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Abstract 

 Background and Aim: Today, Women's Rights are Discussed and Emphasized in Different Ways in 

Different Philosophical and Political Schools of the World. One of the Manifestations of Women's Rights is 

Reproductive Rights, Which Have Many Sexual, Physical, Cultural, Medical-Health and Socio-Economic 

Dimensions. In Addition, Women's Reproductive Rights in Islam as One of The Important Dimensions of 

Women's Rights, Before, During and After Reproduction is Considered. Accordingly, the Purpose of This 

Study is to Investigate the Examples of Women's Reproductive Rights in Islamic law. 

Materials and Methods: The Method Used in the Present Study is Descriptive-Analytical That by Collecting Data 

Through Documentary Sources and Libraries, the Issue of Women's Reproductive Rights Has Been Studied. 

Findings: In Islamic Teachings, Examples of Women's Reproductive Rights Based on Their Inherent Dignity as 

Human Beings are Seen in Issues Such as How to Control Births, Women's Dignity, Their Rights in Educational and 

Health Issues, and Reproduction and Limitation of Generations. Also, the Rules of Harmlessness, Urgency and 

Domination, Based on the Harmlessness of New Methods of Female Reproduction, the Lack of Hardship and Hardship 

on Human Beings and the Domination of Women Over Their Bodies, According to the Teachings of Sharia, Can be 

Considered as Protectors of Women's Rights in the Field of Fertility. 
Conclusion: Based on Women's Reproductive Rights in Islam, the Rules of Islam Focus on the Protection and 

Maintenance of Women in Various Matters, Including Fertility and the Factors That Support it. Considering 

That the Source of Rights in Terms of Islam and Islamic Law is God and His Legislation, in Order to 

Determine the Instances of Reproductive Rights, one Should Refer to Religious Sources and Texts and Judge 

the Acceptance of Customary and Sharia Law Accordingly. However, the Right to Education, the Right to 

One's Own Body Through Legitimate Means, the Right to Have a Number of Births and to Increase or 

Decrease Them, Are Examples of the Reproductive Rights of Couples and, in Particular, Women. Given This 

Issue, Women's Reproductive Rights, as One of the Emerging Issues, Requires the Use of Scientific and 

Medical Achievements Within the Framework of Sharia and Sharia Teachings. 
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 چکیده

گیرد.  تأکید قرار میامروزه حقوق زنان در نزد مکاتب فلسفی و سیاسی مختلف جهان به انحاء مختلف مورد بحث و زمینه و هدف: 

اقتصادی فراوانی  - بهداشتی و اجتماعی - های حقوق زنان، حقوق باروری است که ابعاد جنسی، جسمی، فرهنگی، پزشکی یکی از جلوه

 بر دارد. ضمن اینکه حقوق باروری زنان در اسالم به عنوان یکی از ابعاد مهم حقوق زنان، قبل، حین و پس از باروری مورد توجه است.

 این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی مصادیق حقوق باروری زنان در حقوق اسالمی است.

ها از طریق منابع اسنادی و  تحلیلی است که با گردآوری داده - روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفیها:  مواد و روش

 ای به بررسی موضوع حقوق باروری زنان پرداخته شده است. کتابخانه

چگونگی های اسالمی، مصادیق حقوق باروری زنان بر مبنای کرامت ذاتی آنان به عنوان انسان در موضوعاتی مانند  در آموزهها:  یافته

همچنین قواعد  شود. دیده میکنترل موالید، کرامت زنان، حقوق آنان در زمینه مسائل آموزشی و بهداشتی و تکثیر و تحدید نسل 

های نوین باروری زنان، عدم سختی و مشقت بر انسان و تسلط زنان بر  ب بر مبنای ضرر نداشتن روشالضرر، الحرج و تسلیط به ترتی

  توانند حامی حقوق زنان در زمینه باروری تلقی شوند. های شرع می بدن خویش با توجه به آموزه

ز زنان در امور مختلف از جمله امر باروری و بر مبنای حقوق باروری زنان در اسالم، قواعد اسالم بر حراست و نگاهداری اگیری:  نتیجه

برای  ،ها از نظر دین اسالم و حقوق اسالمی، خداوند و تشریع اوست با توجه به اینکه منشأ حق کننده از آن متمرکز است. عوامل حمایت

 ،رفی و حقوق شرعیتعیین مصادیق حقوق باروری باید به منابع و متون دینی رجوع کرد و براساس آن نسبت به پذیرش حقوق ع

با این حال، حق بر آموزش، حق بر بدن خویش از طُرُق مشروع، حق تعداد موالید و کم و یا زیاد کردن آنان، از جمله  قضاوت نمود.

، حقوق باروری زنان به عنوان یکی از مسائل مستحدثه، لهأمسطور خاص، زنان است. با توجه به این  مصادیق حقوق باروری زوجین و به

 نماید. های شرعی را ایجاب می گیری از دستاوردهای علمی و پزشکی در چارچوب شرع و آموزه رهبه

 قواعد شرعی ؛زنان ؛فقه اسالمی ؛حقوق باروریواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ای از حقوق زوجین در عرصه  حقوق باروری، مجموعه

زندگی فردی است که در نزد ادیان و مکاتب مختلف به اَشکال 

متنوع و گسترده حقوق باروری  مصادیقشود.  بیان میمختلفی 

بر به رسمیت شناختن حق اساسی تمام زوجین و هستند و 

والنه تعداد و فاصله سنی ؤافراد، برای انتخاب آزادانه و مس

های انجام  فرزندان خود، زمان بارداری، داشتن اطالعات و روش

د بهداشت ها، و حق دستیابی به باالترین استاندار این تصمیم

طور مشخص، حقوق  (. به1گردد ) میاستوار  ،جنسی و باروری

ای با حقوق زنان دارد که مورد توجه  باروری، ارتباط گسترده

قواعد مختلف فقهی نظیر فقه اسالمی نیز قرار گرفته است. 

قاعده الضرر، تسلیط و اراده آزاد زنان در چارچوب شرع و 

های  مت زنان در آموزهموازین عقلی و همچنین توجه به کرا

دهد  فقهی و حقوقی از جمله مواردی است که نشان می

های  و براساس آموزهباروری در دین اسالم  صادیق حقوقم

که البته ارتباط وثیقی با تحوالت زمانه  ،شود فقهی تعیین می

دارند. بنابراین با توجه به تغییر در احوال زمانه و همچنین 

فرهنگی متفاوت، مصادیق دیگری شرایط سیاسی، اقتصادی و 

 از حقوق باروری نیز مطرح شود. 

