبتنی 

است:

قابليت نظام حقوقی اسالم به حدی است که می تواند موضوعات جديد 

و مستحدثه را به گونه ای مديريت کند که مصالح بندگان در آنها رعايت 

باروری  و  مثل  توليد  بودن  حق  فرضيه ی  مختصر  اين  در  چند  هر  شود. 

اثبات می شود، اما بايد دانست که اين حق در اسالم جنبه ای دوگانه دارد 

که می تواند عالوه بر حق بودن، گاه رنگ حکم نيز به خود بگيرد. به نظر 

نگارنده، اين قابليت بسيار ممتاز و در جای خود تحسين برانگيز است، زيرا 

نقدهای وارد بر نظريات حق در اين موضوع را به خوبی دفع می کند.

1- مفهوم حق تولید مثل در فقه 

بنيان های هر علمی مبتنی بر الفاظ و معانی آن  است، در فقه و حقوق 

اسالمی هم الفاظ جايگاه مهمی دارند. از سوی ديگر، فهم هر علم نيز مبتنی 

بر درک الفاظ ويژه ی آن علم است. 

با بررسی کتب و منابع فقهی معتبر می توان روشی را مشاهده کرد که 

بر اساس آن، يک اصطالح تعريف می شود. برای شناخت حکم )به معنای 

اعم( هر موضوع بايد ابتدا آن موضوع به گونه ای مناسب توصيف شود. در 

توصيف، بايد به حقيقت شرعيه يا حقيقت متشرعه بودن لفظ، توجه داشت. 

برای درک مفهوم حق توليد مثل نيز همين روش در پيش گرفته می شود. 
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اين لفظ ترکيب دو واژه ی حق و توليد مثل است که هر يک معنای لغوی و س

اصطالحی دارند و در ذيل به اختصار اشاره می شود. 

 »حق« در لغت به صورت مصدر، اسم مصدر و صفت به کار می رود و به 

معنی راست، درست، ضد باطل، يقين، عدل، نصيب و بهره از چيزی، ملک 

و مال و نيز يکی از نام های باری تعالی به کار برده شده است )فتح اهلل، 1415: 

164؛ ابوجبيب، 1408: 94؛ معين، 1381: 399؛ دهخدا، 1377: ج6، صص9142 و 9143(.

فقهای اسالم درباره ی مفهوم اصطالحی حق نظرات مختلفی دارند. به 

طور کلی درباره ی مفهوم اصطالحی حق ميان فقهای اماميه سه نظر وجود 

دارد:

ج1،   :1418 )نائينی،  ملک  از  ضعيفی  مرتبه ی  يا  ملکيت  نخست،   -

صص106و107؛ خوانساری، 1405: ج3، ص43؛ بحرالعلوم، 1403: ج1، ص13؛ طباطبايی 

يزدی، 1378: ج2، ص2( يا ملکيت نارسيده يا غير ناضجه )حسينی حائری، 1421: 

ج1، ص112(؛

- دوم، سلطنت )انصاری، 1420: ج3، ص9؛ اراکی، 1415: ج1، صص12-10؛ 

موسوی خويی: ج2، ص52(؛

آخوند  و22؛  صص21  ج1،   :1421 خمينی،  )موسوی  اعتباری  امری  سوم،   -

خراسانی، 1406: ج4؛ روحانی، 1418: ج3، ص17(. 

فقها و علمای اهل سنت در گذشته به تعريف حق توجه چندانی نداشتند، 

ولی علمای معاصر و متأخر حق را تعريف کردند. محمد سالم مدکور نيز 

می گويد: »در فقه سنتی اهل سنت، تعريفی از حق داده نشده است« )مدکور، 
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س 1384: 419 و420(، هر چند می توان خالف آن را ادعا کرد. واژه ی حق در 

يکی از کم اشکال ترين تعاريف خود بدين نحو تعريف شده است: »حق 

اختصاصی است که شارع بر اساس آن سلطه يا تکليفی را مقرر می دارد« 

)زرقاء، 1347: ج3، ص11(.

ابتدا معنای لغوی را  بايد  برای درک بهتر معنای توليد مثل و باروری 

بررسی کرد. توليد مثل در معنای ادامه ی دودمان موجودات زنده مربوط به 

نيرو ... و طريقه ی خاصی است که توليد مثل نامند. پديد آوردن نظير خود، 

زادوولد کردن نيز از معانی آن است )دهخدا، 1377: ج5، صص7153 و 7154(. 

همچنين، باروری به معنای عمل بارور، آبستنی، حمل است و بارور شدن 

نيز در معانی آبستن شدن، حامله شدن، باربرداشتن، باردار گشتن، بار گرفتن 

و حمل برداشتن به کار می رود )همان، ج3، ص4056(. در اصطالح پزشکی، 

توليد مثل و باروری فرآيندی است که طی آن گامت های زن و مرد )اسپرم 

و تخمک( با يکديگر ترکيب می شوند )شريفی، ناظمی و هاشمی، 1385: 163(. 

که  لفظی  قطعاً  کرد،  ادعا  می توان  ترکيب  اين  اصطالحی  معنای  درباره ی 

حامل اين مفهوم باشد، در زمان پيامبر )( وجود نداشته است تا بتوان 

از حقيقت يا مجاز بودن آن سخن گفت. حتی بر مبنای تقسيم ادوار پيدايش 

اصطالحات فقهی به دو دوره ی تشريعی و تفريعی، در دوره ی نخست که 

زمان پيامبر)( است، چنين اصطالحی به صورت مستقيم در متون روايات 

مشاهده نشده است، اما در مورد عصر تفريع، به دليل کاربرد واژگان عربی 

در بين فقها، ضروری است ابتدا معادل عربی واژه ی توليد مثل و باروری 
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يافت شود. با جست وجو در متون فقهی اماميه و اهل سنت می توان ادعا کرد س

که استيالد بهترين واژه برای تطبيق است. استيالد به معنای احبال )باروری( 

است و هيچ فرقی در اين اطالق ميان مستولده کنيز يا آزاد نيست.

در اصطالح فقهای اماميه استيالد دو معنا دارد؛ نخست، به معنای قابليت 

احبال و زادآوری که در مقابل عقم است و اين اطالق برای کنيز و زن آزاد 

و برای زن و مرد نيز استفاده می شود. دوم، به معنای احبال و زادآوری فعلی 

است و اين اطالق تنها برای کنيز استفاده می شود. در معنای دوم نظرات فقها 

مختلف است که اين معنا از محل بحث خارج است.

بنابراين منظور از استيالد به معنای نخست، قابليت هر يک از زوجين 

در توليد مثل و فرزندآوری است. شهيد ثانی و صاحب جواهر ـ از فقهای 

متقدم اماميهـ  به اين حق اشاره ی مستقيم و مصرح داشته اند. شهيد ثانی پس 

از برشمردن ادله ی حرمت عزل از منظر خود دليلی می آورد که تحريم عزل 

را به تضييع حق استيالد زوجه مستند می کند )جبعی عاملی، 1413: ج7، ص65(. 

ادله ی  رد  ذيل  برده و  بهره  استيالد«  از اصطالح »حق  که  صاحب جواهر 

حرمت عزل از عبارات فخرالمحققين بيان می کند: »نخست، تقييد محل بحث 

به فرج به جهت آن است که از وطی در غير آن فرزندی حاصل نمی شود. 

دوم، منع از عزل به جهت حق استيالد زوجه است«. از اين عبارت ثابت 

می شود که وی نيز اصل حق استيالد زوجين را پذيرفته است. ايشان در جای 

ديگر به عبارت فاضل هندی درباره ی اشکال به نظر عالمه در قواعد مربوط 

به فسخ نکاح در صورت اشتراط استيالد و عدم تحقق آن اشکاالتی را مطرح 
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س با احتماالتی مثل امکان  کرده است. فرض عقيم بودن زوجه پس از عقد 

فرزندآوری وی در پيری که از معجزات شمرده شده است، منافات دارد. مراد 

از ناباروری و عقم شرط باروری و حامل نشدن است. پس امکان دارد که 

عدم فرزندآوری مانع ديگری داشته باشد. امکان استناد عدم فرزندآوری به 

شوهر، نافی عدم زادآوری زوجه است. اگر مراد از اشتراط استيالد، مواردی 

باشد که به صفات خداوند باز می گردد و زوجين در آن اختياری ندارند، 

آن اشتراط صحيح نيست، اما اگر منظور از آن يکی از صفات زوجه باشد، 

صحيح است. در غير اين صورت، دليلی بر فائده ی اين اشتراط وجود ندارد. 

با امکان معرفت و  انتفای والدت و بارداری به معنای عقم نيست و  پس 

شناخت آن از طريق قرائن عادی که مفيد اطمينان هستند، می توان امکان 

نداشتن فسخ برای زوج را رد کرد و حکم اشتراط استيالد از سوی زوجه 

برای زوج نيز همين طور است )نجفی، 1363: ج30، ص383(. از اين عبارات 

می توان دريافت که وی اين حق را هم برای زوج و هم برای زوجه در نظر 

گرفته  است. 

در نزد فقهای اهل سنت، استيالد دو معنای عام و خاص دارد؛ استيالد در 

معنای عام به معنای طلب فرزند و در معنای خاص به معنای طلب فرزند از 

کنيز است که در باب خاص خود به همين نام در کتب معتبر اهل سنت بدان 

توجه شده است )مصری، 1418: ج4، ص451؛ حفصکی، 1415: ج3، ص758؛ ابن 

عابدين، 1415: ج3، ص758(. فقهای متقدم اهل سنت بيشتر تمرکز خود را در 

بحث استيالد به معنای دوم صرف کرده اند. بنابراين، با اين عنوان مطلبی در 
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کتب آنها يافت نشد، اما برخی از فقهای متقدم اهل سنت در باب های استيالد س

و عزل از حق توليد مثل به »حق فی الولد« تعبير کرده  و در عبارات گوناگون 

آن را برای زوجه و زوج و حتی کنيز به کار برده اند که نشان می دهد از نظر 

فقهای حنبلی و حنفی وجود چنين حقی متصور است )شيبانی و أنصاری کنوی، 

1406: ج1، ص187؛ ابن مفلح، 1423: ج7، ص180 و ج6، ص246؛ کاسانی، 1406: ج2، 

ص334؛ شرباصی، 1385: 176(. 

ابن قيم از علمای حنبلی مذهب نيز در مکتوبات خود به مسئله ی عزل 

اشاراتی داشته و تمامی احاديث وارد شده در عزل را بررسی کرده است و 

پس از جرح و تعديل احاديث می گويد: »کسی که عزل را با اذن زوجه جايز 

می داند، بر اين اعتقاد است که برای زوجه حق در فرزند است، همان طور که 

برای زوج چنين حقی است. به همين جهت مادر در حضانت فرزند نسبت 

به زوج احق است« )ابن قيم جوزيه، 1415: ج5، ص128 و 132(. بنا بر اين عبارت، 

زوجين هر دو حق توليد مثل دارند، زيرا رضايت آنها در عزل مد نظر است و 

اين خود نشان دهنده ی تسلط و سلطه ی آنها بر اين موضوع است. از گفته ی 

ابن قيم می توان چنين برداشت کرد که زوجين هر دو حق توليد مثل دارند و 

باروری و زادآوری حکم نيست، بلکه حق است. 

از نظر فقهای حنفی عبارت »حق فی الولد« در معنای حق حضانت هم 

است مانند اين عبارت: »اگر مردی ام ولدش را آزاد کند يا آنکه بميرد، ام ولد 

در حق حضانت مثل زن آزاد است و برای زن مرتد حقی در فرزند نيست و 

...« )بخاری حنفی، 1424: ج3، ص178؛ سرخسی، 1421: ج5، ص382؛ غنيمی دمشقی 
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س ميدانی، ج1، ص297؛ حدادی عبادی زبيدی، 1322: ج2، ص91؛ رشدانی مرغيانی، ج2، 

ص38؛ فرغانی مرغينانی، ج2، ص284؛ ثقفی حلبی، 1393: ج1، ص334(. البته شايد 

بتوان ادعا کرد که از نظر آنها حق حضانت در پی حق استيالد برای زوجه 

ثابت است. مؤيد اين مطلب اين نظر است: »کسانی که به جواز عزل قائل اند، 

بر اين اعتقادند که برای زن نيز چون مرد حق در فرزندآوری وجود دارد. 

به همين جهت زنان نسبت به مردان برای حضانت فرزند محق تر هستند« 

)هيئه کبار العلماء بالمملکه العربيه السعوديه، ج3، ص153(. فقهای متأخر اهل سنت 

نيز با استناد به همين حق، در صورت سختی و مشقت برای زوجه، به جواز 

استفاده ی زوجه از روش های جلوگيری از بارداری با رضايت زوج حکم 

داده اند و برای هر دو، حق فرزندآوری را لحاظ کرده اند )عثيمين، 1427: 7(.

نکته ی مهم اين است که فقهای اهل سنت نيز مانند فقهای اماميه بيشتر 

به جنبه ی مثبت فرزندآوری نظر دارند و آن را حق می شمرند، در حالی که 

خالف آن را محدود به اباحه ی عزل می دانند.

