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نموهن چکیده مطلوب 
باشد. فرزندآوری و مباحث مربوط به آن، از مسائلی است که در جامعه امروز ایران حائز اهمیت می

و  یکی از موضوعات مرتبط به بحث فرزندآوری ماهیت و مصادیق آن است. از منظر اسالمی دو نظریه حق

های مختلف تولید مثل و باروری انسان باشد. بنابراین، نتایج و دهنده ماهیت و جنبهتواند پوششحکم می

ای که اگر حق باشد، تسلط و سلطنت افراد در گونهآثار حق یا حکم بودن آن نیز متفاوت خواهد بود، به

توان تسلطی باشد، دیگر نمی چه حکم تکلیفیچارچوب شرعی بر تولید مثل و باروری ثابت است و چنان

توان برای مکلف نسبت به آن قائل شد. برای درک نگاه اسالم درباره حق یا حکم بودن موضوع مذکور می

هایی چون چگونگی تشریع حق یا نحوه بیان شارع تمسک جست که در ذیل نحوه بیان باید از به روش

در صورتی که از چند روش فوق نتوان حق یا لسان دلیل، اجماع، مالحظه آثار و لوازم صحبت نمود و 

توان آن را از طریق استقرا و تنقیح مناط، سیره متشرعه، سیره عقال و حکم بودن را به دست آورد، می

 چون اصل عدم حق به دست آورد.  اصول عملیه هم

بقره و روایات جواز عزل، تولید مثل در  223توان چنین نتیجه گرفت که با توجه به آیه در نهایت می

که هاست نه احکام، هر چند بهتر است گفته شود تولید مثل و باروری انسان ضمن آناسالم در زمره حق

میخته چنین، باید اذعان داشت که حق مذکور حق آتواند رنگ حکم نیز به خود بگیرد. همحق است، می

تواند ها نمیبه تکلیف است، نه یک حق محض. عالوه بر این، در نظام خانواده سخن گفتن صرف از حق

راهگشا باشد، بلکه شارع مقدس گاه خود در این حوزه جنبه حکم را بر حق ترجیح داده تا این نظام 

در حقوق دو کشور  چنین، در استیفای حق هم رعایت ضوابط شرعی الزم است.کوچک را اداره کند. هم

سازی این حق بر اساس اصول آمریکا و انگلیس عالوه بر دو نظریه فوق، از نظریات دیگری نیز در موجه

 تر است. انتخاب بیش -ها بهره برده شده، اما اقبال به نظریه ارادهدرونی آن

 : تولید مثل، باروری، حق، حکم، نظریه انتخاب و نظریه سود.واژگان کلیدی
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 تکمیل شدهونموهن رپوپ
 زال 

 مقدمه -1

ای بزرگ برای بشریت بوده است. این دغدغه بزرگ همیشه در جدال میان منافع و فرزندآوری در طول اعصار دغدغه

. با شته استگها قرار داشته است. این سود و زیان گاه به خود فرزند و گاه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه باز میزیان

هایی باروری و تولید مثل انسان از عرصهتواند منکر ارزش نفوس برای جامعه و خانواده باشد. کس نمیوجود، هیچاین 

خصوصی از زندگی ظاهراً های نوین در امان نمانده و در نتیجه، این جنبه است که از چنگ اندازی تکنولوژی

های مختلف اجتماعی و فردی را تحت تأثیر بشر در طول اعصار مختلف، اکنون به موضوعی بدل شده که ساحت

های شوند که هر یک از نظامل جدیدی در این حیطه طرح میئخود قرار داده است و در پی این روند، مسا

ند، زیرا وظیفه دین یا هر هستل ئگویی و حل این مساپاسخ چنین اسالم به دنبالگذاری در کشورها و همقانون

 هاست. رو و حل ابهامات موجود در آنل پیشئگویی به مساسخپادیگری گذاری نظام قانون

 بیان مسأله -2

نخستین بار که  1است حق تولید مثل به عنوان یکی از انواع حقوق بشر مورد ادعا، ثمره دوران پس از جنگ جهانی دوم

حقی است »کند: یف میپرداز حقوقی رولند دورکین مطرح شد. وی این حق را چنین تعرتوسط فیلسوف آمریکایی و نظریه

که دولت دلیل مناسبی برای مانع شدن از اِعمال یا کنترل این حق ارائه برای کنترل نقش خود در تولید مثل، مگر این

  «.کند

نوعی از آزادی است که بر اساس خواست والدین درباره زمان و چگونگی تر، در تعریفی دقیق تولید مثلآزادی حق 

دانند و در نهایت، این والدین هستند که باید با والدین شرایط خود را بهتر میچون شود، تصمیم گرفته می آوریفرزند

های اجتماعی شود. از این نباید قربانیِ اصالح نارسایی مذکورکودکان خود زندگی کنند و خود را فدای آنان نمایند. حق 