ی در اسالم و از جمله رهای متعدد حقوق بارو بررسی جلوه

 مسألهاسالم به این  شریعتنشانگر توجه  ،در دیدگاه فقها

گیری نطفه، باروری و  است. در قرآن کریم و فقه اسالمی، شکل

ان با این پدیده از و همچنین چگونگی مواجهه زن زنانزایمان 

شود که انجام صحیح  های قدرت باری تعالی محسوب می نشانه

تواند نشانگر حقوق خاص زنان در این زمینه تلقی شود.  آن می

بهداشت و آموزش زنان در امر بارداری، حق  مسألهکه  جایی

های جدید  های بارداری، روش کنترل موالید، تنظیم شیوه

های صحیح فرزندآوری مورد  وهانجام باروری و همچنین شی

اهمیت و ضرورت پژوهش  توجه فراوانی قرار گرفته است.

به بررسی مصادیق حقوق باروری زنان  حاضر از آن رو است که

همچنین بازخوانی مسائل  پردازد. و تأکید در مورد آن، می

زیست  باروری در پرتو تحوالت مسألهمستحدثه از جمله 

عنوان یکی از موضوعات مهم و تواند به  معاصر می پزشکی

مهمی از حقوق  قسمتاثرگذار مورد توجه قرار گیرد. بنابراین 

های مهم زندگی  زنان در حیطه باروری به عنوان یکی از بخش

فردی و اجتماعی زنان است که در این پژوهش به آن توجه 

حقوق  مصادیقهدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی  شود. می

حقوق اسالمی است که دارای ابعاد باروری زنان در فقه و 

حقوق بشری است. بر این اساس،  و فردی، اجتماعی، پزشکی

حقوق  مصادیقترین  سؤال اصلی پژوهش حاضر این است: مهم

 باروری زنان در فقه و حقوق اسالمی کدام است؟ 

 

 پیشینه و ادبیات تحقیق 

فقه و  های اخالق، حقوق، حیطه حقوق باروری زنان در

 از سوی سنت اسالمی و ای دینی از جمله قرآن کریمه آموزه

 کهمتفکران و پژوهشگران مختلف مورد توجه قرار گرفته است 

شده در این زمینه  های انجام ترین پژوهش به برخی از مهم

 شود:  پرداخته می

( در 1310نیا ) نظری و مریم عبیدی حمید الهویی

ر بارداری و بشری ب تأثیر الزامات حقوق»پژوهشی با عنوان 

ترین اصول حقوق بشری در این  به برخی از مهم« زایمان ایمن

کنند که شامل حق بر حیات، حق بر آزادی و  زمینه اشاره می

امنیت، حق دسترسی به باالترین سطح استاندارد سالمت، حق 

بر حمایت از مادران و حق دسترسی به اطالعات و آموزش 

( 1300حمد علیزاده ). سویل حکیمی و سکینه م(2) شود می

حقوق باروری در نظام سالمت ایران: دستاوردها و »در پژوهش 

اند که حقوق باروری مختص  بدین نتیجه رسیده« ها چالش

ها به  زنان نیست، بلکه یکی از اصول بنیادین حقوق انسان

رود. همچنین خشونت علیه زنان، عدم دسترسی زنان  شمار می

ت بهداشتی اولیه با کیفیت مطلوب های ارائه خدما به درمانگاه

میزان خدمات، نه تنها بر زنان، بلکه بر همه  پایین بودنو 

 . (3) گذارد ها تأثیر منفی می اعضای خانواده

( نیز در مقاله خود 1310فر ) محمد قائنی و محدثه معینی

مفهوم، مصادیق و خاستگاه حق تولید مثل و باروری »با عنوان 

بر حق تولید به عنوان یکی از « وق لیبرالانسان در اسالم و حق

شده انسان در نزد مکاتب سیاسی و اجتماعی  حقوق پذیرفته

باروری  رسند که حقوق کنند و به این نتیجه می مختلف تأکید می

در اسالم به دلیل الزام به فرزندآوری در چارچوب سنت ازدواج 
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م از ویژگی متمایزی برخوردار است. همچنین هدف دین اسال

. (0) از فرزندآوری، ایجاد نسلی قدرتمند و با عزت است

حقوق زنان در »( نیز در مقاله 1311زاده و همکاران ) نوری

به راهکارهای تقویت حقوق زنان در حیطه « بارداری و زایمان

 رسیدند کهنتیجه اند و بدین  بارداری توجه نشان داده

ه، توزیع های سالمت ناعادالن های جنسیتی، نظام نابرابری

گذاری نادرست و توزیع  نامتناسب نیروی انسانی، سیاست

نشینی  نامتناسب امکانات و بودجه منجر به محرومیت و حاشیه

شود که در نهایت آثار فردی و اجتماعی منفی بر مادران  می

. محمد قائنی و (5) گیرد گذارد و حقوق آنان را نادیده می می

 دیگر با عنوان ( در پژوهشی1313فر ) محدثه معینی

، حق «سازی حق تولید مثل و باروری انسان در قرآن موجه»

ها در جوامع  تولید مثل و باروری را از جمله حقوق انسان

مداران نیز قرار گرفته  دانند که مورد توجه سیاست مختلف می

گیرند که براساس  است. در همین راستا، نویسندگان نتیجه می

مثل و باروری در قرآن، در زمره سوره بقره، تولید  223آیه 

رود و نه احکام. بر این اساس،  های اساسی به شمار می حق

تولید مثل و باروری عالوه بر اینکه یک حق مسلّم به شمار 

رود، ضرورت رعایت آن توسط احکام شرعی نیز امری  می

  .(6) ضروری است

باروری  مسألههای مذکور از یک جهت که به  پژوهش

اما از  ،، دارای اشتراکاتی با پژوهش حاضر هستندپردازند می

گیری متفاوتی است.  جهتی دیگر، پژوهش حاضر دارای جهت

حقوق باروری براساس  مصادیقکه به بررسی  طوری به

پردازد. از این جهت، حقوق باروری زنان  های فقهی می دیدگاه

های مهم و جدید در فقه و حقوق  عنوان یکی از دیدگاه به

 . قرار گرفته استپژوهش حاضر  مورد تمرکز ،اسالمی

 