از آنجا که ساير فقهای شافعی و مالکی و متأخر اماميه نيز در اين بحث 

با  با فرض حق بودن آن ـ  البته  اشارات مصرح ندارند، حق توليد مثل ـ 

بررسی منطوق عبارات فقهای اسالم و بر اساس مفهوم عباراتشان درباره ی 

روش های  باروری،  کمک  روش های  جنين،  اسقاط  چون  موضوعاتی 

جلوگيری از بارداری و عزل شناسايی می شود.   

غزالی پس از طرح مباحث بسيار و ارائه ی اقوال در مسئله ی عزل، نظر 

خود را چنين بيان می کند: »الصحيح عندنا أن ذلک مباح«. از نظر وی عزل در 
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اين موارد جايز است: ترس از تنگ دستی به سبب ازدياد فرزندان و به سختی س

افتادن به جهت تربيت و دشواری در تهيه اسباب معيشتی آنها؛ بقای سالمت 

زنی که از خطرهای زايمان در هراس است؛ بقای زيبايی زن به جهت دوام 

تمتعات. در صورتی که عزل به سبب نيتی فاسد باشد، جايز نيست، مانند 

ترس از داشتن فرزند دختر يا زياده روی زن در نظافت و دوری جستن وی 

از زايمان و نفاس و رضاع، چنان که زنان خوارج انجام می دادند )غزالی، 1425: 

ج2، ص47(.

به نظر می رسد، غزالی قائل به حق بودن توليد مثل و باروری است، زيرا 

فقهای اسالمی در جنبه ی مثبت مطلوبيت فرزندآوری و در جنبه ی منفی آن 

که حکم اسقاط جنين است، اتفاق نظر دارند. اما در بحث عزل چون نظر 

وی اباحه است و حتی به انگيزه هايی در عزل اشاره دارد که نشان  دهنده ی 

تسلط و سلطه ی زوجين يا حداقل زوج در زادوولد است، پس می توان ادعا 

کرد که وی به حق بودن باروری قائل است. چند دليل برای اين نظر وجود 

دارد؛ نخست قاعدتاً انگيزه هايی که وی به آنها اشاره کرده، منحصر نيست. 

دوم، نسبت به انگيزه های ديگری که افراد می توانند داشته باشندـ  و البته غير 

مجاز نباشندـ  اولويتی ندارد. پس می توان نتيجه گرفت که زوجين يا حداقل 

زوج حق توليد مثل دارد و بر آن مسلط است. با مطالعه ی عميق تر می توان به 

اين نتيجه رسيد که از نظر غزالی و ساير فقهای شافعی حق توليد مثل منحصر 

در زوج است، زيرا از نظر فقهای شافعی برای زوجه حقی در نزديکی وجود 

ندارد؛ يعنی نمی توان به جهت آن زوج را مجبور کرد يا حکم به جدايی داد، 
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از سوی ديگر، با توجه به تصريح وی مبنی بر اينکه زوجه نيز رکن انعقاد 

نطفه است و جنين از منی مرد و تخمک زن به وجود می آيد )غزالی، 1425: 

ج2، ص51(، قول وی به نبود حق زوجه در فرزندآوری پسنديده نيست، زيرا 

خود وی به نقش زوجه در تکون جنين اشاره کرده است. در حالی که اگر 

تکون جنين تنها مستند به زوج بود، نظر وی صحيح می نمود. 

باجی از علمای مالکی مذهب، نيز چنين استدالل می کند که نظر به حق 

خداوند سبحان و حق زوجه در استمتاع و طلب نسل، زوج نمی تواند از 

عبدالمجيد  زبير، 1411: 173(. شيخ  )طلعتی، 1383: 208؛  کند  امتناع  زن  وطی 

در پاسخ به سؤالی درباره ی تنظيم نسل بيان می کند: »اصل مذهب آن است 

که مرد بدون اذن زوجه نمی تواند عزل کند، همان  طور که زوجه نمی تواند 

دهانه ی رحم خود را بدون اذن زوج مسدود کند، اما متأخران عزل زوجه 

را بدون اذنش از سوی زوج جايز دانسته اند، اگر که به جهت فساد زمانه 

از انحراف فرزند خود بترسد« )شرباصی، 1385: 186(. برخی از متأخران نيز 

در قياس با موارد فوق، مسدود کردن دهانه ی رحم زوجه توسط خودش و 

بدون اذن زوج در صورت تعذر را جايز دانسته اند )همان(. از عبارات موجود 

پيداست که غالب فقهای اهل سنت قائل به حق بودن توليد مثل و باروری 

هستند و اين حق را برای هر دوی زوجين در نظر گرفته اند. 

در نهايت، مجمع فقه اسالمی درباره ی تنظيم نسل چنين نظر می دهد: 

»نخست، تصويب قانونی که آزادی زوجين را در زادوولد محدود کند، جايز 
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نيست. دوم، عقيم سازی زنان و مردان جايز نيست، زيرا با معيارهای شرعی در س

تعارض است. سوم، جلوگيری موقت از بارداری، برای فاصله گذاری مواليد 

نياز معتبر شرعی، رضايت  با لحاظ شرايطی چون وجود  يا وقفه ی کوتاه 

طرفين، عدم ترتب ضرر، مشروع بودن روش آن و نبود ظلم و عدوان نسبت 

به حمل جايز است« )جمل، 1430: 107و108(. 

از اين عبارات پيداست که فقهای حاضر در اين جمع به حق بودن توليد 

مثل و تسلط زوجه و زوج بر اين موضوع قائل اند و اين موضوع به ويژه در 

بند نخست بسيار مشهود است. 

از بررسی نظرات اهل سنت می توان چنين نتيجه گرفت که چون سير 

تحول فقه ميان فقهای اهل سنت و فقهای اماميه متفاوت است، بنابراين با 

توجه به طرح مباحث مربوط به مقاصد الشريعه و نگاه مقاصدی از سوی 

فقهای اهل سنت به ازدواج و در نتيجه طرح توالد و تناسل به عنوان هدف 

نخست و مهم ازدواج، انتظار می رفت که حق شمردن زادآوری و طرح آن از 

سوی آنها بعيد باشد، اما در مباحث فوق خالف آن ثابت شد. 

امام  می شود.  اشاره  اماميه  متأخر  فقهای  برخی  نظر  به  اين،  از  پس 

خمينی)( در تعريف اين حق مطلب مستقلی ندارد، اما با مطالعه ی نظرات 

وی در باب روش های کمک باروری، اسقاط جنين و استفاده از روش های 

جلوگيری از بارداری می توان چنين نتيجه گرفت که ايشان موضوع توليد مثل 

و باروری را از زمره ی حق ها می داند تا حکم، زيرا در ذيل انواع آبستنی ها در 

آينده که هنوز هم برخی از آنها محقق نشده، حکم به جواز يا اباحه داده  اند 
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استفاده از روش های فوق الذکر آزادند و استفاده کردن يا استفاده نکردن از 

آنها الزامی ندارد، اما امام خمينی )( در جنبه ی منفی حق توليد مثل و 

باروری، همچون ساير فقهای اماميه اسقاط جنين را بعد از چهار ماه جايز 

نمی دانند و قبل از آن هم فقط در صورت داشتن خطر جانی يا ضرر تحمل 

ناپذير برای مادر جايز می دانند. به عالوه، ايشان عزل از زوجه ی دائم را جايز 

نمی دانند )همان: 291(، اما در جای ديگر جلوگيری از انعقاد نطفه را با شرط 

رضايت زوج و عدم افساد عضو و باروری جايز شمرده اند )عزيزی و نجفی 

الريجانی، 1371: 82(. اين عبارات، تسلط زوجين بر جنبه ی عدمی و ايجابی 

استيالد را می رساند؛ لذا می توان نتيجه گرفت که از منظر ايشان نيز اين امر 

در زمره ی حق هاست.   

آيت اهلل خامنه ای )( درباره ی حق بودن يا حکم بودن توليد مثل و 

باروری انسان بحث مستقلی نداشته اند و مسلم است که در اين باره از ايشان 

منطوقی وجود ندارد. بنابراين، بايد از فحوای کالم ايشان دريافت که اگر در 

معرض اين پرسش قرار گيرند، کدام نظر را بر می گزينند. پس از بررسی 

استفتائات و فتاوای ايشان درباره ی روش های کمک باروری، اسقاط جنين و 

روش های جلوگيری از بارداری به نظر می رسد که ايشان تابع نظريه ی حق 

بودن توليد مثل هستند، زيرا عباراتشان در موضوع روش های کمک باروری 

حاکی از جواز در استفاده از آنهاست و با اندکی تفاوت ميان زوج و زوجه 

استفاده از روش های جلوگيری از بارداری را جايز می دانند. زوجه در استفاده 
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از روش های فوق  بايد از زوج اذن داشته باشد، در حالی که زوج به چنين س

اذنی نياز ندارد. اين قيد نشان  دهنده ی تسلط تام و تمام زوج بر مسئله ی 

را  ايشان عزل  ندارد. همچنين،  تسلطی  ولی زوجه چنين  است،  زادآوری 

نيز جايز می دانند که اين مورد هم می تواند دال بر به رسميت شناختن حق  

استيالد زوج باشد. ايشان اسقاط جنين را همچون ساير فقهای اماميه جايز 

نمی دانند، مگر آنکه برای سالمتی مادر خطر داشته و قبل از ولوج روح باشد 

)حسينی خامنه ای، 1388(.

پس از بررسی نظرات آيت اهلل مکارم شيرازی )حفظه اهلل( در موضوعات 

مختلف از عزل، روش های کمک باروری، اسقاط جنين و ساير روش های 

جلوگيری از بارداری اين نتيجه به دست می آيد که با توجه به عبارات ايشان 

جنبه ی حق  به  ايشان  بارداری،  از  جلوگيری  روش های  و  عزل  بحث  در 

جنسی در اين موارد نظر دارند که از محل بحث خارج است، مانند قيودی 

مثل »در آميزش واجبی که در هر چهار ماه واجب است، عزل در آن اشکال 

دارد« يا در استفاده از کاندوم هر چند رضايت زوجه را شرط نمی دانند، ولی 

)عليان نژادی، 1386: 66(.  می دانند  مکروه  را  آن  به کارگيری  او  اجازه ی  بدون 

ايشان استفاده از نورپالنت ـ که در حق جنسی تأثير ندارد ـ را به رضايت 

زوج منوط کرده  اند )همان: 69(. بنا بر نظر ايشان در جايی که بستن لوله های 

زن يا مرد اجازه داده می شود، در شرايط مساوی بعيد نيست که حق مرد 

مقدم باشد )همان: 70(. از اين عبارت چنين برداشت می شود که حق توليد 

مثل و باروری برای هر دو ثابت است، هر چند از عبارات قبلی، تنها ثبوت 
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س حق توليد مثل برای زوج به دست می آيد. همچنين، مؤيد ديگر برای اين 

نظر، حکم به جواز انواع روش های کمک باروری ميان زوجين است که در 

موارد ضروری و تضرر زوجه از عدم فرزندآوری، احکام لمس و نظر را 

منتفی می داند )همان: 80(. 

بنا بر نظر فقها درباره ی معنای حق و حق استيالد، می توان در تعريف 

حق باروری و توليد مثل انسان گفت: »آن اعتباری است که انسان را مسلط 

بر تصميم گيری درباره ی زادوولد خود می کند«. البته ناگفته نماند که قطعًا 

اين تصميم گيری بايد در راستای اوامر الهی بوده و حرامی در آن اتفاق نيفتد 

و بر انجام واجبی در آن اهمال نشود. چه بسا بهتر باشد که انسان در اين 

راه از انجام هر گونه مکروه نيز دوری کند و در انجام مستحبات آن بکوشد 

و دليل اين سخن نيز در ابتدای باب نکاح آمده که به بسياری از مستحبات، 

مکروهات، محرمات و واجبات مربوط به نزديکی و در پی آن فرزندآوری 

اشاره شده است. به بيان ديگر، بر خالف نظريه ی ليبراليسم و آزادی مطلق، 

صاحب حق در استيفای حق خود نبايد سوء استفاده کند. 

2- روش شناسی حق تولید مثل و باروری انسان 

است،  شده  استفاده  »موجه سازی«  واژه ی  از  موضوع  اين  در  چند  هر 

اما بايد دانست که اگر اين پيش فرض وجود داشته باشد که حق يک نهاد 

اجتماعی از جانب شارع باشد، صحبت از چگونگی تشريع حق يا چگونگی 

بيان آن توسط شارع است. مرحوم صدر به خوبی اين موقعيت را توضيح 

مهم  کنونی  عصر  زاييده ی  و  شناسايی حق های جديد  در  »آنچه  می دهد: 
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هستند، اين موضوع است که بايد از احکام شرعی ثابت در مورد اين موارد س

اعم از الزامی و غير آن بحث شود، چه اين حق ها از احکام شرعی ناشی 

شده باشند يا بالعکس. پس اگر چنين چيزی وجود داشته باشد، حق شرعی 

صحيح است و در غير اين صورت، شرعی نخواهد بود. 