 2ن توسط دولت نوعی توتالیتاریسم یا دیکتاتوریست.منظر، اجبار والدین به تربیت و بزرگ نمودن فرزندا

-هر شخص می ،باید دانست که حق تولید مثل دارای دو جنبه اساسی مثبت و منفی است. بر اساس جنبه منفی آن

 گیریپیشهای تواند پیش از بارداری و با استفاده از روشتواند خود را از شر فرزند ناخواسته رها کند، حال این رهایی می

شود که با هر روشی از از آن باشد، یا پس از آن با اسقاط عمدی جنین. اما در جنبه مثبت این حق، به افراد اجازه داده می

حق اساساً تحت عالوه بر این، این  سازی صاحب فرزند شوند.جمله مصرف دارو، خرید و فروش گامت، اجاره رحم و شبیه

 .است 4و حق آزادی 3حمایت حق حریم خصوصی

توسط  1992در ای که این حق گونهای برخوردار است، بهمذکور در قوانین کشورهایی چون آمریکا از جایگاه ویژهحق 

قانون اساسی تصویب  آمریکا به رسمیت شناخته شد. نخستین تصمیم این دادگاه که به صورت بخشی از متمم دادگاه عالی

د یک مذهب خاص را به عنوان مذهب رسمی کشور انتخاب نماید و در شد، درباره مذهب بود. طبق این متمم، دولت نبای

مربوط به حق تولید مثل  نیزعین حال، باید تضمین نماید که هر شهروند مذهب خود را داشته باشد. چهاردهمین متمم 

                                                           
1- Callahn, Daniel, Cloning: then and now, In Michael C. Brannigan, Ethical issues in human cloning, 

New York, Seven Bridges press, 2001, p: 123 
2- Savulescu, Julian, Sex selection: the case for. In Helga Kuhse and Peter Singer, Bioethics an anthology, 

Australia, Black well publishing, 2006, p: 148 
3 -Right to privacy 

4- Right to liberty 
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تواند روش کند و فرد مینخست هماهنگی کامل دارد. آزادی مذهبی از این نوع از آزادی حمایت می متمماست که با 

  5زندگی خود را بر اساس عقایدش انتخاب نماید.

خانواده و تصمیمات درباره فرزندآوری را که با حق آزادی در ارتباط تشکیل دادگاه عالی آمریکا، روابط آزاد، چنین، هم

برای تولید مثل و  مستقیم است، مورد حمایت قانونی قرار داد. در ابتدا این قوانین از حق زوجین معقوده در عقد ازدواج

نمود، اما بعدها این قوانین بر حمایت از حقوق افراد مجرد نیز تأکید کرد. دادگاه عالی تصمیمات پیرامون آن حمایت می

دو هاست، صحیح آن است که این حق برای اگر حق حریم خصوصی به معنای ورود آن به همه حوزه»دارد: آمریکا بیان می

ها بتوانند بدون دخالت دولت درباره به دنیا آوردن فرزند یا فرزند خواندگی شناسایی شود تا آن افراد متأهل و مجردگروه 

های کمک باروری تصمیم بگیرند. دادگاه فدرال نیز این حق را برای زوجین نابارور شناسایی نموده است تا بتوانند از روش

-در پیشمجرد  ورند. حق آزادی تولید مثل از افراد متأهل و استفاده از گامت اهدایی( بهره بب 6)شامل لقاح برون رحمی

توسعه این بخش از این  7کند.میسازی برای فرزندآوری نیز حمایت از بارداری، اسقاط جنین و استفاده از روش شبیه گیری

و زنان بدون شوهر نیز اجازه داده شده تا با استفاده از اسپرم ناشناس صاحب فرزند  بازانجنسحق تا حدی است که به هم

 8شوند.

های کمک باروری، به رسمیت شناخته شد و با با تأیید و پذیرش انواع روش در آمریکا بنابراین، حق آزادی تولید مثل

ط عمدی جنین تقویت شد. با انجام اسقااری و از بارد گیریپیشهای ها در تأیید روشای از تصمیمات دادگاهمجموعه

و با پیشرفت سایر  1980و گسترده شدن پدیده اجاره رحم در دهه  1978نخستین عمل لقاح برون رحمی در سال 

گویی به نیاز تولید مثل به وجود های مختلفی برای پاسخها و روشهای کمک باروری در طول سه دهه، تکنیکتکنولوژی

ها، ضوابط و حدود این حق مشخص نیست. محدوده این حق ادعایی از حق خواستن یا ین وجود، محدودیتآمد. اما با ا

  9نخواستن فرزند مشروع آغاز و به حق داشتن فرزند به هر روشی رسید و سپس با حق انتخاب جنسیت جنین خاتمه یافت.