 و اهمیت آن حقوق باروری 

های  هرچند در نزد ادیان، مکاتب، نظام ،حقوق باروری

های متفاوت جهانی در گذشته  حقوقی باستان و حتی فرهنگ

طور مشخص یکی از موضوعات جدید و  شود، اما به می مالحظه

پزشکی، گسترش رود که با توسعه علم  معاصر به شمار می

گیری از  حقوق بشر به نفع زنان و خانواده و همچنین بهره

های نوین در امر باروری بیش از پیش مورد توجه قرار  روش

طور قابل  گرفته است. بر این اساس، تاریخچه حقوق باروری به

کند.  توجهی با حقوق بشر جهانی و حقوق زنان ارتباط پیدا می

عنوان یکی از حقوق  زنان بهدر این معنا، حقوق باروری 

صدد اصالح شیوه و سبک زندگی  شده آنان، در شناخته

ها مخصوصاً زنان نیز برآمد. از جمله اینکه شرایط روحی  انسان

خوابی و شرایط نامساعد  و روانی افراد، وجود استرس، بی

زندگی و همچنین نوع لباس و پوشش و تغذیه نامناسب جزء 

از آنجایی که استرس محیطی سبک زندگی محسوب شده و 

گذاری و همچنین افسردگی و اضطراب  موجب کاهش تخمک

گذارد و در نهایت  خواهد شد، بر روی مغز زنان اثر نامطلوب می

های اصلی بدن و در نتیجه  موجب تغییر در میزان هورمون

 مسائلاز این منظر، (. 7) گردیدموجب ناباروری خواهد 

مؤثر در باروری  عوامل عنوان اجتماعی، پزشکی و جنسی به

زنان به کمک سالمت باروری شتافتند. در این رویکرد جهانی، 

نقش مؤثری در اعطای  ،اغلب موضوعات مرتبط با باروری

 اند.  اختیار و آزادی به زنان در زمینه باروری ایفا نموده

باروری زنان به عنوان  مسألهبا این حال، حقوق باروری و 

حقوقی و آموزشی به تازگی وارد مسائل  های یکی از ضرورت

حقوقی کشورهای مختلف جهان شده است. شواهد تاریخی 

بار پس از جنگ جهانی دوم در  دهند که اولین نشان می

م( 1100گردهمایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد )پاریس 

بیانیه جهانی حقوق »به مسائل حقوق باروری و جنسی در 

داشت که مردان  ن بیانیه اعالم میای 16توجه شد. ماده  «بشر

گونه محدودیت نژادی، ملیتی یا  و زنان بالغ، بدون هیچ

مذهبی، حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند و در امور مربوط 

 ،(0) به ازدواج، ادامه و فسخ آن از حقوق برابری برخوردارند

هرچند رویکرد جدید بر حق زنان برای باروری و اختیار و 

المللی موجود  کند، اما اسناد بین در این زمینه تأکید میآزادی 

آورد.  به صراحت از حقوق زنان در این زمینه دفاع به عمل نمی

بر این اساس، بخش مهمی از توسعه حقوق باروری زنان 

دانان  های حقوق زنان، حقوق ها، جنبش مدیون گسترش رسانه

است که بر  ها و نهادهای مختلف جهانی های سازمان و فعالیت

حقوق باروری به عنوان یکی از ابعاد حقوق بشر زنان تأکید 
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ای در  های جهانی و منطقه اند. بنابراین گسترش فعالیت کرده

ها در این  زمینه دفاع از حقوق باروری زنان، باعث تغییر نگرش

 زمینه شد. 

در نهایت اینکه، حقوق باروری شامل حقوق بشر مشخصی 

در قوانین ملی، اسناد حقوق بشر  اکنون شود که هم می

المللی و سایر اسناد مربوط به مجمع سازمان ملل متحد به  بین

اند. این حقوق بر به رسمیت شناختن  رسمیت شناخته شده

حق اساسی تمام زوجین و افراد، برای انتخاب آزادانه و 

والنه تعداد و فاصله سنی فرزندان خود، زمان بارداری، ؤمس

ها، و حق  های انجام این تصمیم و روش داشتن اطالعات

دستیابی به باالترین استاندارد بهداشت جنسی و باروری 

استوار است. این حقوق همچنین شامل حق همگان برای 

 درباره باروری بدون تبعیض، اجبار و خشونت در گیری تصمیم

یت مشترک در رابطه جنسی ولؤمسهای جنسی و  گیری تصمیم

در اسناد حقوق بشر بیان  طورکه همان. (0)شود  تعریف می

برای پیاده کردن این حقوق، والدین باید نیاز است شده 

نظر  ولیت در برابر جامعه را مدّؤفرزندان فعلی و آینده خود و مس

تواند  میحقوق باروری همچنین باید افزود که داشته باشند. 

شامل برخی یا تمام موارد زیر شود: حق سقط جنین و 

اجباری، حق دریافت آموزش درباره موارد متعدد پیشگیری 

سازی اجباری، تعداد فرزندان و  پیشگیری، آزادی و عقیم

  توالد آنان.

 جمله نقش و جایگاه مهمی برای زنان از، اسالمی فقه

توان  باروری در نظر گرفته است و حتی می مسأله پیرامون

ن به برابری و کرامت زنان در ابعاد مختلف آ تأکید برگفت 

قابل تسری و استنتاج  های فقه اسالمی عنوان یکی از ضرورت

است. چنانچه بررسی حقوق و  در حوزه تبیین حقوق باروری

دهد که حقوق  های فقهی نشان می قوانین مستخرج از آموزه

های حقوقی جهان  عام و خاص زنان در فقه بیش از سایر نظام

اسی جمهوری مورد توجه قرار گرفته است. مطابق قانون اس

اسالمی ایران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در 

حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم 

 معیارهایهمین موضوع باعث شده است تا (. 1)ند ربرخوردا

بر نقش  کیفی و خاصی درباره حقوق زنان مطرح شود که

بر نمایند.  تأکید می عوامل فردی، اجتماعی، درونی و بیرونی

طور قابل توجهی حامی  این اساس، فقه و حقوق اسالمی به

یکدیگر در جهت حمایت از حقوق زنان مخصوصاً در حوزه 

های عقالنی و  ناباروری آنان هستند که با تلفیقی از گرایش

كُلُّ ما حَكَمَ »قاعده شرعی بیان شده است. ضمن اینکه، بنا بر 

، میان حکم عقلی و شرع مالزمه وجود «بهِ العَقْلُ حَكَمَ بهِ الشَّرْع

ای  دارد. بنابراین هرگاه عقل در انجام عملی مصلحت و مفسده

پیدا کرد به صورت قاطع به انجام دادن و یا ندادن آن حکم 

  (.18) کند کند. شرع نیز بدین ترتیب آن را عمل می می

ترتیب مجموعه قواعد فقهی بر اهمیت زاد و ولد،  بدین

آموزش، بهداشت، مباحث  مسألهکنترل موالید، حقوق زنان در 

های مختلف پزشکی، اجاره  جدیدی نظیر سقط جنین به شیوه

طور  کنند که به رحم، ازدواج پس از مرگ همسر و ... تأکید می

هش پژو مشخص با حقوق باروری زنان در ارتباط است. در این

در حقوق باروری زنان  مصادیقترین  به تحلیل برخی از مهم

. بدیهی است که رویکردهای شود پرداخته میحقوق اسالمی 

 فقهی در این زمینه دارای نقش مهم و قابل توجهی هستند. 