مجرد اينکه عقال بر حقی توافق داشته باشند، آن حق را شرعی نمی کند، 

زيرا اين سيره متصل به عصر معصومان )( نيست که قبل از آن از نظر 

شرعی امضا شده باشد. اشاره به اين حقوق که سابقه ای ندارد، حاصل اعصار 

اخير است، اما برای حق هايی که از نوع اختصاص به افراد باشند و افراد حق 

ايجاد مزاحمت در آن را نداشته باشند، مثل حق تأليف و حق اختراع دليل 

شرعی وجود ندارد، زيرا سيره ی عقالی متأخر است و از جنس معامالت 

عرفی هم نيست که اطالقاتی مثل »إاِلَّ أَْن تَُكوَن تِجاَره َعْن تَراٍض ِمْنُكم« )نسا، 

29( در آن جاری باشد. در نتيجه، صحت معامله ی آنها فرع بر ثبوتشان است 

و معامله ی مستقلی نيستند که شامل اطالق شوند. 

نقل اين حقوق به ديگران نيز غير معقول و غير جايز است، زيرا مستلزم 

کذب است و فرد مشتری بايد بگويد: من مؤلف و مخترع هستم، در حالی 

که اين گفته کذب و حرام است« )صدر، 1429: 33 و 34(. 

بنابراين، مشروعيت حق توليد مثل و باروری انسان را می توان از طريق 

روش تشريع حق يا از طريق روش بيان شارع اثبات کرد. در روش تشريع 

حق، تفاوت های ماهوی ميان حق و حکم بررسی می شوند، اما در روش بيان 

شارع يا به عبارت بهتر، روش استنباط حق، در مرحله ی نخست، مواردی 



211

موجه  سازی حق تولید مثل و باروری انسان در قرآن
13

93
ن 

ستا
زم

 / 
66

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
س چون لسان دليل، اجماع و مالحظه ی آثار و لوازم قرار دارند و در مرحله ی 

دوم، تمسک به اطالقات و عمومات، اصول عمليه، استقرا و تنقيح مناط، 

سيره ی عقال و سيره ی متشرعه قرار می گيرند. در اين مقاله، حق بودن توليد 

مثل و باروری از طريق دوم اثبات می شود.

3- بیان حق تولید مثل و باروری انسان توسط شارع

فرض بر اين است که خداوند و پيامبر )( عالوه بر بيان شريعت، 

شئون ديگری نيز دارند و بر اساس آن شئون بيانات و خطاباتی نيز دارند. 

همچنين با فرض وجود خطابات فقهی و حقوقی، لسان آن خطابات متفاوت 

بوده و حقوقی محض نيست؛ چه بسا واژه ی »حق« بيان شود و منظور حق در 

معنای اصطالحی نباشد و از سوی ديگر، واژه ی حق به کار نرود ولی بتوان 

نهاد حق را استنباط کرد. بنابراين، بعد ديگر چگونگی بيان شارع به روش 

استنباط حق به وسيله ی مستنبط برمی گردد )حکمت نيا، 1391: 20 و 21(. فقها 

در اين باره به روش هايی چون توجه به لسان دليل لفظی قوی )اصفهانی، 1419: 

ج5، ص235؛ طباطبايی حکيم: 8(، قرائن حاليه يا عقلی مربوط به آن )طباطبايی 

حکيم: 8(، اجماع بر تشريع نهاد حق )اصفهانی، 1419هـ: ج5، ص237(، تحليل آثار 

و استنباط نهاد حق از راه آثار )حکمت نيا، همان(، استقرا و تنقيح مناط )قنواتی 

و جاور، 1390: 25 و 26(، تمسک به عمومات و اطالقات )موسوی خويی: ج2، 

ص55(، تمسک به اصول عمليه، سيره ی عقال و سيره ی متشرعه نظر دارند که 

در ذيل توضيح داده می شوند. 
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4- توجه به لسان دلیل س

اگر در لسان دليل تعبيراتی باشد که در حق يا حکم بودن مجعول شرعی 

»ظهور« داشته باشد، مطابق آن عمل می شود )حسين آبادی، 1423: 65و 66(. عالوه 

بر اين، اگر قرائنی چون قرائن حاليهـ  که منظور از آن اوضاع و احوال مقرون به 

کالم استـ  و قرائن عقلی نيز در کالم باشند و داللت بر حکم بودن امری نکنند، 

آن امر حق است )طباطبايی حکيم: 8(. البته اگر آن مورد عرفاً حق تلقی شود، مفاد 

دليل نيز قاعدتاً محمول بر همان معنای عرفی بوده و در آن معنا ظهور خواهد 

داشت؛ برای نمونه، اگر دليل قيودی داشته باشد که بر سلطنت فرد بر امری 

داللت کند، مثل الم، می توان گفت که دليل مذکور در حق بودن ظهور دارد. 

همچنين، اگر مفاد دليل، ثبوت حکم برای »عين« يا »فعل« بدون اضافه 

به فاعل باشد، ظهور در حکم دارد، زيرا حکم به طبيعت، بما هو طبيعت و 

صرف نظر از شخص تعلق گرفته است و اگر هم گاهی اين گونه احکام 

خطاب به اشخاص وارد شده باشد، از قبيل امنتان است )جزايری: 139(. 

برای بحث باروری و توليد مثل انسان ابتدا تعدادی از آيات مستند در 

مباحث مربوط به باروری و توليد مثل انسان را بيان کرده و جوانب مختلف 

آنها برای اثبات يا عدم اثبات حق بودن توليد مثل انسان بررسی می شود.

4-1- آیه ی 1 سوره نساء

َّْفٍس َواِحَدٍة َو َخَلَق ِمنَها َزْوَجَها  َِّذی َخَلَقكُم مِّن ن َُّكُم ال »یََأیَها النَّاُس اتَُّقواْ َرب

َِّذی تََساَءلُوَن بِِه َو اْلَْرَحاَم  إِنَّ اهللَ  َو بَثَّ ِمنُهَما ِرَجااًل َکثِیًرا َو نَِساًء  َو اتَُّقواْ اهللَ ال

کَاَن َعَلْیُكْم َرقِیبا«.
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س و  زادوولد  درباره ی  اسالم  ديدگاه  توصيف  برای  آيه  اين  از  برخی 

برده اند و در ذيل آيه ی مذکور می نويسند: »که خدا آدم  بهره  فرزندآوری 

و حوا را از جنس هم آفريد و بر انسان ها با توانايی بر زادوولد و تناسل و 

کثرت نسل منت گذاشته است و اين روش بر روی زمين ادامه دارد تا نسل 

بشر تداوم يابد« )ابوفارس، 1424: 20؛ عبدالعزيز بن دردير، 1990: 35(.

بر مبنای اين نظر، آيه می تواند حمل بر امنتان شود. در  اين صورت آيا 

می توان بر اساس اين آيه توليد مثل و باروری انسان را حق دانست؟ 

به نظر می رسد، که اين آيه نه تنها بر حق بودن توليد مثل و باروری 

از  برخی  منظر  از  ندارد.  داللتی  نيز  آن  بودن  بر حکم  بلکه  ندارد،  داللتی 

تفاسير، مفاد اين آيه تنها داللت بر اين دارد که نسل موجود از انسان، تنها 

منتهی به آدم )( و همسرش می شود و جز اين دو نفر، هيچ کس ديگری 

در انتشار اين نسل دخالت نداشته است وگرنه می فرمود: »وبث منهما و من 

غيرهما«. عالوه بر اين، »ربّکم« مبنی بر امتنان و جلب توجه مردم است. هر 

چند تدبير او بر همه ی کائنات فرمانرواست، ولی در کلمه ی ربّکم فقط به 

همه ی انسان ها توجه کرده و به خلقت عوالم ديگر و کرات بي شمار و نظام 

شگفت آور آنها توّجه نفرموده است، زيرا غرض از نظام هستی و آفرينش تنها 

رهبری بشر به سوی سعادت است، چه آنکه مسطوره ای از صفات بي حّد 

خود را در او نهاده، و يگانه مثالی از نظام الوهيّت و ربوبيّت خود قرار داده، 

که در همه ی کائنات يگانه و بي مانند است )حسينی همدانی، 1404: ج3، ص314(. 

انسان  امتنان از آن جهت است که در طول تاريخ از نسل  بر اين اساس، 
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موجودی غير از او پديد نيامده و انسان نيز از موجودی غير از خود پديد س

نيامده است. قرينه ی ديگر برای معنای دوم آن است که به خلقت حوا از آدم 

اشاره دارد که نشان  دهنده ی روش خلق انسان از انسان های ديگر نيز هست.

4-2- آیه ی 72 سوره ی نحل

»و اهلل جعل لكم من انفسكم ازواجًا و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفدة و 

رزقكم من الطیبات افبالباطل یؤمنون و بنعمت اهلل هم یكفرون« 

نيز از جمله آيات مستند درباره ی توليد مثل و يادآور نعمت  آيه  اين 

که  است  تناسل  و  توالد  يعنی  زناشويی  زندگی  در  انسان  برای  خداوند 

در نتيجه ی آن انسان بايد شکرگزار چنين نعمتی باشد )زحيلی، 1422: ج2، 

ص1282؛ ابوفارس، 1424: 20؛ عزام، 1429: 111؛ عبدالعزيزبن دردير، 1990: 36؛ غانم، 

1421: 218؛ صادقی تهرانی، 1365: ج16، صص417 و 418(، زيرا نتيجه ی ازدواج 

توالد است )آلوسی، 1415: ج7، ص427(. 

»خداوند برای شما از همسرانتان، فرزندانتان و ياورانی قرار داد که به 

خدمت آنها در نيازهايتان استعانت بکنيد و با دست آنها مکاره و ناماليمات 

را از خود دور سازيد و ارزاق طيب که عبارت است از هر متاع دل پسندی 

که روزی تان کرد« )طباطبايی، 1389: ج12، ص430(.

به نظر می رسد که اين آيه می تواند از جهت امتنانی که دارد حمل بر حق 

بودن توليد مثل شود، اما مفسران بزرگ شيعه و اهل سنت، در جای ديگر 

اين آيه را از سنخ آيه ی اول می شمرند )همان: ج4، صص215 و 216؛ قرطبی، 

1364:  ج11، ص142؛ ابن جزی غرناطی 1416: ج1، ص432(. بنابراين پيام هر دو 
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س آيه يکسان خواهد بود و همان است که در ذيل آيه ی نخست بيان شد.

در تأييد نظر فوق، برخی در ذيل اين آيه و آيات مشابه بيان می کنند که 

ازدواج از نعمت های بزرگی است که خداوند به انسان اعطا کرده تا به آن 

آرامش يابد )طبرسی، 1372: ج6، ص576؛ رازی، 1420: ج20، ص245؛ حقی بروسوی: 

ج5، ص59؛ طنطاوی: ج8، ص195؛ نووی جاوی، 1417: ج1، ص600؛ حجازی، 1413: 

ازدواج  کندی، 1427: 558(. همچنين  قاسمی، 1418: ج6، ص390؛  ج2، ص324؛ 

بهترين وسيله ی فرزندآوری و تکثير نسل است که در آن از انساب حفاظت 

می شود و اسالم به آن بسيار توجه دارد )کندی، 1427: 556(. پس همانا امتنان 

از جهت ازدواج است نه فرزندآوری.

4-3- آیه ی 11 سوره ی شوری 

اْلَنَْعاِم  َوِمَن  أَْزَواًجا  أَنُفِسُكْم  مِّْن  لَُكم  َجَعَل  َواْلَْرِض  َماَواِت  السَّ »فَاِطُر 

ِمیُع البَِصیر«  أَْزَواًجا یَْذَرُؤُکْم فِیِه لَْیَس َکِمْثلِِه َشْيٌء َوُهَو السَّ

ازياد نسل  نشان می دهد که خداوند طريق  نيز  آيه  اين  معنای  بررسی 

بشر را در ازدواج قرار داده است. برای تأييد اين نظر، تفسير اين آيه از زبان 

برخی مفسران بيان می شود: »او شما را نر و ماده آفريد تا با ازدواج مسئله ی 

توالد، تناسل و زياد شدن افراد صورت بگيرد و معنای جمله »يذرؤکم فيه« 

يعنی در اين قرار دادن، نسل شما را زياد می کند« )طباطبايی، 1389: ج18، ص33؛ 

رازِی، 1420: ج27، ص582؛  بغوی، 1420: ج4، ص140؛  ابوزکريا: ج3، ص22؛  فراء 

نووی جاوی، 1417: ج2، ص372؛ قاسمی، 1418: ج8، ص353؛ زمخشری، 1407: ج4، 

ص212(.
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4-4- آیات 49 و 50 سوره ی شوری س

َماَواِت َواْلَْرِض یَْخُلُق َما یََشاُء یََهُب لَِمْن یََشاُء إِنَاثًا َویََهُب لَِمن  »هلِلِ ُمْلُك السَّ

َُّه َعلِیٌم قَِدیٌر«  ُجُهْم ُذْکَرانًا َوإِنَاثًا َو یَْجَعُل َمن یََشاُء َعِقیًما إِن ُکوَر * أَْو یَُزوِّ یََشاُء الذُّ

برخی از اين آيه در توصيف ديدگاه اسالم و توصيه به تناسل استفاده 

کرده اند، البته بدون آنکه قسمت سوم آيات را بيان کنند )ابوفارس، 1424: 20(. 

