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Abstract
Currently, given the importance of the family and introduction new methods of fertility assistance, conflict of
couples’ rights especially in the field of reproduction and health has become significant. One of these cases
is conflict of husband’s right to reproduce with wife’s right to health. So the main question in this study is
that how do we solve this trouble by suitable methods and help the couples to get their own right?
The research method is descriptive - analytical approach and data has been collected by studying the related
references. The results show that in many cases wife’s right to health is prior to the husband's right to
reproductive. Because wife’s right to health is the precedence right and related to life. Moreover according to
the principle of no harm, the husband must not harm his wife for getting own right. At the end, according to
the principle of agreement, the husband can remarried or essentially give up this own right.
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دریافت1991/9/9 :

پذیرش1991/9/19 :

در حال حاضر ،با توجه به اهمیت خانواده و معرفی روشهای جدید کمکباروری ،تزاحم حقهای زوجین به ویژه در حوزه تولید مثل و
سالمت اهمیت ویژهای یافته است .یکی از این موارد ،تزاحم حق تولید مثل زوج با حق سالمت زوجه است .بر همین اساس ،پرسش
خود یاری کرد؟

of

اساسی در این پژوهش آن است که چگونه با روشهای حل تزاحم ،میتوان تزاحم این دو حق را رفع نمود و زوجین را در استیفای حق

ve

روش این پژوهش ،روش توصیفی ـ تحلیلی است و گردآوری داده در این پژوهش به روش کتابخانهای صورت گرفته است .نتایج این
پژوهش نشان میدهد در بسیاری از موارد در بسیاری از موارد تزاحم ،حق سالمت زوجه بر حق تولید مثل زوج مقدم است ،زیرا حق
سالمت زوجه جزء حقوق گذشته و همچنین حقوق مربوط به حیات است .عالوه بر این ،بر اساس قاعده الضرر زوج نباید به واسطه

hi

استیفای حق خود ،به زوجه صدمه وارد کند .در نهایت ،بر اساس راهکار تراضی ،زوج می تواند برای استیفای حق تولید مثل خود مجدد
ازدواج کند یا اساساً از استیفای حق خود خودداری کند.
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راهکار حل تزاحم حق تولید مثل زوج و حق سالمت زوجه

( .)9-1برخی دیگر تعبیر به ملکیت نارسیده (ملکیت غیر

مقدمه

ناضجه) میکنند (.)1

تحکیم و حفظ خانواده به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه

ـ سلطنت :شیخ انصاری اعتقاد دارد که حق همان

از جایگاه مهمی در اسالم برخوردار است .اسالم به عنوان یک

سلطنت و این سلطنت نیز بالفعل است (.)7-9

نظام حق ـ تکلیفی ،همیشه به مسأله حقوق و تکالیف افراد به
ویژه در خانواده توجه دارد .یکی از مباحث مهم در حوزه حقها،

ـ امری اعتباری :امام خمینی ،آیتا ...اصفهانی ،آخوند

بحث تزاحم آنهاست .با توجه به حضور زوجین و فرزندان در

خراسانی و آیتا ...خویی حق را امری اعتباری و اثر آن را

خانواده ،موضوع تزاحم حقوق میتواند دامنه گستردهای داشته

سلطنت میدانند (.)9-12

باشد .عالوه بر این ،وجود کارکردهای متفاوت خانواده در
جامعه کنونی و پیشرفت و توسعه روشهای کمکباروری در

مفهوم حق تولید مثل

حقوق در خانواده جنبههای پیچیدهتری به خود بگیرد .بنابراین

استیالد بهترین واژه برای تطبیق با تولید مثل است .استیالد

بحث تزاحم حقوق به ویژه در حوزه تولید مثل و باروری

در لغت از مصدر «استولد» است ،مثل «استولد الرجل المراه

انسان ،یکی از مهمترین مباحث در این نظام است که مصداق

یعنی احبلها ».پس استیالد به معنای احبال (فرزندآوری) است

بارز آن ،تزاحم حق تولید مثل زوج با حق سالمت زوجه است.