 

 تجزیه و تحلیل 

های مهم مرتبط  حقوق باروری زنان به عنوان یکی از زمینه

کننده در  ی از معیارهای تعیینبا توسعه کشورها و همچنین یک

رود. به همین دلیل حتی در  تعیین حقوق زنان به شمار می

توان به جایگاه و اهمیت  برنامه توسعه کشورهای مختلف می

حقوق باروری  مسألهطور مشخص در  حقوق زنان پی برد. به

زنان، مسائل فرهنگی و قانونی از اهمیت باالیی برخوردار 

که دستیابی به حقوق خاص زنان نیازمند  هستند، به این دلیل

و همچنین پشتوانه  مسألهباور عمومی و فرهنگی نسبت به این 

ترین مصادیق  حقوقی و قضایی است. در اینجا به برخی از مهم

  شود: حقوق باروری زنان در آراء فقهی و حقوقی پرداخته می

 حق کاشتن نطفه در رحم  -1

به عنوان یکی از  اجاره رحم و کاشتن نطفه در رحم

در روش رحم . مصادیق حقوق باروری زنان قابل بررسی است
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جایگزین پس از لقاح اسپرم و تخمک یک زوج، نطفه حاصله را 

در رحم یک زن دیگر قرار داده تا پس از پایان دوره بارداری، 

این موضوع در نزد  (.11) فرزند این زوج را به دنیا بیاورد

کدام  رای ابعاد متفاوتی است و هرمکاتب حقوقی در جهان دا

دهند.  می توجه نشان امراز آنان با رویکرد خاصی نسبت به این 

نیز دارای  مسألهنگاه فقه اسالمی نسبت به این  همچنان که

 باشد.  هایی می تفاوت

متمایل بر این عقیده  درباره اجاره رحم ها برخی دیدگاه

ید و غیر عقالیی را ضرر شداجاره رحم، که از آنجا که  اند شده

متوجه صاحب رحم و زوج نابارور نکرده و حتی ایشان را 

کند، شامل عمومات تسلط انسان بر اعضای بدن  منتفع می

خویش است و در قالب قواعد عمومی قراردادها چنین 

قراردادی بین طرفین مشروع و قابل قبول خواهد بود. شایان 

زوجین نابارور  ذکر است که در قانون نحوه اهدا جنین به

لقاح مصنوعی خارج از رحم بین اسپرم و  1302مصوب سال 

تخمک یک زوج قانونی و اهداء و انتقال جنین ناشی از آن به 

یید قرار أرحم زن دیگری که ناباروری او قطعی است را مورد ت

اما این قانون متعرض بحث اجاره رحم نشده است.  ،داده

از جمله حقوقی  مسألهتخاب این بنابراین اراده آزاد زنان در ان

در این زمینه، البته  ،شود باروری دیده می مسألهاست که در 

مالحظات فقهی دیگری نیز وجود دارد که باعث شده اقلیتی از 

به همین دلیل  فقها در مشروع بودن اجاره رحم تردید کنند.

های فقهی وجود دارند؛ برخی فقها نظیر  دو دسته از دیدگاه

رانی و نوری همدانی با روش اجاره رحم و کاشت فاضل لنک

 اند و برخی همچون رحم در بدن شخص ثالث مخالفت کرده

سیستانی، صانعی، موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی، مکارم 

جواز اجاره رحم به  فتوا ،ای خمینی و خامنه موسویشیرازی، 

ن ای در این باره چنی اهلل خامنه چه آیت (. چنان12اند ) داده

استفاده از اسپرم شخص ثالث جهت درمان »فرمایند:  می

نازایی و تلقیح فی نفسه منع شرعی ندارد و فرقی میان 

 (. 13« )بستگان شوهر و افراد دیگر در این باره نیست

تواند نافی  استدالل موافقان این است که اجاره رحم نمی

 حقوق زنان تلقی شود، زیرا در روایات، تأکید بر حرمت عمل

جنسی نامشروع است و از این جهت، اجاره رحم ارتباط 

شود. چه اینکه در زمینه روابط نامشروع  نامشروع محسوب نمی

حد زنا از حد شرب خمر »از امام صادق )ع( نقل شده است: 

بیشتر است چون در آن مرد نطفه را تباه کرده و آن را در 

(. از 10« )جایی جز آنجا که خداوند مقرر کرده، نهاده است

این منظر در اجاره رحم ارتباط فیزیکی میان اشخاص صورت 

شود،  گیرد و آنچه با عنوان منع زنا و مساحقه خوانده می نمی

تواند درباره اجاره رحم صادق باشد. بنابراین رعایت اصول  نمی

و مالحظاتی نظیر عدم اخذ تخمک از زن توسط نامحرم و یا 

واند تردیدها درباره اجاره ت اخذ اسپرم به روش غیر شرعی می

مکارم شیرازی اهلل  آیتیید این نظر أ. در ترحم را از بین ببرد

هرگاه اسپرم و تخمک زن و شوهری با هم : »اند بیان داشته

ترکیب شود و تشکیل جنین دهد، کاشتن آن در رحم فرد 

ثالث اشکال ندارد و فرزند به صاحبان تخمک و نطفه تعلق 

که این کار مستلزم نظر و لمس حرام است لذا از آنجا  ،دارد

توان  بنابراین، می (.15) «تنها در صورت ضرورت جایز است

گفت که از نظر فقه اسالمی، اجاره رحم، امری پذیرفته شده 

های  است که به تبع آن رویکردهای موافقی نیز در عرصه

 شود.  حقوقی دیده می

 در قواعد فقهی حق بهداشت جنسی  -2

جنسی یکی از مصادیق حقوق باروری زنان و  حق بهداشت

زیرا  ،شود دهنده به آن محسوب می حتی یکی از عوامل شکل

گیری از بهداشت جنسی در زندگی زنان به معنای زندگی  بهره

که دارا بودن حق بهداشت جنسی  سالم اجتماعی است. همچنان

جنسی و  باعث رضایت جنسی، رضایت زناشویی، صمیمیت

(. به نظر 16شود ) میان زوجین در خانواده می کاهش تعارضات

مندی زنان از حق بهداشت جنسی باعث آگاهی  رسد بهره می

آنان نسبت به امر باروری و همچنین پی بردن به مزایا و 

 های مختلف بارداری خواهد شد.  معایب روش

های قرآن کریم بر حق برابر زنان و مردان در مسائل  آموزه

گیری از  توان با بهره اید که درواقع مینم مختلف تأکید می

های مناسب زندگی را برای زنان نیز تبیین نمود.  آنان، روش

مندی  ها و لزوم بهره بر مبنای توجه به کرامت انسان چه چنان

ها و  همه آحاد جامعه از کرامت و زندگی سالم، توصیه

دهد و از آنان  قرار می آدمیاندستورات خود را خطاب به همه 
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خواهد که از راه زندگی سالم و طیبات، زندگی خود را  یم

کرامت انسانی و  مسألهسامان بخشند. در آیه شریفه زیر، هم 

  :مندی از روزی حالل مورد توجه قرار گرفته است هم بهره

وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ »

ما (. »17« )لطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِیر مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیالًا

و آنها را در خشکى و دریا، )بر ؛ زادگان را گرامى داشتیم آدمى

هاى پاکیزه به  و از انواع روزى ؛هاى راهوار( حمل کردیم مرکب

و آنها را بر بسیارى از موجوداتى که خلق  م؛آنان روزى دادی

 «. مایم، برترى بخشیدی هکرد

بر همین اساس، بر مبنای حفظ کرامت انسانی زنان، قواعد 

شود  های منبعث از آن دیده می متعددی در دین اسالم و آموزه

که ضامن سالمت جسمی و جنسی زنان در امر بارداری است. 