نحوه ی استدالل آنها تقديم اناث بر ُذکر در آيه است و از آن نتيجه می گيرند 

که کثرت نسل به جهت کثرت زنان است )قاسمی، 1418: ج8،  ص375(.

ذيل اين آيه آمده است: »خداوند به هر کس بخواهد تنها اناث می دهد 

و به هر کس بخواهد فقط فرزند ذکور می دهد )طباطبايی، 1389: ج18، ص101؛ 

قرطبی، 1364: ج 16، ص48( و به همين جهت جمله ی »لمن یشاء« را تکرار 

کرده است. »او یزوجهم ذکرانا و اناثا« داللت بر جمع کردن است، يعنی هم 

فرزندان ذکور و هم فرزندان مؤنث به آنها اعطا می شوند. عبارت »و یجعل من 

یشاء عقیما« يعنی هر کس را بخواهد عقيم و نازا می کند و از او فرزند نشود 

و از همسرش نيز فرزندی نيابد و چون اين معنا خود قسمتی جداگانه بود، 

لذا مانند دو قسم قبلی آن را هم مقيد به مشيت فرمود و اما آن قسم که جمع 

بين مذکران و اناث بود، چون در حقيقت جمع بين دو قسم نخست و دوم 

بود، ديگر مقيد به مشيتش نفرمود )طباطبايی، 1389: ج18، ص101(. 

به نظر می رسد، آيات مذکور به دنبال بيان روندی طبيعی در عالم، يعنی 

ازدواج و سپس زادوولد است؛ لذا  نمی توان از آنها حق بودن باروری و توليد 

مثل را به دست آورد.
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س 4-5- آیه ی 6 سوره ی اسراء

َة َعَلْیِهْم َوأَْمَدْدنَاُکم بَِأْمَواٍل َوبَنِیَن َوَجَعْلنَاُکْم أَْکثََر نَِفیًرا«  »ثُمَّ َرَدْدنَا لَُكُم الَْكرَّ

در کنار آيه ی مذکور می توان به آيات 69 سوره ی توبه و 35 سوره ی سبأ 

نيز اشاره کرد. اين آيات از نظر مضمون تقريبا در رديف هم هستند. 

هر چند برخی از مفسران اهل سنت اين آيه را بر استعانت به مال و 

فرزندان حمل کرده اند )ميبدی، 1371: ج5، ص511؛ مراغی:  ج15، ص64؛ سمرقندی: 

ج2، ص302؛ شوکانی، 1414: ج13، ص250(، اما ظاهر آن است که استعانت در 

اينجا در معنای اجتماعی است، نه معنای فردی. اگر معنای فردی مدنظر 

بود، حق بودن توليد مثل و باروری ممکن می نمود. توجه به معنای آيه اين 

موضوع را به خوبی نشان می دهد: »ظاهر آيه اين است که بنی اسرائيل به 

زودی به دولت سابق خود بازگشته و بعد از عذاب بار نخست بر دشمنان 

مسلط می شوند و از چنگ استعمار رهايی می يابند و اين بازگشت به تدريج 

و  اموال  به  شدنشان  امداد  زيرا  شد،  خواهد  انجام  زمان  از  برهه ای  در  و 

فرزندان و باال رفتن آمارشان به زمان بسياری احتياج دارد«. آيه بعدی نيز 

مشعر و بلکه با کمک سياق داللت دارد بر اينکه واقعه ی مذکور به خاطر 

برگشتن بنی اسرائيل از کفر و فسق به ايمان و نيکی است )طباطبايی، 1389: 

ج13، صص52 و53(. 

4-6- آیه ی 46 سوره ی کهف 

الَِحاُت َخْیٌر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا  نْیَا َوالْبَاقِیَاُت الصَّ »الَْماُل َوالْبَنُوَن ِزینَُة الَْحیَاِة الدُّ

َوَخْیٌر أََمال« 
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برخی با استناد به اين آيه، مهم ترين اغراض ازدواج را تناسل و بقای ذريه س

ذکر می کنند و معتقدند خداوند اين غريزه را در انسان قرار داده و محبت 

اوالد را به رغم وجود مشقات بسيار در انسان نهادينه کرده است )غانم، 1421: 

218(. برخی نيز از اين آيه دريافته اند که اين آيه در مدح و ستايش کثرت 

مال و فرزندان است و مدح، مقتضی ترغيب و تحصيل ممدوح است )مدکور، 

 .)34 :1385

برخی از مفسران معتقدند که خداوند حب فرزند را زينت داده تا بشر 

از اين طريق وادار به زادآوری و فرزندآوری شود )بالغی نجفی، 1420: ج1، 

فطرت  در  آنها  به  ميل  دادن  قرار  نيز  آن  به  دادن  زينت  نحوه ی  ص264(. 

انسان هاست و در نتيجه، تکليف و سختی نيز در اثر آن بر عهده ی فرد می آيد 

)طبرسی، 1372: ج1، ص417(.

شايد بتوان از اين آيه در اثبات نظری چنين بهره برد که باروری و توليد 

مثل حق نيست، اما ميل و رغبتی است که در انسان وجود دارد و از آن تعبير 

به مجرد رخصت يا آزادی شده است. البته مجرد رخصت يا آزادی به معنای 

اين نيست که شخص در اجرای آن به هر شکل که بخواهد بتواند عمل کند، 

بلکه آن رخصتی است که غير مطلق و مقيد به قيود و شروط معينی به ويژه 

در بحث روش های کمک باروری باشد )مرسی، 1992-1993: 202(. 

مرسی با شرح بيشتری به توضيح نظر خود می پردازد: »زادوولد و توليد 

مثل ضرورت بقای نسل انسان و حيوان است، هر چند که اين دو از جهاتی 

حاجت  يا  وظيفه  مجرد  انسان،  نزد  زادآوری  دارند.  تفاوت  زمينه  اين  در 
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س نيست، بلکه پاسخ گويی به تمايالت و رغبت است، اما اين رغبت مطلق 

نيست، بلکه احکام و قواعدی بر اجرای آن حاکم اند. اين احکام و قواعد از 

جامعه ای به جامعه ی ديگر متفاوت است. هدف اين قواعد اجتماعی تنظيم 

اين تمايل و رغبت در زادآوری است، اما پس از ظهور روش های کمک 

باروری، اين نظر مطرح شد که فرزندآوری متعلق حق است يا اساساً خود 

حق است و در نتيجه، توليد مثل و باروری، صرف رغبت و تمايل نسبت به 

فرزندآوری نبود« )همان: 189 و 190(.

وی پس از ذکر اين مباحث به تطبيق اين دو نظر يعنی »رغبت« و »حق« 

می پردازد. مرسی معتقد است که حق از نظر اجتماعی اقتضای آن را دارد که 

دينی را بر عهده ی جامعه قرار دهد، مثل التزام اجتماعی که بر عهده ی جامعه 

برای اشباع رغبت فرد در فرزندآوری با روش های کمک باروری می آيد. پس 

دائن فرد يا شخص است و مديون جماعتی يا جامعه است. پيش فرض وجود 

اين حق نيز سعادت فردی است که به فرزندآوری تمايل دارد )صاحب حق(. 

حقيقت آن است که اين نظر از نظر قانونی پذيرفته نيست. طبيعت و ماهيت 

رغبت به گونه ای نامحدود و پاسخ گويی به آن نيز در عمل مشکل است. در 

حالی که حق نه محدود و محصور و نه معين است. معنای رغبت از ناحيه ی 

ديگر نوعی امنيت شخصی است، اما در حق فرض بر اين است که رابطه ای 

شخصی ميان دائن و مديون بر اساس معيار مجرد، موضوعی و محدود وجود 

دارد و مجرد رغبت فردی نيست که تحقق يابد يا نيابد. 
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رغبت از نظر ذات و ماهيت، حق نيست و حق هم نمی شود، مگر آنکه س

بر اساس قواعد و معيارهايی موضوعيه باشد که از شخصی به شخصی ديگر 

تفاوت نکند. رغبت در تملک شی است، اما ذات حق، مالکيتی غير از رغبت 

است. هيچ شکی نيست که رغبت و تمايل در تملک از شخصی به شخص 

ديگر به حسب شرايط، اعتقادات و عادات هر شخص متفاوت است و فرد به 

مجرد رغبت، مالک آن شی مورد رغبت نمی شود. اين امنيت )رغبت( هرگز 

حق نخواهد بود، مگر آنکه در شخص معيارهای مورد نظر قانون تحقق يابد. 

پس هرکس متمايل به تملک ماشينی باشد و استطاعت تحقق بخشيدن رغبت 

مذکور را داشته باشد، در صورت اقدام برای تحقق شرايط آن حسب قانون، 

رغبت به حق تبديل می شود )همان: 191(.

رغبت به اين معنا با حق در تناقض نيست، ولی وقتی تبديل به حق 

می شود که بر اساس معيارهای مورد نظر قانون لوازم تحقق آن آماده شود. در 

غير اين صورت، رغبت مذکور مطابقت يا مماثلت با حق پيدا نمی کند. پس 

حق اقتضای وجود التزام بر عهده ی يک شخص يا بيشتر را دارد و سلطه به 

جهت اقتضای اين حق است تا التزام ها تنفيذ شوند؛ در حالی که رغبت و ميل 

چنين التزامی ايجاد نمی کند. پس هر کس در تملک يا زادآوری رغبت نشان 

می دهد، نمی تواند به صرف رغبت، التزامی را در تحقق آن بر عهده ی شخص 

ديگری قرار  دهد، زيرا رغبت در ذات خود چنين الزامی را برای تحققش 

ندارد. بنابراين، التزام ايجابی از هر نوعش بر عهده ی شخص معين يا حتی 

جامعه برای مساعدت صاحب رغبت وجود ندارد و در صورتی که جامعه 
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س ملتزم به تحقق رغبت افراد در زادآوری نباشد، افراد هم الزامی برای زادآوری 

يا عدم زادآوری ندارند. بر اين اساس هر دولتی می تواند بر اساس شرايط 

مجزايی مردم خود را به زادآوری يا عدم زادآوری تشويق کند؛ ولی حاکميتی 

در قبال اين موضوع ندارد تا بتواند زادآوری يا عدم آن را بر ملت خويش 

اتخاذ  انجام شود،  واجب کند. پس هر آنچه که برای تحقق عمل مذکور 

بعضی از تدابير است که برای تحقق سياست هاست، اما اين تدابير تشويقی 

هيچ التزام ايجابی و مستقيمی را برای جامعه ايجاد نمی کند. بنابراين تشويق 

به ازياد نسل را تنها می توان از طريق غير مستقيم بيان کرد. از همين جا ادله ی 

نيز آشکار  افراد جامعه  بر  به زادآوری  الزام دولت  ديدگاه قائالن به جواز 

فردی  طبيعی موجه  کننده ی سعادت  باشد چه  فردی  می شود. رغبت چه 

است، اين سعادت اجتماعی باشد يا سياسی، موجه  کننده ی خدمت برای 

جماعتی است؛ هر چند که در ذات، حق به معنای فنی و مصطلحش نيست. 

پس حق به معنای دقيق، وجوب التزام ايجابی بر عهده ی يک شخص 

يا بيشتر است و سلطه از مقتضيات اين التزام است، اما رغبت يا رخصت 

هيچ فرض و واجبی را بر عهده ی ديگران قرار نمی دهد، حتی واجب سلبی 

عام؛ يعنی خودداری نکردن از انجام دادن آن. پس حق يا رغبت در زادآوری 

)الحق او الرغبه فى االنجاب( معادل حق توليد مثل و باروری )حق فی ولد( 

نيست.

پس زادآوری از ناحيه ی رغبت امکان وجوب قانونی بر افراد مجتمع را 

ندارد و از ناحيه ی ديگر انجام آن )انسانی و اجتماعی( خارج از چارچوب 
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محقق س قانون  از چارچوب  که خارج  زادوولدی  پس  ندارد.  امکان  قانونی 

می شود، به رسميت شناخته نمی شود؛ بلکه حتی مجازات هم در پی دارد. 

بر اين اساس زادآوری اگر قانونی باشد، واجب می شود، اما به اعتبار رغبت 

بودن، فرض يا حرمان آن بر افراد جايز است. 

واقع آن است که مشکل مذکور در مورد زادوولد طبيعی وجود ندارد، 

قرابت، حقوق کودکان، حقوق  اثبات نسب،  تنظيم طرق  برای  قانون  زيرا 

جنين و امور مهمی مانند اينها کفايت می  کند، بلکه دخالت قانون در مورد 

زادوولد طبيعی، مداخله ای الحاقی است و فقط آثار آن را تنظيم می کند، اما 

در مرحله ی قبل از حمل دخالتی ندارد. 

پس محدوديت زادوولد يا عدم آن خارج از شأنيت حق و سلطه است، 

بر اين اساس، نمی توان مباشرت در زادوولد غير شرعی را ممانعت کرد. آنچه 

ممکن است اتفاق افتد، حقوق فرزند قانونی را به فرزند خارج از چارچوب 

قانون اعطا نکند. 