وانین کشورهایی چون آمریکا و انگلیس است که طور که بیان شد حدود و ثغور این حق، یکی از مسائل عمده در قهمان

 . رسد عدم وجود تعریف با ضابطه و مشخص از این حق خود عواقب نامطلوبی داشته استبه نظر می

ای است که این حق بر بستر آن معرفی شده است. به باره بحث از مبانی اندیشهعالوه بر مورد فوق، مسأله دیگر در این

مبتنی بر اصل محدودیت  مذکور،رویکرد های اندیشه و رویکرد لیبرالیسم متمرکز است. بر بنیان رسد که این حقنظر می

تواند بر طبق آرای دخالت دولت در حوزه خصوصی است. بر اساس اصول این رویکرد، انسان موجودی مختار است که می

افراد بتوانند  کهاست  آناجتماعی مانند خانواده های گوناگون فردی و لیبرالیسم در حوزه هدفخود زندگی کند. از این رو، 

  10های خود برخوردار شوند.گیریتصمیم    از این آزادی در 

ها شناسی آنتر آثار منفی شناسایی این حق در قوانین کشورهای مذکور است، تا بتوان به آسیبدر نهایت و از همه مهم

پذیرش روابط جنسی نسبتاً آزاد و قانونی اضمحالل خانواده به جهت اقدام نمود. هر چند پیش از معرفی این حق، زمینه 

                                                           
5- Harris, John, Clones, genes and reproductive autonomy, the ethics of human cloning, Annals New York 

academy of science, No date, p: 214-215  
6- IVF 
7- Andrews, Lori B., Mom, dad, clone: implications for reproductive privacy. In Michael C. Brannigan, 

Ethical issues in human cloning, New York, Seven Bridges press, 2001, p: 195 
8- Mepham, Ben, Bioethics, an introduction for the bioscience, New York, Oxford university press, 2005, 

p: 113; Cohen, Cynthia B., The ethics of human reproductive cloning: when world views collide, 

Accountability in research: policies and quality assurance, No.11, 2004, p: 186 
9- Callahn, p: 123 

، ص 1379المللی، های سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینوود، اندرو، درآمدی بر ایدئولوژیهی -10

 قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی: ،های لیبرال دموکراسیدرآمدی بر چالش ،؛ محمدی، علیرضا546
http://farsi.khamenei.ir/others-articles?id=12802(16/4/2013) 
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ها و روابط انواع جدیدی از خانوادهفراهم شده و در نتیجه، بازی جنسهم خانگی یا همزیستی مشترک و تحملشمردن هم

از سوی دیگر، . که معنا و کارکرد خانواده در مفهوم سنتی را ندارند شکل گرفته استکشورهای غربی قوانین انسانی در 

ط جنین و فرزند کشی در کشورهای غربی شد که غالب این فرزندان نتیجه اسقاطرح حق آزادی تولید مثل، باعث گسترش 

گذاری در کشورهای قانونها باال رفت، نظام که آمار و ارقام اسقاط عمدی جنینپس از این 11روابط آزاد جنسی بودند.

های والدینی باز مسؤولیت دیگری برای فرار والدین از ریچهتولد ناشناس را به رسمیت شناخت تا بدین ترتیب، د مذکور

در اثر به رسمیت شناختن حق آزادی تولید مثل و بحث مالکیت بر بدن، خرید و فروش گامت انسانی  ،چنینشود. هم

ها نیز پیامدهای خاص خود را داراست، های کمک باروری نیز گسترش یافت که این روشتوسعه و استفاده از انواع روش

 مانند گم شدن هویت کودک که اثرات روحی و روانی مخربی بر او دارد.

چه در کشورهای فوق درباره مسائل مربوط به حق تولید مثل بیان شد، در حوزه اسالم و قوانین ایران نیز عالوه بر آن

 مهم قابل طرح و توجه جدی است. چند مسأله 

ای اساسی است، زیرا تعیین جایگاه این موضوع در حوزه فقه رویکرد اسالم نسبت به ماهیت تولید مثل و باروری مسأله

گیری از بارداری، تعیین جنسیت و ... را های کمک باروری، پیشتواند ابعاد مختلف مسائلی چون روشو حقوق اسالمی می

 مشخص نماید.

عالوه بر این، ضروری است در تبیین نگاه اسالم به این موضوع، دیدگاه آن را درباره ابعاد مختلف حق تولید مثل مانند 

تواند بسیاری از ابهامات در حوزه حق تولید مثل های ایجابی و منفی آن بیان نمود. تعیین مصادیق شرعی این حق میجنبه

 سخ گوید.  و باروری انسان و حدود و ثغور آن را پا

ترین مسأله شناسایی نارسایی قوانین ایران در این زمینه و تالش برای ارائه راهکار بر اساس مبانی در نهایت، مهم

گذاری درباره مسأله در ایران نیز نارسایی در حوزه قانونای اسالم درباره ماهیت و مصادیق تولید مثل و باروری است. اندیشه

شود. هر چند در جنبه منفی حق تولید مثل، نظام حقوقی اسالم و به تبع آن قوانین دیده مین و باروری انساتولید مثل 