با صدور احکام کلی، شرایط و احکام معینی در  مزبور قواعد

دهند. یکی از این قواعد مهم، قاعده  ن میاین زمینه به ما نشا

الضرر است که به معنی نفی مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار 

بر این اساس، بهداشت جنسی و سالمت (. 10)در اسالم است 

ای باشد که سالمت آنان را با  بایست به گونه اجتماعی زنان می

بهداشت و  مسألهخطر مواجه نسازد. همچنین از آن جهت که 

پرورش فرزندان نیز اثر  مسألهمت جنسی و جسمی زنان بر سال

گذارد، توجه به این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار  می

طورکلی، عوامل گوناگونی بر سالمت مؤثر هستند  . بهشود می

اند، اما از این نظر که زنان عالوه  که در زنان و مردان مشترک

ویژه  انواده و بهدار سالمت و بهداشت خ بر سالمت خود، عهده

شوند، نیز هستند، در نتیجه تأمین  فرزندانی که متولد می

سالمت زنان عالوه بر تأمین سالمت نیمی از جامعه، سبب 

حفظ و ارتقاء سالمت خانواده و در نهایت سالمت کل جامعه 

رو پرداختن به بحث سالمت زنان اهمیت  شود و از همین می

  (.11) کند ای پیدا می ویژه

ای  های قابل مالحظه باروری تفاوت مقولهق زنان در حقو

بارداری به عنوان  مسألهبا حقوق مردان دارد. به این دلیل که 

توجهی  یکی از عوامل مرتبط با باروری، خاص زنان است و بی

تواند نتایج ناگواری پدید  به سالمت فردی زن در این زمینه می

های زیستی  تفاوتآورد. این موضوع به نوبه خود تحت تأثیر 

طور مشخص حقوق خاصی نیز برای  مردان و زنان است که به

بیولوژیکی  عوامل»آفریند. به بیان برخی از پژوهشگران:  زنان می

که بین زنان و مردان براساس عملکرد تولید مثلی آنان 

ای کامالً  متفاوت است، مانند دوران بارداری و زایمان که تجربه

تواند براساس  اقتصادی که می - تماعیزنانه است؛ عوامل اج

ای متفاوت خود را نشان دهد،  جنسیت، نژاد و سن به گونه

هنگام دختران نوجوان در بعضی  مانند رواج ازدواج زود

شناختی که براساس جنسیت خود را نشان  مناطق؛ عوامل روان

های بعد از زایمان که برای دنیای  دهد، مانند افسردگی می

ای غریب است؛ و در نهایت عوامل مرتبط با  مردانه پدیده

خدمات و امکانات حوزه سالمت و بهداشت که ممکن است به 

دلیل موانع هنجاری و اجرایی در دوران بارداری و زایمان در 

 (. 2)« دسترس زنان قرار نگیرد

مندی زنان از حق بهداشت  دارا بودن سالمت جنسی و بهره

ترین  عنوان مهم بارداری به تواند بر دوره مخصوصاً می جنسی

همچنین، زنان به دلیل  تأثیرگذار باشد.مرحله در امر باروری 

هایی چون بارداری را به  شان که وضعیت ماهیت ویژه بیولوژیک

دنبال دارد، باید مشمول امتیازات ویژه اجتماعی شوند. حتی 

اعطای چنین امتیازاتی به زنان به معنای تبعیض ناموجه بر 

های دینی و چه حقوق بشر  مردان نخواهد بود. چه آموزه

معاصر به هیچ وجه مدافع برابری و تشابه کامل زن و مرد در 

نیستند، چرا که چنین برابری و تشابهی  همه قوانین و مقرارت

(. 11)خود ستم مضاعفی در حق زنان خواهد بود  ،در نهایت

بنابراین حق بهداشت جنسی زنان بخش مهمی از حقوق 

تواند  می خاص زنان است که از منظر حقوقی و پزشکی

 سالمت باروری آنان را تا حدودی زیادی نیز تضمین نماید. 

م و مرتبط با سالمت و بهداشت از مسائل مهدیگر یکی 

زنان که بر امر باروری و در نهایت حقوق باروری آنان اثرگذار 

تأثیر توان گفت  چه می تغذیه زنان است. چنان مسأله، است

قابل  تغذیه سالم بر بهبود وضعیت باروری مردان و زنان غیر

انکار است. بنابراین زنانی که از یک رژیم غذایی سالم و مقوی 

 (.7) شوند مند هستند کمتر از بقیه زنان دچار ناباروری می بهره

ها  توان بدان همچنین از جمله عوامل بهداشتی دیگری که می

اشاره کرد، نقش عوامل پزشکی، داروها و سیستم ایمنی بدن 
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در مقابله با عدم باروری است که به نوبه خود حائز اهمیت 

هش جمعیت و است. از این جهت، شناخت عوامل مؤثر بر کا

تواند در تبیین راهکارهای الزم  باروری در همه ابعاد آن می

توان به داروها  نقش مهمی را ایفا کند. از جمله این عوامل می

طور کامل مانع از بارداری شده  اشاره کرد. بسیاری از داروها به

و برخی دیگر کاهش باروری و برخی نیز باعث افزایش آن 

  (.7) خواهند شد

شر امروز در اثر آگاهی از رشد اقتصادی و بهداشتی اما ب

المللی از آهنگ رشد جمعیت باالتری برخوردار است و در  بین

تر  همین راستا، رشد اقتصادی و گسترش مواد غذایی سریع

توان گفت با بهبود وضعیت بهداشتی و  بنابراین می ت.اس

 ،های تغذیه و سالمت جسمی و جنسی سالمت زنان در حوزه

. شود می ارایط مساعدی برای افزایش باروری زنان پدیدشر

ه یکی از نیازهای اساسی و حقوق پایه همه زنان، اداره ک چنان

امور باروری ایشان است. از نقطه نظر زنان فقیر، پرداختن به 

ای از زنجیره سالمت  این نیازها و تأیید آنها به عنوان حلقه

و درست به اندازه  زنان و وضعیت اجتماعی ایشان در جامعه

مذهبی، مدیریت دولتی، قوانین  - همان ساختارهای اجتماعی

(. 28)اداری و بخش خصوصی، باید مورد توجه قرار گیرد 

تواند یکی از عوامل  تغذیه زنان نیز در ابعاد مختلف آن می

که  بخش حق باروری زنان در نظر گرفته شود. همچنان تحقق

ز تغذیه سالم و کافی به شکل مندی زنان در یک جامعه ا بهره

تواند باروری آنان را بهبود ببخشد. در هر  قابل توجهی می

صورت تغذیه در کنار بهداشت جنسی از مصادیق مهم حق 

 رود.  باروری زنان به شمار می

 باروری بدون خشونت و تبعیض  بر حق -3

باروری زنان هنگامی که با انتخاب و اراده آزاد آنان شکل 

ای با اجبار و فشار از سوی  تفاوت قابل مالحظه گیرد، می

دیگران از جمله مردان و نهادهای حقوقی و اجتماعی جامعه 

بایست با رفع خشونت و تبعیض  دارد. بنابراین باروری زنان می

و همچنین با توجه به معیارهای عقالنی و شرعی دنبال شود. 