اين خودداری به طريق غير مستقيم، منع زادوولد نامشروع است. با وجود 

از وقوع چنين مواردی جلوگيری کند. پس  نمی تواند مستقيم  قانون  اين، 

رغبت در فرزند يا حق فرزندآوری خارج از چارچوب معيارهای قانونی 

امکان تصور يا اجرا ندارد و قانون برای زادوولد طبيعی يک شکل معين، 

يعنی ازدواج را تعيين کرده است. پس ازدواج تنها روش کافی و ضروری 

برای زادوولد از ناحيه ی قانونی و شرعی است، زيرا در غير اين صورت، 

ناباروری  اين تصور، عقم و  مفاسد بسياری بروز خواهد کرد. در سايه ی 
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س بيماری يا سختی است که جامعه بايد برای پاسخ گويی و درمان آن اقدام 

می کند. پس اگر درمان جايز باشد، بايد نسبت به آثار آن با نگاه تخفيف 

غربی  جوامع  بيشتر  در  ناباروری  آثار  تخفيف  روش های  از  و  نگريست 

آيات 4 و 5 سوره ی  فرزند خواندگی است که در شريعت اسالمی طبق 

احزاب حرام است. اما اداره ی روش های کمک باروری با توجه به برخی 

ميان  ويژه  رابطه ای  زادآوری  زيرا  نيست،  کافی  طبيعی  زادوولد  از شرايط 

ثالث ضروری است.  فرآيند دخالت شخص  اين  بلکه در  نيست،  زوجين 

شخص ثالث می تواند مادر جانشين، اهدا کننده ی گامت يا حداقل پزشکی 

باشد که به اين کار اقدام می کند. در سايه ی اين مداخله از سوی ديگران در 

اين عمل، مباحث مختلف و بيشتری نسبت به زادوولد طبيعی مطرح خواهد 

شد که در نتيجه قانون مربوط به زادوولد طبيعی، قادر به مديريت روش های 

کمک باروری نيست. پس مداخله ی الحاقی قانون، يعنی پس از به دنيا آمدن 

به وجود  باروری مشکالت بسياری را  نوين کمک  کودک، در روش های 

می آورد. بنابراين، به کارگيری اين روش ها، رغبت يا رخصتی است که تحقق 

آن بدون دخالت ثالث ممکن نيست، بلکه قانون بايد اين روش ها را پيش از 

تولد کودک تنظيم کند، در حالی که در رغبت صرف و بدون دخالت شخص 

بنابراين  تنظيم کرد.  را  آن  آثار  آمدن کودک می توان  دنيا  به  از  ثالث، پس 

يا آزادی در زادوولد  نبود حق قانونی برای توليد مثل، رخصت  علی رغم 

وجود دارد )همان: 193-195(.
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اشکالی که به اين نظر وارد است، عبارت است از اينکه حق محدوديت س

ندارد، در حالی که رغبت به ضوابطی محدود است. اما بايد دانست که حق 

نيز بايد مستفاد از منابع شرعی باشد و صرف عرفی بودن يک حق نمی تواند 

آن را حق شرعی نيز معرفی کند. عالوه بر اين، استيفای حق نيز محدود به 

ضوابط شرعی است. 

4-7- آیه ی 223 سوره ی بقره

ُموا اِلَنُْفِسُكْم َواتَُّقواهللَ َواْعَلُموا  »نِساُؤُکْم َحْرٌث لَُكْم فَْأتُوا َحْرثَُكْم اَنّى ِشْئتُْم َو قَِدّ

ِرالُْمْؤِمنیَن«  َُّكْم ُمالقُوُه َو بَِشّ اَن

اين آيه ی کريم شايسته می داند که مسلمانان در ورای جماع و استمتاع، 

فرزند خواهی و توسعه ی نسل را بخواهند )مراغی: ج2، ص158(. در بيشتر 

تفاسير اهل سنت، استمتاع و استيالد در کنار هم قرار گرفته اند )سيد رضی: 

است«  فرزند  طلب  لنفسكم«  »قدموا  »معنی  می گويد:  نيز  عطيه  ابن   .)279

)اندلسی، 1422: ج1، ص300(. قرطبی نيز در جامع االحکام القرآن ذيل عبارت 

مذکور می گويد: »منظور از آن، خواست فرزند و نسل است، زيرا فرزند خير 

در دنيا و آخرت است« )قرطبی، 1364: ج3، ص96(. البته مدکور بيان می کند که 

حق آن است که زوجه مکان انبات و انجاب است، اما اين موضوع مانع ترک 

انجاب برای مدتی نخواهد شد )مدکور، 1385: 67(.

برخی غليظ تر به تفسير اين آيه پرداخته و بيان می کنند که منظور از اين 

آيه، تشبيه نطفه ها به بذرها و ارحام به ارض است، پس کسی که با زوجه اش 

نزديکی می کند، مثل کسی است که در زمين بذر می پاشد تا از آنها ثمر به 
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س رازی،  دردير، 1990: 22؛  )عبدالعزيزبن  است  ولد  نزديکی  ثمره ی  و  آيد  دست 

1420: ج6، ص421(.

طنطاوی نيز در تفسير اين آيه معتقد است که اين آيه اشعار به اين دارد 

که مقصد اول از ازدواج همان نسل است. عبدالعزيز بن دردير پس از ذکر 

نظر طنطاوی ذيل »و قدموا النفسكم و اتقوا اهلل« بيان می دارد که مقصود از آن 

ازدواج و وطی است، زيرا در آينده چيزی را نصيب افراد می کند که برای 

آنها در دنيا و آخرت منفعت دارد. هيچ  شکی نيست که فرزند صالح از پر 

منفعت ترين موارد برای انسان در دنيا و آخرت است؛ لذا بر هر مردی واجب 

است مقدمات آن را فراهم کند و همسری مهربان و ولود اختيار کند که 

فرزندش را برای منفعت جامعه و والدينش به درستی تربيت کند )عبدالعزيز 

بن دردير، 1990: 23(.

حال سؤال اين است که با توجه به مطالب فوق، آيا می توان در اين آيه 

قرينه ای يافت که داللت بر حق توليد مثل و باروری کند؟ آيا لسان دليل اين 

مطلب را می رساند؟ 

ظاهر آن است که بر اساس مطالب فوق، می توان ادعا کرد که اين آيه 

می تواند اثبات  کننده ی حق توليد مثل و باروری برای انسان ها باشد. جالب 

آنکه می تواند هر دو جنبه ی سلبی )عدم فرزندآوری( و ايجابی )فرزندآوری( 

را در برگيرد. به نظر می رسد آنچه می تواند مؤيد اين مطلب باشد وجود کلمه 

»حرث« در اين آيه است که نوعی از تملک يا سلطنت را می رساند. مؤيد 

آن هم اقوال برخی از مفسران است که تعبير به »اتيان فرج من حيث شئت« 
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يا »اختيار« کرده اند )فراء ابوزکريا: ج1، ص144؛ بغوی، 1420: ج1، ص291؛ نووی س

جاوی، 1417: ج1، ص77؛ زمخشر، 1407: ج1، ص266(.

به عالوه، دو روش استدالل ديگر مبنی بر وجود حق توليد مثل حق 

زوجين به شرح زير ارائه می شود: 

الف ـ تمرکز بر واژه ی »حرث«

را  آن  و  است  »حرث«  واژه ی  بر  مستدل  تمرکز  نخست،  استدالل  در 

پاشيدن  را  آن  معنای  راغب  که  کاشتن  با زرع و  مرادف  مصدری می داند 

بذر در زمين می داند. سپس وی آيات 63 و 64 سوره ی واقعه و روايتی از 

پيامبر)( را مؤيد سخن خويش قرار می دهد و ثابت می کند که واژه ی 

حرث نيز درباره ی زنان و به همين معنا به کار رفته است: »زوجاتکم مزارع 

لکم«. پس خدا اعالم فرموده که همسران، کشتزارهای شوهران خود هستند. 

معنای عرفی اين سخن آن است که هر زن و همسری، کشتزار شوهرش 

باشد، زيرا قضيه ی عام، به اين قضيه ی خاص منحل می شود. بنابراين، وقتی 

حکم صادر شد که همسر کشتزار شوهر خود است، استنباط عرف چنين 

خواهد بود که موضوع کاشت و برداشت در اين کشتراز به شوهر واگذار 

شده است. 

بنابراين، هر گاه همسر به عنوان کشتزار و جايگاه کشت برای شوهر و در 

اختيار او باشد، معنايش جز اين نيست که موضوع کاشتن و روياندن در اين 

کشتزار به دست اوست و آن چيزی هم که در آن می کارد، جز فرزند نخواهد 

بود. اين حق شوهر است و هيچ کس حق ندارد او را از آن بازدارد؛ خواه 
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س همسرش باشد و خواه فرد ديگری« )مؤمن قمی، 1385: 122 و123(.

تا اينجا راغب حق زوج در استيالد و نبود آن را اثبات می کند، ولی از 

اينجا به بعد با استداللی ديگر زوجه را نيز صاحب اين حق معرفی می کند: 

»ممکن است کسی گمان کند که آيه ی مورد بحث، نظير آيات 29 سوره ی 

دارند،  که الم  ديگری  آيات  و  نحل  بقره، 13 سوره ی جاثيه، 72 سوره ی 

الم  مجرور  به  آيات  اين  در  موضوع  که  است  آن  تصور  اين  دليل  است. 

اختصاص دارد؛ يعنی با آنکه »ما فى االرض« و »ما فى السماوات« در اختيار 

هيچ کس نيست، خداوند حکم کرده آنها به تسخير مردم درآيند. پس دليل 

انشای عبارت آن است که هر يک از انسان ها می توانند از آنها بهره بگيرند 

)البته اين سخن با اينکه بهره گيری نيز شرايطی داشته باشد، منافاتی ندارد(. 

همسران شما کشتزارهای شما هستند. ليکن اين موضوع هيچ منافاتی با آن 

ندارد که بهره گيری از اين کشتزارها، مشروط به رضايت و اجازه ی شخص 

ديگری باشد. بر اين اساس، همسر می تواند شوهرش را از تقاضای فرزند 

منع کند؛ يعنی خواسته ی شوهر، مشروط به رضايت همسرش باشد« )همان: 

123 و 124(.

سپس مرحوم راغب برای تقويت نظر خود به شبهه ای در اين باره پاسخ 

و  عادی  امری  بيان  درصدد  آيه  اينکه  از  است  عبارت  شبهه  اين  می دهد. 

چرخه ی زندگی بشر است. بنابراين، آيه درصدد اثبات حقی برای شوهر 

نيست، بلکه بر آن است که الگوی يک زندگی را بنماياند. در نتيجه، نمی توان 

اين آيه را دليل بر حق شوهر دانست.
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وی در پاسخ بيان می دارد: »اين نظر مردود است، زيرا ترديدی نيست که س

آيه ی مذکور در اين معنا ظهور دارد که زن کشتزار شوهر است و از همين 

باب است جمله ی »زن در اختيار شوهر است« و آن را از ديگر آيات و موارد 

نمی توان به دست آورد. علت تفاوت اين آيه با آيات ديگر اين است که 

مفهوم حکمی که بر موضوع آيه حمل شده، به تک تک افراد موضوع حکم 

سرايت داده می شود. »نساء« جمع است، پس معنای اين واژه آن است که 

»همسر هر مرد، کشتزار اوست«. عبارت »زوجتك حرث لكم« گويای اين 

مطلب است که زن در اختيار شوهر قرار داده شده است. جمله ی »فاتوا 

حرثكم انى شئتم« نيز بر آن استوار شده است، زيرا اين جمله ـ که فرع بر 

جمله ی نخست است ـ نشان می دهد که جمله ی نخست بر اين موضوع 

که زن در اختيار شوهرش است، داللت دارد. اين بيان، با بيان آيات ديگر 

متفاوت است، زيرا در صدر آيات بحث شده، خداوند می خواهد بر انسان ها 

منت بگذارد؛ چون سخن اين است که خدا همه چيز را آفريد و رام انسان ها 

کرد تا از آنها سود برده و آرام گيرند. همچنين، همسرانی از خود آنها آفريده 

و منافاتی ندارد که بهره گيری از اينان مشروط به شرايط باشد، ولی آيه ی فوق 

در پی بيان چگونگی رفتار با همسران است و اينکه آنها کشتزارهای شوهران 

خود هستند و از هر سو بخواهند، می توانند از آن بهره گيرند؛ در نتيجه اين 

آيه در اثبات حق شوهران ظهور دارد« )مؤمن قمی، 1385: 125 و 126(.

مؤيد ديگر که اثبات می کند که وی قائل به حق بودن توليد مثل برای 

زوج و زوجه است، نظر وی در بحث ورود حاکم شرع به عرصه ی تنظيم 
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س از  برای هر يک  که  است  امری  باروری،  از  »... جلوگيری  است:  خانواده 

زوجين رواست، اما وادار کردن هر کدام يا هر دوی آنان برای جلوگيری، 

نوعی تجاوز به حق آن دو محسوب می شود و مسلم است که کسی حق 

ندارد به اين کار، مجبورشان سازد« )همان: 130(.