موضع کامالً روشنی ندارد، در جنبه مثبت اما با اسقاط عمدی یا جنایی جنین مخالف است،  صریحاً جمهوری اسالمی ایران

های مختلف بارور است که آن هم نتوانسته تمامی جنبهتنها قانون در این زمینه، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نازیرا 

 قانون مذکوردر بسیاری از موارد، از نقایص در این قانون  گذارسکوت قانون 12های کمک باروری را در بر بگیرد.روش   انواع 

این، در حوزه فقه اسالمی کند. عالوه بر تر میاست که نیاز به تدوین قانون جدید را با توجه به منابع اصیل اسالمی پر رنگ

های مختلف حق تولید مثل انتخاب نیز باید تطبیق آرا و نظرات صورت گرفته تا بهترین نظر برای تنظیم قانون درباره جنبه

های حق تولید مثل را مطرح نموده و اگر در تر جنبههای دیدگاه اسالمی نیز آن است که حکم بیششود. یکی از اولویت

 عالً حکمی وجود ندارد، امکان به دست آوردن آن فراهم است.  ای نیز فمسأله

 اهمیت و ضرورت تحقیق -3

از بارداری صورت گرفته، اما به  گیریپیشهای کمک باروری، اسقاط جنین و های بسیاری در زمینه روشهر چند بحث

است که زاویه بررسی این پژوهش، تا ها اکتفا شده است. این در حالی ها در این پژوهشها و آثار آنبیان حکم این روش

حدی متفاوت است؛ زیرا در این پژوهش به صورت مبنایی موضوع تولید مثل و باروری انسان در نظام حقوقی اسالم، 

بسیار مهم  مورد مطالعه. جایگاه این مباحث در دامنه ه استهای حق و حقوق ایران، انگلیس و آمریکا بررسی شدنظریه

شناسی هر یک بینی و انسانهای فکری، جهانهای مطرح در زمینه حق تولید مثل کامالً مبتنی بر بنیاناست، زیرا دیدگاه

هایی که در تبیین این موضوعات صورت گرفته، به منشأ آن در نظریات حق و مکاتب ست. تاکنون کوششهانظاماز این 

                                                           
 56-55، ص 1382، قم، بوستان کتاب، روهای پیش، فمینیسم جهانی و چالشهاجری، عبدالرسول -11
های قانون ایران درباره اهدای گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی، فصلنامه پایش، سال ششم، شماره صفایی، سید حسین، نارسایی -12

 324، ص 1386چهارم، 
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حکم بودن و محدوده آن در نظام حقوقی اسالم نیز حقوقی توجه نداشته و عالوه بر این، مبنای این موضوع در حق یا 

لی چون ئمشخص نشده است. در این پژوهش با تبیین درست جایگاه این حق )منشأ(، راهکاری مناسب در جهت حل مسا

 .   شودمیاز بارداری و در نهایت اسقاط جنین ارائه  گیریپیشهای وشهای کمک باروری، تعیین جنسیت جنین، رروش

 تحقیقاهداف  -4

 تعیین جایگاه فقهی و حقوقی موضوع تحقیق  -

 هدف استنباط فقهی باتعیین حدود و ثغور موضوع  -

 گذاریبا هدف ارائه پیشنهادهایی در زمینه قانون ها و موانع شرعی و قانونی مربوط به موضوعءکشف خال -

 کشف اصول و قواعد حاکم بر موضوع  -

  مصادیق حق تولید مثلبررسی تطبیقی قوانین ایران، انگلیس و آمریکا در   -

 سؤاالت تحقیق -5

 در نظام حقوقی اسالم، تولید مثل و باروری انسان حکم است یا حق؟  -

 شود؟در فلسفه حقوق، تولید مثل و باروری انسان تحت کدام نظریه موجه می -

 های مختلف تولید مثل و باروری انسان شامل چه مواردی است؟از دیدگاه اسالم و حقوق انگلیس و آمریکا، جنبه -

 پیشینه تحقیق -6

طرح و مستقل و متمرکز در یک باب  نحومنابع اصیل فقهی متقدم به منابع استنباط احکام و هر چند این بحث در 

اصیل فقهی اشاره آن در قرآن کریم، روایات و در نهایت کتب  هرتبط بمتوان به برخی مباحث بحث نشده است، اما می

آیاتی که به بحث ازدواج و فرزندآوری اختصاص دارند و روایات  را دراین بحث توان میکتب روایی، و  نمود. در قرآن مجید

که به  جستجو نمودمربوط به ازدیاد نسل، نحوه فرزندآوری، عزل زوجه، تشویق به ازدواج، ازدواج با زن ولود و غیر آن 

 .شده استبحث  «سازی حق تولید مثل در اسالمموجه»وایات در بخش نخست و در ذیل عنوان تفصیل از این آیات و ر

توان به ها را میاند که آندر فقه اسالمی )اعم از امامیه و اهل سنت( مطرح شده نیزمباحثی  ،اما به تبع مباحث فوق

 چند دسته تقسیم نمود:

نکاح و فرزندآوری، مانند مقدمات باب نکاح، احکام مربوط باب نکاح شامل احکام مستحب و واجب در رابطه با  -1

 به نکاح و انواع آن، عزل، نفی ولد، لعان، اوالد، طالق، فسخ نکاح )انحالل نکاح(، رضاع، اسقاط جنین و غیر آن.