رویکرد زنان نیز همانند مردان و براساس همان کلی، طور به

های  کرامت انسانی در اسالم دارای جایگاه خاصی در عرصه

مختلف هستند که در زمینه حقوق باروری نیز همین حکم 

ترین نوع  امروزه، خشونت علیه زنان یکی از شایعجاری است. 

تجاوز به حقوق انسانی بوده و در عین حال معضل وسیع 

تمردان و باشد که نیازمند توجه سریع دول بهداشتی نیز می

قانونگذاران است. بنابراین تأکید بر حذف کامل این معضل 

بزرگ، عنصر کلیدی در راه احیاء حقوق باروری و جنسی 

های فقهی و شرعی اسالم نیز  که آموزه چنان (.3) باشد می

 گیرند.  رویکرد متناسب با شأن زنان را در نظر می

زنان و  های دینی درباره زندگی توجه به دستورات و آموزه

لزوم برخورد صحیح و متناسب با کرامت زنان یکی دیگر از 

حقوق باروری آنان است. در این  تبیین اثرگذار بر های زمینه

های آن، توجه خاصی به رفتار  زمینه، اسالم و آموزه

های آنان در زندگی  ولیتؤمسنحوه آمیز با زنان و  مسالمت

بر برابری زنان و  فردی و اجتماعی دارد. از این منظر، عالوه

های مردان و زنان،  مردان و اعطای امتیازات خاص به جنسیت

عنوان موجودی زیبا و لطیف آفریده شده است که  زن به

همانند دیگر موجودات درصدد تحقق بخشیدن به سعادت 

 اخروی خویش و رضایت خداوندی است. 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  از منظر حقوقی نیز

قائل زنان  برایجایگاه خاصی  های دینی گیری از آموزه رهبا به

تواند حامی حقوق زنان و لزوم  است که تداوم آن می شده

 . طبق آیاتتلقی شودبرخورداری از زندگی بدون خشونت 

های دینی، زن و مرد از یک نفس و جنس  قرآن و سایر آموزه

و مرد اند؛ برابر آیاتی که برای جان و حیات زن  آفریده شده

احترام قائل شده است، تعرض به ناحق را به شدت منع کرده، 

ها دانسته است.  کشتن زن یا مرد را به مثابه کشتن همه انسان

زن و مرد ارزش و احترام یکسانی دارند و در حق حیات و 

رسد حق باروری زنان  نظر می به .(21) احترام با یکدیگر برابرند

دیق حق حیات در نظر گرفته تواند به عنوان یکی از مصا می

شود، زیرا آنچه مهم است برطرف ساختن مشکالت زنانی است 

که خواهان فرزندآوری هستند و به دالیل متعددی از این 

اما در برخی موارد در انجام لقاح  ،مند نیستند مزیت بهره

گیری  با بهره مشکلی وجود ندارد، بلکه مشکل از رحم است که

توان به باروری بدون  عیت آن در فقه میاز اجاره رحم و مشرو

تبعیض زنان امیدوار بود. بنابراین یکی از مصادیق رفع خشونت 
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ساختاری بر علیه زنان، باور داشتن به این موضوع است که 

یکی از نیازها و حقوق پایه همه زنان، اداره امور باروری ایشان 

 (. 28است )

ق آمیز یکی از حقو حق زندگی سالم و مسالمت

باروری  مسألهشده زنان است که بیش از هر چیز در  شناخته

پزشکی مرگ  دالیل غیر از که دهد. همچنان خود را نشان می

های  مادران آن است که در جوامع سنتی، رفتارها و سنت

آمیز از موانع اصلی دسترسی زنان به خدمات مورد  تبعیض

بت نیازشان در حوزۀ سالمت است. زنان و دختران، به نس

شوند. اغلب زنانی  مند می مردان از منابع آموزشی کمتری بهره

های مختلف جسمی و جنسی شریک  که در خانه با خشونت

شوند، ممکن است کمتر به دنبال  زندگی خود مواجه می

های  خدمات سالمت برای بارداری ایمن یا مقابله با آسیب

و  بنابراین رفع موانع (.2) ناشی از خشونت خانگی بروند

عنوان یکی از  سالمت و تغذیه زنان که به مسألهها در  تبعیض

شود، نقش  عوامل تأثیرگذار در مقوله باروری شناخته می

 مهمی در حقوق باروری آنان دارد. 

قاعده الحرج نیز یکی دیگر از قواعد فقهی است که 

معنا که  شود. بدین ای برای باروری زنان محسوب می پشتوانه

اروری برای زن اتفاق بیفتد و از قِبَل آن، سختی و ناب مسألهاگر 

های مرسوم  دشواری برای زن پدید آورد، استفاده از روش

باروری بر مبنای تأییدات پزشکی و شرعی و از نظر ادله 

فقهی موجه است. عالوه بر این، نداشتن فرزند به نوبه خود 

های متعددی برای زندگی مشترک  تواند سختی و دشواری می

شود.  دید آورد که از این جهت، با داشتن فرزند مرتفع میپ

اند  بدین سبب، برخی فقها، باروری را از حقوق زنان دانسته

های زندگی  تا بتواند راهی برای غلبه بر خألها و سختی

  (.22مشترک باشد )