وی با رد دو دليل قائالن به حق بودن توليد مثل برای صرِف زوج، بر 

نظر خود تأکيد داشته و مفاد آيه ی مذکور را برای مدعای خود مبنی بر حق 

بودن توليد مثل برای زوجين کافی می داند. همچنين، در تأييد نظر وی بايد 

بيان کرد که توليد مثل و باروری قائم به دو نفر است، پس حق آن دو نفر هم 

خواهد بود که در اين باره تصميم گيری کنند. 

سياق آيه می رساند که تناسل و فرزندآوری از موضوعات محوری آيه 

ُمواْ ِلَنُفِسكم« چه خطاب به  است و بنا بر نظر مفسران، مراد از عبارت »قَدِّ

مردان باشد يا به زنان و مردان با هم، واداشتن انسان ها به ازدواج و تناسل 

است تا نوع بشر در زمين باقی بماند و منظور از بقای نوع بشر از سوی 

خدای متعال ظهور توحيد و پرستش اوست. البته ذکر اين نکته الزم است که 

مطلوبيت فی نفسه برای خود توالد نيست، بلکه غرض ذکر خداوند سبحان 

توسط افراد بشر است )طباطبايی، 1389: ج2، صص320 و 321(.

ب ـ نظر آیت اهلل سند

استدالل دوم، در اين باره از سوی آيت اهلل سند ارائه شده است. ايشان 

معتقدند: »امر در اين آيه، امر اذنی تشريعی در مقام حظر است با توجه به 

آيات سابق که متعرض حالت حيض زنان و بحث حرمت نزديکی در آن 
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وقت بوده است. اذن تشريعی به همراه مفاد »الم« مقتضی آن است که طلب س

ولد، حق زوج است، زيرا »حرث« به معنی محل حراث و زراعت و انبات 

يعنی توليد نسل است و البته برخی آن را به معنای حراثت لذت نيز تفسير 

کرده اند، در حالی که اين لفظ اختصاص به لذت ندارد، بلکه شامل طلب 

فرزند هم می شود، هر چند انصراف به خصوص حراثت ولد نداشته باشد و 

»الم« مفيد اختصاص به معنی حق تشريعی است«. 

سپس از قسمت دوم آيه »فاتوا حرثکم« برای تقويت استدالل خود کمک 

می گيرد و بيان می کند: »حرث به معنای مزرعه و محل زراعت و کنايه از 

محل طلب فرزند است. پس اطالق مزرعه شما بر نساء به معنای اختصاص 

زنان برای شوهران است، مانند اينکه گفته شود: »اين مزرعه ی توست، در آن 

درخت يا گندم بکار«. پس اضافه ی مزرعه به شخص، مفيد اختصاص شرعی 

است« )رضوی، 1431: 152 و 153(.

به نظر می رسد وجود اضافه ی مذکور داللت بر اين دارد که زادوولد يا 

نبود آن حق است برای انسان ها. 

در حداقل  اختصاص  که  اشکال شود  »شايد  ادامه می گويد:  در  ايشان 

امتناعی نسبت  بايد گفت که هيچ  شرايط زمانی کفايت می کند. در پاسخ 

به آنچه بيان شد، نيست. اما ظهور اولی در تعابير شارع حمل بر اختصاص 

تشريعی است. در اين صورت، از لفظ »نساوکم« تعبير نمی شد، بلکه از واژه ی 

»حرثكم« استفاده می شد. اين آيه در صدد بيان ظواهر تکوينی نيست، زيرا در 

مقام تحديد و تعيين هدف »حرث« مذکور در آيات پيشين و تحديد و تعيين 
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مطلب نيز هست، زيرا حرث از عناوين تملک است« )همان: 153(.

ممکن است اشکال شود که غايت امر در اين آيه ثبوت حق تکليفی 

برای زوج به معنای رخصت شرعی است نه وضعی؛ تا آنکه زوجه مجبور و 

مديون نسبت به آن حق )حق زوج( باشد. در پاسخ بايد گفت: »از مجموع 

به  دارد،  داللت  زوج  ملکيت  بر  مفادش  که  اضافه ی الم  به  قرائن گذشته 

دست می آيد که استيالد از زوجه نيز ملک اوست و نفس وجود زن از اين 

لحاظ منفعتی از منافع آن است و اين موضوع، حق زوج است، چنان که از 

مفاد آيه ی 223 سوره ی بقره نيز چنين به دست می آيد. بنابراين اختصاص 

و سلطه ی وضعی اين حق برای زنان نيز ثابت است، زيرا ذکر وی در آيه به 

خاطر آن است که فعل زوج متعلق به زوجه است« )همان: 155(. 

در تأييد نظر آيت اهلل سند می توان به عبارت مرحوم عالمه اشاره کرد که 

درباره ی متعه فرموده: »هر آنچه که در متعه قصد شود، از لذت يا دفع شهوت 

يا استيالد يا انس گرفتن و مثل آنها مشترک است ميان زنان و مردان؛ پس 

معنی ندارد که زوجه ملعبه ی مرد باشد، در حالی که عکس آن محقق نيست« 

)طباطبايی، 1389: ج15، ص16(.

بر  شئتم«  أنی  »فاتوا حرثکم  تفريع جمله ی  به  استناد  با  سند  اهلل  آيت 

»نساوکم حرث لكم« و ذکر مشيت و اراده متفرع بر اثبات اين موضوع است 

که زنان مزارع شما هستند. از اين تعبير در مواردی استفاده می شود که برای 

صاحب مشيت و اراده، سلطه ای مثل اين جمله »اين چشم توست، پس هر 
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گونه می خواهی استفاده کن« متصور است. پس عنوان مشيت و اراده، در س

موارد اضافه شدن به افعالی که متعلق آن اعيان است، مفيد اختصاص، سلطه 

و حق خواهد بود. به عالوه، تعبير ذيل آيه »قدموا لنفسكم« به معنای فرزند 

صالح تفسير می شود، زيرا يکی از باقيات صالحات است )رضوی، 1431: 155(. 

پس از منظر اين عده، اين حق ُخُلقی )تکوينی( نيست، بلکه حق وضعی 

)اعتباری( است )همان: 150(. 

4-8- آیه ی 222 سوره ی بقره

»َو یَْس��ئَُلونََك َع��ِن الَْمحیِض قُ��ْل ُه��َو اَذًی فَاْعتَِزلُوا النِّس��اَء فِى الَْمحیض 

َِوالتَْقَربُوُه��نَّ َحتّى یَْطُهْرَن فَِاذا تََطهَّْرَن فَْأتُوُه��نَّ ِمْن َحْیُث اََمَرُکُم اهللُ اَِن اهللَ یُِحُب 

التَّّوابیَن َو یُِحُب الُْمتََطهِّریَن« 

عده ای در تفسير اين آيه بيان می کنند که نزديکی در موضعی که خداوند 

امر کرده مباح است و آن موضع ُقُُِبُل زوجه است، زيرا مکانی است که فطرت 

سليم به آن متمايل است و اسالم دين فطرت است. پس مقصود از نزديکی 

پاسخ گويی صرف به شهوت نيست، بلکه منظور اسالم از آن، زادوولد است 

)عبدالعزيزبن دردير، 1990: 21(. طنطاوی در تفسير اين آيه می گويد: »مقصود از 

آن، نزديکی در قبل يعنی مکان فطری است، زيرا آن، محل بذر و توسعه نسل 

است« )طنطاوی: ج1، ص497(.

»فأتوهن« امری است که تنها جواز را می رساند و داللت بر وجوب ندارد، 

چون بعد از نهی واقع شده و می خواهد به طور کنايه بفهماند بعد از پاک 

شدن و يا غسل کردن زن، نزديکی کردن با او جايز است و اين ادبی است 
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س الهی و اليق به قرآن کريم و اگر امر نامبرده را مقيد کرد به قيد »امرکم اهلل« 

برای اين بود که آن ادب را تکميل کرده باشد، چون عمل نزديکی در نظر 

بدوی امری لغو و بيهوده است؛ لذا با مقيد کردن آن به امر خدا، آن را جزء 

اموری قرار داد که خداوند تکوينا به آن امر کرده، تا داللت کند بر اينکه 

جماع يکی از اموری است که تماميت نظام نوع انسانی هم در حيات و هم 

در بقا منوط به آن است، پس سزاوار نيست چنين امری را بازيچه قرار داد، 

بلکه بايد به آن با عنوان يکی از اصول نواميس تکوينی اش نظر کرد )طباطبايی، 

1389: ج2، صص315 و 316(.

از اين عبارات معلوم می شود که بر خالف نظر نخست، موضوع آيه، 

نزديکی است و در واقع اباحه نيز به آن باز می گردد. بنابراين، اين آيه نيز تنها 

در حال بيان موضوعی تکوينی است و همانا ازياد نسل انسان از طريق جماع 

است. همچنين، اين آيه فاقد قيدی است که بر اختصاص داللت داشته باشد 

و بتواند حق بودن باروری و توليد مثل را اثبات کند. 

مدافعان نظريه ی حق بودن طلب ولد برای زوج از اين آيه به عنوان مؤيد 

در کنار دليل اصلی خود ـ يعنی آيه ی 223 سوره ی بقره ـ استفاده می کنند. 

استدالل ايشان به اين نحو است که: »اين آيه خطابی است که مفيد اعطای 

رخصت و حق در انجام فعل جماع و استمتاع از زوجه به زوج برای طلب 

آيه  از خود  تنهايی  به  اين خطاب  البته  )رضوی، 1431: 153(.  است«  فرزند 

مستفاد نيست، بلکه مستند به روايتی در ذيل آن و همچنين ارتکاز عقلی نيز 

هست. 
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استمتاع بدون طلب فرزند از زنان در مواضع متعدد اختصاص به موضعی س

خاص ندارد، پس اختصاص در آيه به خاطر طلب فرزند است و از اين آيه 

حق بودن طلب فرزند برای زوج استفاده می شود.

در روايات بسياری در اين باب و باب های ديگر، طلب فرزند از منافع 

مقرر برای زوج است و مفاد آنها اعطای حق بضع برای فرزندآوری به زوج 

است. پس همانا حق استيالد برای زوج است و ذکر واژه ی »إتيان« در اين 

آيه حاکی است که استيالد مرهون مجامعت است. پس کلمه ی »فاتوا« که در 

آيات 222 و 223 سوره ی بقره تکرار شده است، حق استمتاع را برای زوج 

ثابت می کند. در نتيجه حق استيالد نيز برای وی ثابت می شود، زيرا از »إتيان« 

و »مباضعه« هر دو منفعت حاصل می شود )همان: 154(.

همانا اطالق إتيان، ثبوت آن برای زوج را در پی دارد، هر چند که او از آن 

قصد لذت نداشته باشد، بلکه قصد فرزندآوری داشته باشد، پس اگر إتيان و 

نزديکی حق زوج نباشد، در اين صورت زوجه می تواند از آن ممانعت کند. 

پس قرار دادن کتاب نکاح ذيل کتاب امالک در کتب متقدمان بر ملکيت زوج 

بر منافع بضع داللت دارد )همان: 156(.   

البته از کنار هم قرار دادن اين دو نمی توان به اين نتيجه رسيد که چون 

حق استمتاع برای زوج ثابت است، پس حق استيالد نيز خود به خود در پی 

آن می آيد، زيرا هر استمتاعی، ولدی را در پی ندارد و از سوی ديگر، با آمدن 

روش های نوين کمک باروری همچون IVF مجامعت موضوعيت خود را 

در توليد مثل و باروری انسان از دست داده است. البته اين امر به اين معنا 
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س نيست که روال طبيعی زادوولد کنار گذاشته شده است، بلکه روال به همان 

ترتيب ادامه دارد و در نهايت از آيه ی مذکور می توان چنين برداشت کرد که 

خداوند امر تکوينی جماع و سپس زادآوری از طريق آن را يادآور شده است.

بنابراين، تنها آيه ی 223 سوره ی بقره بر حق بودن باروری و توليد مثل 

برای زوج و زوجه ـ يعنی تنها در محدوده ی شرعی ازدواج و از طريق جماع 

داللت دارد.