 احکام مربوط به زنا، مساحقه و لواط. و باب حدود -2

های اعیان نجس که مرتبط به بانکاخص در مورد  به طور اعم یا به طورباب بیع و عقود مانند خرید و فروش  -3

-بحث کرده های فوقبانکباره تخمک و جنین است. فقهای متأخر )اعم از امامیه و اهل سنت( نیز در ،اسپرم

 . که اسپرم جزو اعیان نجس باشد، میان فقهای امامیه و اهل سنت اختالف است، هر چند که در مورد ایناند

تواند به این موضوع ارتباط پیدا کند، مانند ادله رفع تزاحم و اصول فقه و قواعد فقه نیز می چنین، مباحثی درهم

 .و کاربرد برخی قواعد فقهی در ریز موضوعات تعارض

 اشاره کرد. نیز ها های و آثار آنعالوه بر این، باید به مباحث مربوط به حق و حکم و احکام، ویژگی

های عربی و کتب و مقاالت فراوانی به زبان نیز در حال حاضرم و مکتوبات اصیل فقهی، عالوه بر منابع استنباط احکا

-گامت، شبیهو های کمک باروری، اجاره رحم، اهدای جنین مانند روشای فارسی به مناسبت پیدایش مسائل مستحدثه

ی ئبه بررسی موضوعی و جزاند. این مکتوبات نگاشته شدهغیر آن و  از بارداری گیریپیشهای سازی، فرزند خواندگی، روش

به طور مستقل و گسترده، از حق تولید مثل سخنی به  ، امااندهر یک از موضوعات فوق در نظام حقوقی اسالم پرداخته

 اند. نبودهدر موضوع تولید مثل و باروری در اسالم پارچه ای یکنظریه به دنبال ارائه  وده ورمیان نیا

تر است. رتر و پرباحقوقی موضوع این رساله در حقوق انگلیس نسبت به حقوق ایران و آمریکا بسیار قویقطعاً پیشینه 

پردازی در این زمینه به زبان انگلیسی بسیار گسترده است که مجال بررسی آن در این رساله بیش از این تألیفات و نظریه
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ی که در مطالب فوق اشاره شد، حقوقدانان بزرگ ایران در به مناسبت طرح مباحث جدید در حقوق ایران نیزممکن نبود. 

 تر متأثر از فقه امامیه است. اند که البته بیشپای فقهای معاصر امامیه تألیف کردهها مکتوباتی را هماین زمینه

وبات در مکترسد که صرف نظر از کتبی که غیر مستقیم به موضوع بحث در این رساله در ارتباط هستند، به نظر می

در کتاب خود  مباحث را  13ند. هاللیاب وجود دارند که به صورت مستقیم از حق تولید مثل سخن گفتهاکتدو اخیر عربی 

تر به توضیح حقوق جنین اختصاص داده که در بخشی بسیار کوتاه به تعارض و تزاحم حقوق جنین با حق تولید مثل بیش

ها جایگاه حق آزادی تولید مثل را در قوانین کشورهای اروپایی توضیح داده و مادر اشاره کرده است. در این مختصر، نیز تن

 کمتر مجال تطبیق این امور را با تشریعات اسالمی یافته است.

های کمک باروری روش حکمموضوع مورد نظرش یعنی مصروف تر بیشرا  خودتمرکز  چون هاللینیز هم 14مرسی

راجع به ماهیت تولید مثل و باروری انسان بیان کرده است. در این مختصر نیز  نموده و تنها در چند صفحه بحث خود را

 تمام تالش خود را متمرکز بر این امر نموده که تولید مثل و باروری انسان حق نیست، بلکه صرف رخصت یا آزادی است.

نظریه آزادی ها  رتباطند که در آنچند مقاله با عنوان این رساله مستقیماً در ادر مکتوبات اخیر فارسی رسد به نظر می

-در پرتو مسأله شبیه 15محمدی. نداسازی مطرح شدهتولید مثل در عرصه بین المللی و اخالق زیستی و در پی بحث شبیه

 ست.ا سازی، به توضیح پیرامون حق آزادی تولید مثل پرداخته و سپس تا حدی این نظریه را نقد و بررسی نموده

سازی، به توضیح پیرامون حق آزادی تولید مثل پرداخته و معنا، محدوده در پرتو مسأله شبیهنیز  16رنجبریان و سیف

  اند.را توضیح دادهآن و دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به آن 

به طور کلی و نه به به موضوع فرزندآوری و امکان الزام به آن در فقه امامیه  17ای دیگر، قراملکی و دیگراندر مقاله

چنین هم تنها بخش محدودی از این موضوع را پوشش داده و پژوهشطور که پیداست این . هماناندپرداختهوان حق عن

که در بیان نظر شهید ثانی، حق اشکاالتی نیز به آن وارد است، مانند آنعالوه بر این،  فاقد نگاه تطبیقی به موضوع است.