 حق زنان بر بدن خویش و حقوق باروری  -4

واعد حامی عنوان یکی از ق عالوه بر قاعده الضرر که به

ادله شود،  حقوق باروری زنان در شرایط خاص به کار گرفته می

همانند ، دیگری نیز وجود دارند که براساس آن، زنان فقهی

مندی از  مردان دارای اختیار و آزادی در زمینه چگونگی بهره

. هستنداز جمله سلطه بر بدن خویش خداوندی  های نعمت

ارچوب موازین شرعی قابل مندی در چ این بهرهرسد  نظر می به

توجیه است. مفاد قاعده این است که هر مالکی، نسبت به مال 

تواند در آن هرگونه تصرفی اعم از  خود تسلط کامل دارد و می

تواند او را بدون  کس نمی و هیچ داشته باشدمادی و حقوقی 

به موجب  ،مجوز شرعی از تصرفاتش منع کند. به عبارت دیگر

بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک این قاعده، اصل 

مجاز است مگر آنکه به موجب دلیل شرعی خالف آن ثابت 

بدین ترتیب قاعده تسلیط از این جهت که آیا  (.23) گردد

ش مطلق ا ییتسلط مالک و اختیارات او نسبت به اموال و دارا

تواند در اموال خویش  که به هر نحو بخواهد می طوری است، به

 ،کند و یا اینکه اختیارات مالک دارای حدودی استتصرف 

قابل تسری به حقوق باروری زنان است. شاید در ابتدا گفته 

( در اموال و زنشود که بر اساس قاعده تسلیط تصرفات مالک )

مطلق است و او به عنوان فاعل مایشاء هرگونه  خود ییدارا

اشته ی خود دیتواند در اموال و دارا تصرفی که بخواهد می

در مقام اطالق چنین تسلطی برای مالک  مزبور قاعدهاما  ،باشد

بلکه سلطه انسان بر مایملک خود بر  ،اموالش نیست نسبت به

 ،مبنای قواعد عقلی و سیره عقال و بر اساس احکام شرعی

 برداشتقاعده تسلیط  ازاست. مطابق آنچه  و مقید محدود

شرعی، زین عقلی و زنان حق دارند که در چارچوب موا ،شود می

راهی برای افزایش نسل، کاهش تعداد فرزندان، تنظیم توالید، 

نمایند.  نحوه بارداری و چگونگی تنظیم فاصله توالد و ... انتخاب

چه اینکه، داشتن فرزند و اعطای حق به زنان برای داشتن 

شود  بخش مهمی از حقوق باروری محسوب می ،اوالد بیشتر

باید اضافه کرد  ین نیز قرار گرفته است.که مورد توجه علمای د

ای  که قاعده تسلیط ادله فقهی دیگری نیز دارد؛ از جمله ادله

توان به داللت التزامی جهت اثبات تسلط انسان بر  که می

وَ يؤثِروُنَ »اعضای بدنش به آن استناد کرد، ادله ایثار است. 

ران را بر خویشتن و دیگ«. »عَلی اُنفُسِهِم وَ لَو كانَ بِهِم خَصاصَة

 (.17« )دارند، با اینکه نیاز خودشان شدید است مقدم می

های دین اسالم در شرایط مطلوب اقتصادی و  اغلب آموزه

هرچند  ،کنند. این موضوع اجتماعی بر داشتن فرزند تأکید می

ای دیرینه دارد، اما شواهد تاریخی  در دین اسالم نیز سابقه
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ا در عدم ممنوعیت جلوگیری دهند که نخستین فتو نشان می

از طرف  1137ژانویه  21از حاملگی در کشورهای اسالمی در 

مفتی اعظم مصر صادر شده است. در  ،شیخ عبدالمجید سلیم

آن هنگام، نامبرده در جواب این پرسش که نظر اسالم در مورد 

های پزشکی  جلوگیری از بارداری و سقط جنین از لحاظ جنبه

 ین پاسخ دادند:و اجتماعی چیست؟ چن

هریک از زوجین مختارند که برای جلوگیری از بارداری . 1

به دالیل پزشکی یا اجتماعی، تدابیر فردی اتخاذ کنند و توافق 

 طرفین اجباری نیست.

استفاده از داروها و تدابیر مؤثر در سقط جنین تا قبل از . 2

شانزدهمین هفته شروع بارداری مجاز است، مشروط به آنکه 

 های ضروری انجام گیرد و جان مادر به خطر نیفتد. یهتوص

همه پیشوایان دین بر این حکم که بعد از گذشت این . 3

مدت سقط جنین تحت هیچ عنوان نباید صورت بپذیرد، اتفاق 

 . نظر دارند

همچنین ایشان، نظر علمای حنفی مبنی بر جایز بودن 

ن نرسد بسته شدن دهانه رحم زن به نحوی که نطفه مرد به آ

 (. 20) را مورد توجه قرار داده است

 آموزش و آگاهی زنان حق بر  - 5

داشتن آگاهی و آموزش الزم جهت ایجاد شناخت بیشتر 

 مسألهرود.  در زنان یکی از مصادیق حقوق باروری به شمار می

آگاهی از دیرباز مورد توجه آموزه های اسالمی بوده است. در 

کنند که  اسالم چنین بیان می های فقهی آموزههمین راستا، 

باشد و  جویی او می های هر انسان عاقل، کمال یکی از ویژگی

که  ،کند های زیادی تحمل می در این راه مشکالت و سختی

تواند بر این شرایط غلبه کند.  البته با کسب علم و آگاهی می

این موضوع درباره حقوق باروری زنان نیز مورد توجه است. 

 از شرایط آموزشی مناسب، زنانمند شدن  هرهکه ب طوری به

شیوه مناسبی برای دستیابی آنان به حقوق باروری نیز  زمینه و

ترین موضوعات در اسالم، جانبداری اصولی از  شود. روشن می

 رشد علم و گسترش آموزش و دانایی در سطح جامعه است

ضمن اینکه موضوع مهم در این میان، توجه برابر و نگاه  (.25)