4-9- آیه ی 178 سوره ی بقره

فَُث اِلى نِسائُِكْم ُهنَّ لِباٌس لَُكْم َو اَنْتُْم لِباٌس لَُهنَّ َعلَِم  یاِم الرَّ »اُِحلَّ لَُكْم لَْیَلَةالصِّ
َُّكْم ُکْنتُْم تَْختانُوَن اَنُْفَسُكْم فَتاَب َعَلْیُكْم َو َعفا َعْنُكْم فَاْلَن باِشُروُهنَّ َوابْتَُغوا  اهللُّ اَن
ماَکتََب اهللُ لَُكْم َوُکُلوا َواْشَربُوا َحتّى یَتَبَیََّن لَُكُم الَْخْیُطااْلَبْیَُض ِمَن الَْخْیِطااْلَْسَوِد ِمَن 
یاَم اِلَى اللَّْیِل َو ال تُباِشُروُهنَّ َو اَنْتُْم عاِکُفوَن فِى الَْمساِجِد تِْلَك  واالِصّ الَْفْجِر ثُمَّ اَتِمُّ

ُحُدوُداهللِ فاَلتَْقَربُوها َکذلَِك یُبَیُِّن اهللُّ آیاتِِه لِلنّاسِ  لََعلَُّهْم یَتَُّقوَن«
در اين آيه معاشرت کنايه از جماع مرد با همسرش است و فعل امر در 
اينجا بر اباحه داللت دارد. »ابتغوا« به معنای »اطلبوا« يعنی خواستن و معنای 
»ینبغى علیكم« اين است که ازدواج کنيد و در کنار پاسخ گويی به نيازهای 
جنسی از ازدواج قصد طلب نسل داشته باشيد؛ چه بسا که مقصود نخست از 
جماع طلب نسل است )عبدالعزيز بن دردير، 1990: 20(. رشيد رضا در تفسير اين 
آيه می گويد: »جماع با آنها را درخواست کنيد، زيرا در نظام فطری مباشرت و 
جماع سبب ايجاد نسل است و شايد بر هر يک از شما اين امر واجب شده 
باشد تا سنت الهی در خلقت را احيا کنيد، چرا که انسان در شهوت صرف و 

لذت با حيوان مشترک است« )همان(.
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سيد رضی نيز بيان می کند که جماع نبايد فقط با هدف پاسخ گويی به س

نيازهای جنسی باشد، بلکه بايد با هدف تناسل انجام شود )سيد رضی: 279؛ 

زمخشری، 1407: ج1، ص230؛ آلوسی، 1415: ج3، ص8؛ عبدالعزيزبن دردير، 1990: 20 

و 21(. اما برخی ديگر، حليت مباشرت و نزديکی زوجه در محل استيالد را 

منظور اين بخش از آيه می دانند )صادقی تهرانی، 1419: 29( و عده ای از اين آيه 

و آيه ی بعدی )223 بقره( برای اثبات اينکه زادوولد و حفظ نوع بشر مقصود 

و هدف اصلی و نخست ازدواج است، استفاده کرده اند )عبدالعزيز بن دردير، 

 .)20 :1990

چنان که بيان شد، چون امر در اين آيه بعد از منع واقع شده، طبق نظر 

ج2،   :1389 )طباطبايی،  وجوب  نه  دارد،  داللت  جواز  بر  تنها  اصول  علمای 

ص317(. بنابراين، از اين آيه چند نکته مستفاد می  شود:

نخست، اگر مفاد اين قسمت آيه داللت بر وجوب می کرد، پس توليد 

مثل و زادآوری انسان جنبه ی تکليفی می يافت و در آن صورت ديگر حکم 

بود نه حق.

دوم، داللت بر جواز به هيچ وجه قيد الزم برای اختصاص يا حق شمردن 

طلب فرزند برای افراد نيست. پس به نظر می رسد که اين آيه نيز بر حق بودن 

طلب فرزند يا عدم طلب او هيچ داللتی ندارد.

4-10- آیه ی 21 سوره ی روم

ِّتَْسُكنُواْ إِلَْیَها َو َجَعَل بَْینَُكم  »َو ِمْن َءایَاتِِه أَْن َخَلَق لَكُم مِّْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا ل

ُرون«  َِّقْوٍم یَتََفكَّ مََّودَّه َو َرْحَمه إِنَّ فِى َذالَِك َآیَاٍت ل
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س بيان  )مريم: 2(  َزَکِریَّا«  َعْبَدُه  َربَِّك  َرْحَمِت  »ِذْکُر  آيه ی  به  استناد  با  برخی 

می کنند که »مودت« به واسطه ی »جماع« و »رحمت« به  واسطه ی »فرزند« 

اين ترتيب  به  اين گفته، استداللی  بر  بنا  تحقق می يابند )عالم، 1415: 412(. 

می توان بيان کرد که چون فعل »جعل« داللت بر امتنان دارد، پس از اين امتنان 

بايد حق بودن توليد مثل و باروری را به دست آورد. 

همچنين از اين آيه می توان برای بحث حکم بودن توليد مثل نيز استفاده 

کرد؛ چرا که اين آيه می تواند به عنوان يک دليل محکم با توجه به معنای 

رحمت به معنای نسل، ازياد نسل را به عنوان مقصد نکاح معرفی کند. در 

نتيجه می توان از مدلول اين آيه برای استدالل در ذيل مقاصد الشريعه استفاده 

کرد. 

از نظر علمای شيعه هر چند رحمت به معنای فرزند نيست، اما مودت 

باالترين درجه ی  به  با فرزندآوری  با نکاح حاصل می شود،  و رحمتی که 

استقرار و ثبات می رسد، زيرا فرزند نور چشمی است که به زندگی زناشويی 

اطمينان و استقرار می بخشد )حسينی، 1422: 18(. بنابراين، نمی توان از آن برای 

اثبات نظر فقهای اهل سنت استفاده کرد. 

هر چند آيات پيشين بر فرزندآوری و تناسل از طرق مقدمات مشروع 

تأکيد دارند و پاسخ گويی به اين نياز را در طلب فرزند صالح خالصه می کنند 

ـ که در آن رضايت الهی استـ  اما اين حاجت و نياز وسيله است نه هدف؛ 

آن هم وسيله ی تقرب به خداوند، زيرا اوست که حاکم بر رغبت ها و دوافع 

آن و غرائز است )همان(.
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4-11- آیه ی 54 سوره ی فرقانس

َّذي َخَلَق ِمَن الْماِء بََشراً فََجَعَلُه نََسبًا َو ِصْهرا«  »َو ُهَو ال

نحوه ی  اما  می برند،  بهره  نسب  اهميت  اثبات  در  آيه  اين  از  چند  هر 

استدالل اين افراد درباره ی اين آيه می تواند مشعر به حق توليد مثل والدين 

نيز باشد. اين گروه بيان می کنند خداوند در فطرت انسان عالقه به ازدواج و 

تناسل را قرار داده است تا او را تکريم و عزيز بدارد. سپس به بيان ابن قيم 

در اين  باره استناد می کنند که گفته »در اثبات نسب در اسالم، استيفای چهار 

حق يعنی حق خداوند، حق فرزند، حق پدر و حق مادر جمع شده است«. 

در توضيح اين سخن اظهار می دارند که حفظ نسب از ضياع و گم شدن 

توسط شريعت اسالمی و ثبوت نسب حق فرزند و مادرش و جامعه است، 

زيرا اين حق فرزند، سبب دفع عار و ننگ از او می شود و او را از فساد و 

انحراف حفظ می کند. فرزند ثمره و ميوه ی پدر و حاصل زراعت اوست. 

پس حق دارد که به پدرش منتسب و از ساير حقوق وضعی شارع بهره مند 

شود. همچنين حق مادر است که به  واسطه ی نسب و انتساب، خود را از 

مواضع تهمت و اتهام به فواحش رها  کند و ننگ و عار را از خود و خانواده ی 

خود دفع کند. در حفظ نسب، حق پدر نيز استيفا می شود، زيرا نسب او و 

فرزندش حفظ می شود و فرزند به کسی غير از او منتسب نخواهد شد. اين 

امر به جهت آن است که نسل امتداد انسان و اثری است که از او باقی می ماند 

و مؤيد آن هم احاديثی از پيامبر )( درباره ی تداوم اعمال صالح پس از 

مرگ مانند فرزند صالح است )صالح، 1431: 213 و 214(.
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س به نظر می رسد، درباره ی حق مادر نمی توان حق توليد مثل وی را اثبات 

کرد، زيرا بيشتر تمرکز اين استدالل بر حق حفظ عرض و حيثيت مادر است. 

درباره ی پدر هم نظر بر اين است که از انتساب فرزند ديگری به وی ممانعت 

 شود و فرزند وی نيز به خودش منتسب شود، نه ديگری. البته اين عبارت هر 

چند به حق فرزندآوری اشاره ی مستقيم ندارد، اما می تواند به بخشی از حق 

توليد مثل اشاره داشته باشد. اين بخش مربوط به زادوولد طبيعی و انتساب 

فرزند بيولوژيک به انسان است.

با بررسی تفاسير قرآنی می توان ادعا کرد که اين آيه به دنبال اثبات حق 

فرزند است، نه والدين او. همچنين اين آيه نيز همچون آيات پيشين و آيه 

َکَر َو اْلُنْثى « )قيامت: 39( است )رازی، 1420: ج24، ص475؛  ْوَجْیِن الذَّ »فََجَعَل ِمْنُه الزَّ

طباطبايی، 1389: ج5، ص317(1 حتی برخی بخش نخست آيه را بر کثرت خلق توسط 

خداوند نيز حمل کرده اند )نووی جاوی، 1417: ج2، ص138(.

قسمت  به  منصرف  را  آيه  اين  امتنان  تفاسير  از  برخی  اين،  بر  عالوه 

َّذي َخَلَق ِمَن الْماِء بََشراً« می دانند، بنابراين، منظور از نعمت  نخست آيه »ُهَو ال

را خلق انسان از عدم تعبير می کنند )قرطبی اندلسی، 1364: ج14، ص60(.

از آنچه بيان شد، می توان چنين نتيجه گرفت که هر چند سياق اين آيه 

می تواند اثبات کننده ی حق باشد، اما آن حق، به يقين حق توليد مثل نيست، 

بلکه در نهايت حق نسب برای فرزند از طريق آن اثبات خواهد شد.

1- قاسمی، 1418: ج7، ص433؛ ميبدی، 1371: ج7، ص49؛ زمخشری، 1407: ج3، ص287؛ ابن 
جوزی، 1422: ج3، ص325؛ حقی بروسوی: ج6، ص230؛ حجازی، 1413: ج2، ص733؛ طبرسی، 

1372: ج7، ص274. 
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نتیجه گیریس

از آنچه در اين مقال بيان شد، چند نکته به دست می آيد: 

1- پيشينه ی بحث از حق توليد مثل و باروری انسان در نظام حقوقی 

اراده و سود-   – انتخاب  يعنی  نظريه ی حق  از دو  قديمی تر  بسيار  اسالم 

منفعت است. شايد بتوان ادعا کرد که در قرون 15 و 16 ميالدی که نظريه ی 

حقوقی حاکم بر اروپا نظريه ی حقوق طبيعی بود، بيشتر سخن از تکليف 

و وظيفه بودن توليد مثل و باروری بود، در حالی که در اسالم در سال های 

ابتدايی پس از ظهور، سخن از حق بودن و داشتن اختيار و آزادی اراده در 

تصميم گيری درباره ی آن وجود داشته است.

2- در آيات قرآن تنها آيه ی 223 سوره ی بقره داللت تام و تمام بر حق 

بودن توليد مثل و باروری انسان دارد. قيود موجود در اين آيه اختيار زوج را 

در مسئله ی زادوولد به طور قطع ثابت می کند، هر چند از ادله ی ديگر می توان 

حق مذکور را برای زوجه نيز ثابت دانست. به نظر می رسد که نظر برتر اين 

است که توليد مثل و باروری وجهه ای دوگانه دارد. اين بدان معناست که 

هر چند آن حق است، اما با ورود حاکم اسالمی در شرايط ويژه و ضروری 

می تواند به حکم تکليفی بدل شود. اتخاذ اين نظر بدان جهت است که در 

اين صورت، تمامی مالحظات الزم مانند تسلط افراد بر موضوع توليد مثل 

و باروری خود در محدوده ی ضوابط شرعی، مصلحت جامعه ی اسالمی و 

امت واحده، مصلحت کودک و ... در نظر گرفته می شوند. به عالوه، اولويت 

اين نظر در موضوع توليد مثل و باروری نسبت به ساير مکاتب و انديشه ها 
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س می تواند  زمان  و هم  دارد  فوق العاده ای  انعطاف پذيری  فلسفه ی حقوق  در 

تمامی مصالح و ضرورت ها را در برگيرد. در حالی که در ساير نظريات مانند 

نظريه ی سود- منفعت و نظريه ی انتخاب- اراده چنين نگاه همه جانبه ای 

وجود ندارد، بلکه ترجيح و اولويت بر اساس انتخاب يا سود افراد است. 