رسد که این دیدگاه وی به جهت موضوع بحث یعنی عزل و در اما به نظر میداند، تولید مثل را تنها برای زوجه متصور می

 که زوج فاقد این حق باشد. جهت استدالل علیه جواز آن است؛ نه آن

در تهران،  1968در مقاله خود تاریخچه و پیشینه حق باروری را در اسناد بین المللی مانند بیانیه  18لمیعیان و دیگران

و بیانیه  1994، برنامه راهبردی قاهره 1975، بیانیه کنفرانس بین المللی زنان 1974اجتماعی  اعالمیه رشد و توسعه

دارند که حق مذکور در اسناد قانونی و نافذ بین کنند و سپس بیان میبررسی می 1995کنفرانس بین المللی زنان پکن 

کنند و در نهایت، دان در حق باروری را طرح میچنین، برابری حقوق زنان و مرالمللی مورد اشاره واقع نشده است. هم

 کنند. اجرای برنامه راهبردی قاهره را در سه موضوع سقط ایمن، کنترل جمعیت و اهدای اسپرم بررسی می

                                                           
یات المساعده فی االنجاب دراسه فی القانون العام المقارن نفی ظل االبحاث الطبیه و التقلجنین لهاللی، علی هادی عطیه، المرکز القانونی  -13

 م.2012معزره بالنصوص الدستوریه و التشریعیه و اتجاهات القضاء و االروربی و االمریکی، حلب، منشورات الحلبی الحقوقیه، 
 .م1993-1992ه الشرعیه دراسه مقارنه، کویت، جامعه الکویت، االنجاب الصناعی، احکامه القانونیه و حدود ،مرسی زهره، محمد -14
، 1388سازی انسانی، مجله اخالق و تاریخ پزشکی، دوره سوم، شماره نخست، بررسی حق اخالقی آزادی تولید مثل در شبیه، علی محمدی، -15

21-32. 
انسان، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره  سازیهای حقوق بشری شبیهرنجبریان امیر حسین و زهرا سیف، چالش -16

 .156-129، 1388سی و نهم، شماره نخست، 
مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه، دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسالمی  ،احمد مرتاضی و حیدر امیر پور ،علی مظهر ،قراملکی -17

 .140-125، 1388، 1دفتر 
-35، 1392نور و دیگران، حقوق باروری از منظر حقوق بشر، نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران، دوره هشتم، شماره دوم، ن، میلمیعیا -18

43. 
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ای بر تقسیمات هوفلد از حق به ویژه دو نوع حق ادعا و حق آزادی نیز مباحث خود را در مقاله 19راسخ و خداپرست

اند که با توجه به مسأله مصلحت عمومی و نقش حکومت، حق باروری را در زمره حق آزادی قرار دهمتمرکز و تالش کر

شود. عمده ادله ایشان نیز در عدم دهند، زیرا حق ادعا بودن آن سبب تحمیل تکالیف سنگینی بر دولت و حکومت می

اروری تعبیر به حق فرزندآوری کرده و تنها چنین، این مقاله از حق بشود. هموجود ضرورت و محدودیت منابع خالصه می

بود از این مسأله جنبه مثبت حق تولید مثل را در نظر گرفته و در جنبه منفی آن مطلبی را اظهار نکرده است که بهتر می

یا عدم آن نیست، بلکه موارد دیگری را نیز در بر  گفت. عالوه بر این، حق باروری تنها محدود به فرزندآوریهم سخن می

  20ها سخن گفته شده است.گیرد که در اثر حاضر به تفصیل از آنمی

 شود:های موجود ارائه میهای پژوهشای از نارساییالذکر خالصهبا توجه به مطالب فوق

 باره  عدم جامعیت و فراگیری کتب و مقاالت نگاشته شده در این  -

 های اخالقی درباره حق تولید مثل و باروریدیدگاهطرح صرف  -

 بارهعدم توجه به مباحث نظریات حق در این -

 هاعدم معرفی و ارائه مصادیق حق مذکور و احکام مربوط به آن -

 بارهپارچه در اینیک عدم وجود مباحث تطبیقی میان حقوق کشورهای انگلیس، آمریکا و ایران به صورت دقیق و -

 باحث فقه مقارن در این موضوععدم توجه به م -

 عدم وجود مقاالت و کتب فقهی مستقل درباره موضوع مذکور -

 دشواری تحقیق -7

مانند متغیرهای مؤثر بر فرزندآوری و عدم آن، کیفیت  فقدان منابع فقهی و حقوقی جامع در برخی ریز موضوعات -1

 فرزندآوری و موارد مثل این.