ها را به سمت  فارغ از جنسیت در اسالم است که همه انسان

های صحیح زندگی فرا  تعلیم و تربیت و یادگیری شیوه

خواند. بنابراین، حق آموزش و پیشگیری در زمینه باروری  می

شود و منحصر به  شده زنان محسوب می یکی از حقوق شناخته

هبود مردان نیست. هدف از آموزش در زمینه باروری زنان، ب

وضعیت بهداشتی، توانمندسازی زنان، افزایش امکان دسترسی 

های بهداشتی، سالمت مادر و نوزاد، تشخیص و  به مراقبت

ی، آموزش در زمینه سالمت باروری، سالمت دوران یدرمان نازا

طورکلی ارتقای سطح سالمت  یائسگی، بهداشت سالمندان و به

  (.7) زنان است

حقوق  مصادیقیشگیری یکی از آموزش و پ مسألهبنابراین 

حقوق رود که با نگاه برابر  زنان در زمینه ناباروری به شمار می

گیرد. حتی نگاه دین اسالم به  مورد توجه قرار میاسالمی 

مسائل خاص زنان از نظر دور نمانده است و این موضوع نشان 

دهد که حقوق برابر در اسالم، صرفاً به معنای برابری  می

، بلکه با در نظر گرفتن شرایط ها نیست ه زمینهجنسی در هم

های  بدین ترتیب، در آموزهشود.  خاص جنسیتی دنبال می

گاه اشتراک زن و مرد در حیثیت اجتماعی و  اسالمی، هیچ

کرامت انسانی، یکسانی و تشابه آنها در حقوق شهروندی را در 

پی ندارد. در ضمن، رویکرد اساسی حاکمیت اسالمی در حقوق 

گرایی در حقوق و تکالیف است و نه  روندی، کیفیشه

توضیح اینکه، خداوند با اعطای اختیار و (. 26)محوری  کمیت

گیرد و زنان نیز  آزادی به زنان، هرگز بر آنان سخت نمی

توانند با دفاع از حقوق مسلّم خود در این زمینه، و با  می

ندان گیری از خدمات جدید در امر باروری به پرورش فرز بهره

ترتیب یکی از حقوق مسلّم مردان و  صالح همت گمارند. بدین

زنان، کنترل خانوار و تعداد فرزندان بنا بر مقتضیات اقتصادی، 

 باشد.  احساسی، بهداشتی و اجتماعی می

های فقهی و حقوقی اسالمی با دفاع از آموزش در  آموزه

 کنند و بر نقش حیطه باروری، رویکرد متمایزی را مطرح می

نمایند.  سازنده آموزش و آگاهی در بهبود وضعیت زنان تأکید می

در سراسر تاریخ به شود که  این رویکرد از آن روی مطرح می

هایی وجود  مذهبی، اخالقی و اجتماعی زمان - دالیل سیاسی

ها و خدمات پیشگیری از  داشته است که دسترسی به آموزش

با پیشرفت خدمات  اما امروزه و ،(3) بارداری مشکل بوده است

بهداشتی و توجه به نکات خاص زندگی زنان، حق داشتن فرزند 



 884/  شهربانو همتیان و همکاران های حقوق باروری زنان در نظام حقوق اسالمی تحلیل مؤلفه

بیشتر و لزوم کنترل موالید، فاصله سنی فرزندان و تسلط بر امور 

که  روند فرزندآوری از حقوق زنان در امر باروری به شمار می

سازی، به عنوان یکی  گیری از آموزش و آگاه همگی نیازمند بهره

  قوق باروری در زنان هستند.از مصادیق ح

 

 گیری  نتیجه

فقه و حقوق اسالمی بر مبنای منظومه حقوق باروری در 

، پویایی فقه و تبعاً حقوق اسالمی در پرتو کرامت ذاتی انسان

تحوالت زمانه و مسائل مستحدثه و همچنین در نظر گرفتن 

مندی زنان از حقوق  رویکردهای پزشکی و علمی در زمینه بهره

آنان، قابل تبیین است. بر این اساس قواعدی همچون خاص 

قاعده الضرر، الحرج، قاعده تسلیط )سلطنت( و حق بر 

شوند تا حقوق زنان در زمینه باروری از  خویشتن و ... باعث می

برخوردار باشد. قاعده الضرر بر مبنای اینکه ای  جایگاه ویژه

رحم و ضرر شدید و غیر عقالیی را متوجه صاحب اجاره رحم 

حامی حقوق  کند، زوج نابارور نکرده و حتی ایشان را منتفع می

زنان است. همچنین قاعده الحرج بر مبنای اینکه ناباروری 

تواند سختی و مشکالت دیگری از جمله در حیطه  زنان می

روابط خانوادگی برای زوجین پدید آورد، رویکردهای نوین 

ه ممکن است دهد. چرا ک پزشکی را مورد تأیید قرار می

ناباروری زنان در جامعه و در خانواده آثار نامطلوب دیگری در 

پی داشته باشد. از آنجایی که خداوند متعال، سختی و 

مشکالت و تنگنا را برای بندگان قرار نداده است، همین حکم 

 در زمینه حقوق باروری زنان نیز جاری است. 

سایر به عالوه بر مبنای قاعده تسلیط، زنان همچون 

ها، بر بدن خویش از جمله استفاده مشروع از آن تسلط  انسان

تواند مانعی برای اجاره رحم، باروری،  دارند و لذا کسی نمی

تعداد فرزندان و کاشتن نطفه در رحم دیگری شود. این قاعده 

فقهی همچنین متضمن این رویکرد است که زنان به عنوان 

توانند بدون  و می ، دارای حق انتخاب هستندولؤمسموجودی 

تبعیض از رویکردهای نوین جهت باروری استفاده نمایند. 

حق کنترل  حق دریافت آموزش درباره پیشگیری،ضمن اینکه 

حق باروری  حق بهداشت جنسی و سالمت اجتماعی، موالید،

نه تعداد والؤمسبدون خشونت و تبعیض، انتخاب آزادانه و 

تسلیط است که خود از دیگر نتایج پذیرش قاعده فرزندان 

شود.  می ضامنی برای حقوق زنان در این زمینه محسوب

عنوان یکی دیگر از  حق کنترل موالید بهتوضیح اینکه، 

گذاری  برای فاصله آنانبر داشتن حق  زنان، های حقوق جنبه

گیری در این زمینه است. حق  میان فرزندان خویش و تصمیم

ص زندگی و زیست های خا بهداشت جنسی و سالمت نیز جنبه

دهد که بیش از هر چیز داشتن  زنان را مورد توجه قرار می

تغذیه مناسب و سالمت جسمی و روانی زنان در دروه بارداری 

 دیگری که معیارهایشود. همچنین بر مبنای  را شامل می

را منعکس حقوق باروری زنان در اسالم  اصول حاکم بر

زنان و داشتن زندگی نفی خشونت و تبعیض علیه بر ، نماید می

به نوبه خود این امر، که  شود می تأکید برای آنان محور کرامت

آزادانه و مختار زنان در راستای زندگی  زیست از طریق

 شود.  پذیرانه دنبال می لیتوؤمس

 قابل طرح است،ترین پیشنهادی که  بر این اساس مهم

در  توجه و تمرکز بیشتر بر مبانی فقهی و حقوق اسالمیلزوم 

 ،زمینه حقوق باروری زنان است که در سایه تحوالت معاصر

فقه اسالم و این در حالی است که مورد غفلت واقع شده است. 

مخصوصاً فقه شیعه بر مبنای توجه به تحوالت باروری و 

ها و  مندی زنان از روش های پیشگیری، آموزش و بهره شیوه

ع حقوق زنان مداف ،سازنده، عقلی و شرعی و رویکردهای مؤثر

مهیا کردن شرایطی برای بهبود  در این راستا،رود.  به شمار می

زندگی زنان در چارچوب قوانین موضوعه و همچنین آموزش 

 گیری از و بهره صحیح به آنان در مدارس، آموزش عالی

تواند گام مهمی  صدا و سیما می نظیرساز  نهادهای فرهنگ

. ضمن اینکه برای تحقق حقوق باروری زنان تلقی شود

گیری از متخصصان دینی زن برای آموزش مسائل جنسی  بهره

حقوق باروری زنان تأمین  و فرزندآوری از دیگر ملزومات

شود که توجه به آن در جامعه اسالمی یک  محسوب می

 رود.  ضرورت اساسی به شمار می
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