البته در اين ميان برخی از نظريه ها مانند نظريه ی قراردادگرايی برای جمع 

ميان منافع افراد و منافع جامعه تالش وافری کرده اند که می توان ادعا کرد در 

اين کار چندان موفق نبوده اند و در عمل نتوانسته اند تأثيرات مناسبی در وضع 

قوانين در حوزه ی توليد مثل و باروری داشته باشند.
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منابعس
ارشاد  × وزارت  تهران،  المکاسب،  حاشيه   . 1406هـ  کاظم  محمد  خراسانی،  آخوند 

اسالمی.
آلوسی، سيد محمود 1415 هـ. روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالکتب  ×

العلميه. 
التنزيل، بيروت،  × ابن جزی غرناطی، محمد بن احمد 1416هـ. کتاب التسهيل لعلوم 

شرکت داراالرقم بن ابی االرقم.
ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی1422هـ. زاد المسير فی علم التفسير، بيروت،  ×

دارالکتاب العربی. 
ابن عابدين، محمد امين 1415هـ. حاشيه علی الدر المختار شرح تنوير االبصار فی فقه  ×

مذهب امام ابی حنيفه، بيروت، دارالفکر. 
اندلسی، ابن عطيه عبدالحق بن غالب 1422هـ. المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز،  ×

بيروت، دارالکتاب العلميه. 
ابن مفلح، ابراهيم بن محمد عبداهلل 1423هـ/2003م. المبدع شرح المقنع، رياض، دار  ×

عالم الکتب. 
ابوحبيب، سعدی 1408هـ. القاموس الفقهی، دمشق، دارالفکر. ×
ابو فارس، محمد عبد القادر 1424هـ. تحديد النسل و االجهاض فی االسالم، عمان،  ×

دار جهينه. 
ثقفی حلبی، لسان الدين ابن الشحنه 1393هـ/1973م. لسان الحکام فی معرفه االحکام،  ×

قاهره، البابی الحلبی. 
اراکی، محمد علی 1415هـ. کتاب البيع، قم، اسماعيليان. ×
اصفهانی، محمدبن حسن )فاضل هندی( 1416هـ. کشف اللثام عن القواعد االحکام،  ×

قم، اسالمی.
اصفهانی، محمد حسين 1409هـ. اإلجاره، قم، مؤسسه نشر االسالمی.  ×
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س انصاری، مرتضی 1420هـ.  المکاسب، قم، مجمع الفکر اسالمی.  ×

× .)( بحر العلوم، سيد محمد 1403هـ. بلغه الفقيه، تهران، مکتبه الصادق
بخاری حنفی، ابوالمعالی برهان الدين محمودبن احمد 1424هـ. المحيط البرهانی فی  ×

الفقه النعمانی فقه االم ابی حنيفه، محقق عبدالکريم سامی جندی، بيروت، دارالکتب العلميه.
بالغی نجفی، محمد جواد1420هـ. آالء الرحمن فی تفسير القرآن، قم، بنياد بعثت. ×
بيروت، دار احياء  × القرآن،  التنزيل فی تفسير  بغوی، حسين بن مسعود1420هـ. معالم 

التراث العربی. 
بوطی، محمد سعيد رمضان. مسأله تحديد النسل وقايه و عالجا، دمشق، مکتبه الفارابی.  ×
جبعی عاملی، زين الدين بن علی 1413هـ. مسالک االفهام الی تنقيح شرائع االسالم، قم،  ×

مؤسسه معارف اسالمی. 
جزايری، سيد محمد بروج. نظر فی الحقوق، قم، دارالکتاب. ×
جمل، احمد محمد عبدالعظيم1430هـ/2009م. أمن األمه من منظور مقاصد الشريعه،  ×

مصر، دار السالم.
حجازی، محمد محمود 1413هـ. تفسير الواضح، بيروت، دار الجيل الجديد. ×
فی  × النسل  تنظيم  بن صديق 1423هـ  محمد  بن  العزيز  عبد  مغربی،  غماری  حسنی 

الشريعه االسالميه، تحقيق أديب الکمدانی، دبی، دائره االوقاف و الشؤون االسالميه.
حسين آبادی، محمد رضا 1423هـ. رساله فی المعامله و االختالف بين المتعاقدين،  ×

قم، ميثم تمار. 
حسينی حائری، سيد کاظم 1421هـ. فقه العقود، قم، مجمع انديشه اسالمی.  ×
حسينی همدانی، سيد محمد حسين 1404هـ. انوار درخشان، تهران، لطفی.  ×
حر عاملی، محمدبن حسن. وسائل الشيعه الی تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، دار  ×

احياء التراث العربی.
بيروت،  × االبصار،  تنوير  المختار شرح  الدر  الدين 1415هـ..   محمد عالء  حفصکی، 

دارالفکر.
حقی بروسوی، اسماعيل. تفسير روح البيان، بيروت، دارالفکر.  ×
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حقوق  ×س اصفهانی«،  غروی  محمد حسين  ديدگاه  از  حق  »نظريه  محمود.  حکمت نيا، 
اسالمی، سال 9، ش 34 )پاييز 1391(.

تهران،  × النافع،  المختصر  شرح  فی  المدارک  جامع  1405هـ.  احمد  سيد  خوانساری، 
صدوق.
دهخدا، علی اکبر 1377. لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران. ×
رازِی، فخر الدين 1420هـ. مفاتيح الغيب، بيروت، دار احياء التراث العربی.  ×
رشدانی مرغيانی، ابی الحسن علی بن ابی بکر. الهدايه شرح البدايه، مکتبه االسالميه.  ×
رضوی، سيد محمد حسن 1431هـ. فقه الطب تقريرا االبحاث آيت اهلل شيخ محمد  ×

السند، قم، فدک.
روحانی، سيد محمد صادق 1418هـ. مناهج الفقاهه، التعليق علی المکاسب، العلميه. ×
زحيلی، وهبه 1422هـ. تفسير الوسيط، دمشق، دارالفکر.  ×
زرقاء، احمد 1347-1346هـ.  الفقه االسالمی فی ثوبه الجديد، دمشق، دارالفکر.  ×
زمخشری، محمود 1407هـ. الکشاف عن الحقائق غوامض التنزيل، بيروت، دار الکتاب  ×

العربی.
سبزواری نجفی، محمدبن حبيب اله 1419هـ. ارشاد االذهان الی تفسير القرآن، بيروت،  ×

دارالتعارف للمطبوعات.
سرخسی، شمس الدين 1421هـ. مبسوط للسرخسی، تحقيق خليل محی الدين الميس،  ×

بيروت، دار الفکر. 
سمرقندی، نصربن محمدبن احمد. بحر العلوم. ×
سيد رضی، ابوالحسن محمدبن حسين. تلخيص البيان عن مجازات القرآن. ×
بالشؤون  × العامه  العالقات  بيروت،  االسره،  تنظيم  و  الدين  احمد 1385هـ.  شرباصی، 

االجتماعی. 
شريفی، شهرآشوب، علی ناظمی و مهرداد هاشمی، 1385. شبيه سازی انسان، تهران،  ×

آييژ. 
شوکانی، محمد بن علی 1414هـ. فتح القدير، بيروت، دار الکلم الطيب.  ×
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س شيبانی، ابو عبداهلل محمدبن حسن و محمد عبدالحی بن محمد عبدالحليم و أنصاری  ×

الکبير لمن يطالع الجامع الصغير،  النافع  کنوی هندی 1406هـ. الجامع الصغير و شرحه 
بيروت، عالم الکتب.

صادقی تهرانی، محمد 1419هـ. البالغ فی تفسير القرآن بالقرآن، قم، مؤلف. ×
ــــــــــ1365.  الفرقان فی تفسير القرآن بالقرآن، قم، فرهنگ اسالمی. ×
صالح، محمدبن احمدبن صالح، 1431هـ/2010م. االسره و مکانتها و اهميه الحفاظ علی  ×

النسب فی الشريعه االسالميه. من مقاصد الشريعه االسالميه و قضايا العصر، بحوث و وقائع 
المؤتمر العام الثانی و العشرين للمجلس االعلی للشئون االسالميه، قاهره، وزاره االوقاف 

المجلس االعلی للشئون االسالميه. 
صدر، سيد محمد 1429هـ.  الحق و الحکم و الشخصيه المعنويه اقتصاديا، قم، مدين. ×
طباطبايی، سيد محمد حسين 1389. تفسير الميزان، مترجم سيد محمدباقر موسوی  ×

همدانی، قم، اسالمی.
طباطبايی حکيم، سيد محسن. نهج الفقاهه، قم، 22 بهمن.  ×
طباطبايی يزدی، سيد محمد کاظم 1378هـ. حاشيه المکاسب، قم، اسماعيليان. ×
طبرسی، فضل بن حسن، 1377. تفسير جوامع الجامع، تهران، دانشگاه تهران و مديريت  ×

حوزه علميه قم. 
ــــــــــ، 1372. مجمع البيان فی تفسير القرآن، تهران، ناصر خسرو.  ×
طنطاوی، سيد محمد. التفسير الوسيط للقرآن الکريم. ×
عالم، يوسف حامد 1415هـ/1994م. مقاصد العامه للشريعه االسالميه، رياض، المعهد  ×

العالمی للفکر االسالمی. 
عبدالعزيز بن دردير 1990م. لمصلحه من تحديد النسل أو تنظيمه، قاهره، مکتبه القرآن. ×
عثيمين، محمد بن صالح 1421هـ. سلسله لقائات الباب المفتوح. ×
ــــــــــ1427هـ/2007م. فتاوی نور علی الدرب، مؤسسه محمدبن صالح بن عثيمين.  ×
عزام، طارق صالح يوسف 1429هـ. اثر الطب الشرعی فی اثبات الحقوق و الجرائم،  ×

االردن، دار النفائس. 
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عزيزی، فريدون و حسين نجفی الريجانی 1371. فقه و طب مصاديق پزشکی فتاوی  ×س
حضرت امام خمينی )(، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

عليان نژادی، ابوالقاسم 1386. احکام پزشکی مطابق فتاوای حضرت آيت اهلل العظمی  ×
 .)( مکارم شيرازی، قم، امام علی بن ابی طالب

غانم، عمربن محمدبن ابراهيم 1421هـ. احکام الجنين فی الفقه االسالمی، بيروت، دار  ×
ابن حزم.
غزالی، محمدبن محمد1425هـ.. احيا علوم الدين، قاهره، دار ال آفاق العربيه.  ×
غنيمی دمشقی ميدانی، عبد الغنی. اللباب فی شرح الکتاب، تحقيق محمود امين نواوی،  ×

بيروت، دارالکتاب العربی.
فتح اهلل، احمد 1415هـ. معجم الفاظ الفقه الجعفری، مطابع المدخول.  ×
فراء ابو زکريا، يحيی بن زياد. معانی القرآن، مصر، دار المصريه. ×
فرغانی مرغينانی، علی بن ابی بکر. الهدايه فی شرح بدايه المبتدی، محقق طالل يوسف،  ×

بيروت، دار احياء التراث العربی.
قاسمی، محمد جمال الدين 1418هـ. محاسن التأويل، بيروت، دارالکتب العلميه. ×
قرطبی، محمدبن احمد 1364. الجامع الحکام القرآن، تهران، ناصر خسرو. ×
قنواتی، جليل و حسين جاور. »حريم خصوصی؛ حق يا حکم«، حقوق اسالمی، سال  ×

8، ش31، )زمستان 1390(. 
کاسانی، عالء الدين 1406هـ. بدائع الصنايع فی ترتيب الشرايع، دارالکتب العلميه. ×
کندی، ابراهيم بن احمد 1427هـ. »مشکالت الزواج فی العصر الحديث و عالجها فی  ×

الفقه االسالمی«، ندوه الفقه االسالمی، عمان، وزاره االوقاف و الشؤون الدينيه. 
مدکور، محمد سالم 1385هـ. نظره االسالم الی تنظيم النسل، مصر، دار النهضه العربيه. ×
ــــــــــ1384هـ. المدخل فی الفقه االسالمی، قاهره، دارالقوميه. ×
مراغی، احمد بن مصطفی. تفسير المراغی، بيروت، داراحياء التراث العربی. ×
مرسی، محمد 1993-1992م. االنجاب الصناعی، احکامه القانونيه و حدوده الشرعيه  ×

دراسه مقارنه، کويت، جامعه الکويت.
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س مصری، ابن نجيم 1418هـ. البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بيروت، دارالکتب العلميه. ×

معين، محمد 1381. فرهنگ فارسی، تهران، سرايش. ×
مغربی، نعمان 1383هـ/1963م. دعائم االسالم، تحقيق آصف بن علی اصغر فيضی،  ×

قاهره، دار المعارف. 
موسوی خمينی، سيد روح اهلل 1421هـ. البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  ×

خمينی )ره(. 
ــــــــــ1390. تحرير الوسيله، قم، اسماعيليان، الطبعه الثانيه. ×
موسوی خويی، سيد ابوالقاسم. مصباح الفقاهه فی المعامالت، محمد علی توحيدی،  ×

قم، داوری.
ــــــــــ1412هـ. منيه المسائل. ×
مؤمن قمی، محمد 1385. فقه و احکام پزشکی، ترجمه ی محمد مهدی بهراروند، قم،  ×

اسالمی. 
ميبدی، رشيد الدين 1371. کشف االسرار و عده االبرار، تهران، امير کبير. ×
نائينی، محمد حسين 1418هـ. منيه الطالب، قم، اسالمی. ×
نجفی، محمد حسن 1363. جواهر الکالم فی شرح شرايع االسالم، تهران، دارالکتب  ×

االسالميه. 
نووی، محی الدين. المجموع شرح المهذب، بيروت، دارالفکر. ×
نووی جاوی، محمد بن عمر 1417هـ. مراح لبيد للکشف معنی القرآن المجيد، بيروت،  ×

دار الکتب العلميه.
اداره  × رئاسه  رياض،  العلميه،  البحوث  السعوديه.  العربيه  بالمملکه  العلماء  کبار  هيئه 

البحوث العلميه و األفتاء.