مانند ماهیت تولید مثل و باروری انسان و آثار حق یا  به ویژه در بخش نخستهای رایج فقهی در این زمینه فقدان بحث -2

 حکم بودن آن.

مصادیق تولید مثل و باروری انسان مانند مادر جانشین،  پراکندگی مطالب در مقاالت و کتب نگاشته شده در زمینه -3

 های کمک باروری، اسقاط جنین و ... .روش

 .هاه دعاوی مربوط به حق تولید مثل در دادگاهرربابندی شده دعدم وجود اطالعات طبقه -4

 . آوری منابع با این رویکردبر و مشکل بودن گردزمان -5

 تعریف روشن و دقیق از روش تحقیق -8

جایی که بررسی آرا به صورت مستدل و مستند صورت گرفته، این رساله با هدف درک بهتر حقایق تدوین شده و از آن

توان این پژوهش را به دو بخش تقسیم نمود. در بخش نخست، جایگاه ست. از این منظر میپژوهشی توصیفی و تحلیلی ا

مورد انتقاد واقع شدند. اما در ارائه دیدگاه اسالم در  در مواردیهای حق توصیف و حق تولید مثل و باروری انسان در نظریه

های مختلف حق و حکم و مانند روایات، بررسی ویژگیهای مختلفی استفاده شد، مانند بررسی لسان آیات و باره از روشاین

های مختلف حق تولید انگلیس و آمریکا درباره جنبهایران،  اسالم و قوانین کشورهای این موارد. در بخش دوم نیز دیدگاه

 مثل بیان شدند.

بع مکتوب و الکترونیک باشد. عمده منابع این پژوهش را منااسناد، کتب و مقاالت به منزله داده در این پژوهش می

اما  اند.های معتبر علمی دنیا به دست آمدهدهند. مقاالت عربی و انگلیسی مورد استفاده در این پژوهش از سایتتشکیل می

                                                           
 .45-37، 1393راسخ، محمد و امیر حسین خداپرست، حق بر باروری، مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی، دوره هفتم، شماره دوم،  -19
تواند به عنوان پیشینه پژوهش ، مقاله حق بر باروری نمی1391-92تصویب پوروپزال این پژوهش در سال تحصیلی  با توجه به ارائه و -20

 مقاله فوق به عنوان پیشینه مطرح شده است.   1394مطرح باشد، اما با توجه به اتمام رساله در سال 
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کنند، های ایران خودداری میروز در دسترس دانشگاهها از قرار دادن مقاالت بهنکته قابل تأمل آن است که اکثر این سایت

 باشند.   های گذشته میای هستند، اما از نظر تاریخی مربوط به سالغالب این مقاالت هر چند دارای مطالب ارزندهبنابراین، 

 ساختار تحقیق -9

 باشد: این پژوهش شامل دو بخش اساسی با عناوین ذیل می

 بخش نخست: ماهیت تولید مثل و باروری انسان

در این بخش که از دو فصل تشکیل شده، دو نظریه حق یا حکم بودن تولید مثل و باروری انسان مورد بررسی قرار 

در ذیل نظریه حق بودن تولید مثل و باروری انسان، از نظریات گوناگونی  .شده استها نیز به تفصیل ارائه و آثار آن گرفته

، مانند اسالم، نظریه کانت، نظریه قراردادگرایی و مثل آن بحث و دیدگاه هر اندکه درباره حق مذکور مطالبی را عرضه داشته

چنین، در ذیل نظریه حکم بودن تولید مثل و باروری یک نسبت به حق تولید مثل و باروری طرح و ارزیابی شده است. هم

کلیف و وظیفه بودن تولید مثل و های سود انگار و حقوق طبیعی سخن به میان آمده و تانسان از دیدگاه اسالم، از نظریه

 باروری در این بخش مطرح شده است.

 های حق تولید مثل و باروری بخش دوم: جنبه

در این بخش که از سه فصل تشکیل شده، اصل سخن بر  در بخش نخست، تولید مثل و باروریپس از بررسی ماهیت 

تولید مثل و باروری انسان در نظام حقوقی اسالم و حقوق کشورهای ایران، انگلیس و آمریکا متمرکز  موضوع استیفای حق

های ها به صورت اختصار در حوزههای ادعایی در موضوع فرزندآوری و عدم آن طرح و حکم آن. پس باید همه روشاست

های منفی و مثبت آن مشخص شوند و در جنبهمذکور بیان شود. تا بدین ترتیب در گام نخست، مصادیق حق مذکور در 

گام دوم، مصادیق شرعی حق مذکور در اسالم تعیین شوند. عالوه بر این، باید به متغیرهای مؤثر بر استیفای حق تولید مثل 

 ها( نیز نظر داشت.گذاریو نقش دولت در آن )سیاست

 قلمرو و دامنه تحقیق -10

های مختلف تولید مثل و باروری انسان در چهار حوزه اسالم، حقوق جنبههدف این پژوهش، بررسی تطبیقی ماهیت و 

های فقهای اسالم اعم از امامیه و اهل سنت به همراه انگلیس و آمریکاست. در این مجال تالش شده است که دیدگاه ،ایران

های چنین، جنبهمطرح گردد. همها و نقاط افتراق و شباهت آن پردازان حقوقی درباره ماهیت حق مذکورهای نظریهدیدگاه

ها بیان شوند. در بحث نقاط افتراق و اشتراک آن به همراهمختلف تولید مثل در قوانین اسالم، ایران، انگلیس و آمریکا 

ماهیت، غالب توجه به فلسفه فقه و فلسفه حقوق است، ولی در بررسی مصادیق به متن قوانین یا صرف حکم اسالمی اکتفا 

-قانون       ها، راهکارهای مناسبی را جهت ته قابل توجه آن است که بتوان از بررسی تطبیقی این حوزهشده است. نک

 گذاری به دست آورد.

 های تحقیقنوآوری -11

هایی منتشر ای پراکنده و در عین حال فراوان بحث شده و مقاالت و کتابگونههر چند درباره متفرعات این بحث به

مند با اتخاذ این رویکرد به صورت تطبیقی صورت نگرفته است. بحث از حق تولید مثل حظاتی نظامتاکنون مالاما گردیده، 

توان مزایایی چند نیز برای باشد، اما میهای بسیاری نیز همراه میبا این رویکرد، بحثی نو و جدید است که با دشواری

 پژوهش حاضر برشمرد:

 قالب جدید و نو رساله. -1

 .دارد های موضوعحث که سعی در فراگیری و شمول تمامی جنبهجامعیت چارچوب مبا -2

 تالش برای ارائه قانونی جامع در ارتباط با موضوع تولید مثل و باروری در کشور -3

 برداری شده در این پژوهش و تالش برای استناد مطالب به منابع درجه اول.گستردگی منابع بهره -4

 و اهل سنت، حقوق ایران، انگلیس و آمریکا.بررسی تطبیقی موضوع از دیدگاه فقه امامیه  -5
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 تعاریف عملیاتی -12

 :شودپرداخته میدر این مختصر به تعریف برخی مفاهیم مورد نیاز در این رساله 

و در اصطالح پزشکی، فرآیندی است که در طی آن  21عمل بارور، آبستنی و حمل: در معنای لغوی، باروری -1

 22شوند.یکدیگر ترکیب میهای زن و مرد )اسپرم و تخمک( با گامت

تولید مثل در معنای ادامه دودمان موجودات زنده مربوط به نیرو ... و طریقه خاصی است که تولید : تولید مثل -2

دلیل استفاده از واژه تولید مثل به  23مثل نامند و پدید آوردن نظیر خود و زاد و ولد کردن نیز از معانی آن است.

-هایی که در کتب لغت و دانشجای واژگانی چون زادآوری، باروری و فرزندآوری در عنوان این است که با بررسی

است که به معنای توانایی در « Fertility»ها صورت گرفت، واژه زادآوری برگردان واژه انگلیسی نامه

های است که قطعاً مشعر به فرزندآوری طبیعی و بدون استفاده از روش 25یا وضعیت بارور بودن 24فرزندآوری

است به معنای فرآیند و « Reproduction»کمک باروری است. اما واژه تولید مثل که برگردان واژه انگلیسی 

است که اعم از طبیعی و مصنوعی است و در ضمن روشی چون شبیه سازی را که نه در ذیل  26عمل فرزندآوری

گیرد. در ضمن خود های کمک باروری است، دربر میندآوری طبیعی و نه در ذیل فرزندآوری از طریق  روشفرز

گردد، واژه فرزندآوری نیز صالحیت جایگزینی واژه تولیدمثل را ندارد، زیرا این واژه نیز به زاد و ولد طبیعی بازمی

های کمک باروری است. از سوی دیگر، در تکنولوژیدر حالی که نقطه ثقل این رساله، طرح مباحث مربوط به 

است و واژه انگلیسی  27به معنای تجدید نسل« Reproduction»علم جمعیت شناسی، واژه انگلیسی 

«Fertility »29کند.است که این موضوع نیز نظر فوق را تأیید می 28که تولد زنده به معنای باروری واقعی 
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24 - Mayer, Michael and others, Dictionary of contemporary English, UK, Pearson Education, 2010, p: 

634 
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p: 3  
دلیل قرار گرفتن واژه حق در عنوان رساله به معنای این نیست که مفروض پژوهشگر در این رساله نظریه حق بودن تولید مثل و باروری  -29

شود، معنای واحدی در اصطالح فقهی ندارد، و در هر مورد اعتبار خاصی است. برای نمونه، است؛ بلکه باید اذعان کرد حق که به اموری اضافه می

 است. اضافه بیانیهحق والیت، چیزی جز همان اعتبار والیت حاکم، اب و جد نیست. از این رو در این موارد، اضافه حق 
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