( )19و در این اطالق ،هیچ فرقی میان کنیز و آزاد نیست.
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حوزه تولید مثل و فرزندآوری سبب شده است تا تزاحم میان

با جستجو در متون فقهی امامیه میتوان ادعا کرد که

of

بر همین اساس ،پژوهش حاضر ،پس از تعیین انواع و دامنه
تزاحم در این موضوع ،در پی آن است که با استفاده از

در اصطالح فقهای امامیه استیالد دارای دو معناست:
نخست ،به معنای قابلیت احبال که در مقابل عقم است و برای

نماید .برای نمونه ،در به کارگیری روشهای کمکباروری،

فرزندآوری فعلی است و این اطالق تنها در خصوص کنیز

هرچند زوجه به دنبال استیفای حق تولید مثل خود است ،اما

استفاده میشود ( .)11-11با توجه به عدم کارایی بحث رقیت

باید دانست که دریافت بیش از اندازه تخمک از وی میتواند

در دنیای کنونی ،معنای دوم از محل بحث خارج میشود.

خطرات هنگفتی برای سالمتی وی داشته باشد.

عالوه بر این ،حتی اگر هم بتوان از آن قاعدهای را به دست
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روشهای حل تزاحم ،راهکار مناسب را برای حل آن پیشنهاد

کنیز ،آزاد ،زن و مرد استفاده میشود؛ دوم به معنای احبال و
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اطالعات این پژوهش به روش کتابخانهای گردآوری شده و

آورد ،این قاعده اختصاص به باب مذکور دارد .پس منظور از

تجزیه و تحلیل آن با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی

استیالد به معنای نخست ،قابلیت هر یک از زوجین در

صورت گرفته است.

فرزندآوری است .از فقهای امامیه ،چند تن به این حق اشاره
مصرح داشتهاند .شهید ثانی پس از برشمردن ادله حرمت عزل،

مفهوم حق

تحریم را مستند به تضییع حق استیالد زوجه میداند (.)19

حق در لغت که به صورت مصدر ،اسم مصدر و صفت به

همچنین صاحب جواهر با استفاده از اصطالح «حق استیالد»،

کار میرود ،در معانی راست ،درست ،ضد باطل ،یقین ،عدل،

به حق تولید مثل زوجین اشاره صریح داشته است (.)11

نصیب و بهره از چیزی ،ملک و مال و نیز یکی از نامهای باری

آیتا ...مؤمن نیز با استدالل به آیه  229سوره بقره ثابت

تعالی به کاربرده شده است ( ،)1-2اما درباره معنای اصطالحی

میکند حق تولید مثل و باروری از آن زوجین است (.)22

آن ،میان فقهای امامیه سه نظر مطرح است:

همچنین برخی فقهای زیدیه بالفاصله پس از اظهار به حق

ـ ملکیت :حق به معنای ملکیت است ،یعنی صاحب حق
مالک آن است و فقهایی چون نائینی ،طباطبایی یزدی،
خوانساری و بحرالعلوم آن را مرتبه ضعیفی از ملک میدانند
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بیان شد ،میتوان حق باروری و تولید مثل انسان را از نظر

مسأله باشند ،اما از مصادیق شرعی آن نباشند .در بحث

اسالم ،اعتباری دانست که انسان را بر تصمیمگیری درباره زاد

مصادیق الزم به ذکر است که هر دو جنبه ایجابی و سلبی حق

و ولد خود مسلط میکند ،البته ناگفته نماند که قطعاً این

تولید مثل در اسالم لحاظ شده و نصوص قرآنی و روایی

تصمیمگیری باید در راستای اوامر الهی باشد و حرامی در آن

بسیاری درباره آنها آمده است که به خوبی موضع شارع را

اتفاق نیفتد و واجبی مورد اهمال واقع نشود .بهتر آن است که

درباره آنها تعیین میکند .اشاره به احکامی (اعم از مستحب،

انسان در این راه از انجام هر گونه مکروه نیز دوری کند و در

مکروه ،حرام و واجب) درباره ازدواج ،انتخاب همسر ،دستورات

انجام مستحبات آن بکوشد و اهمیت این سخن ،از اشاره فقها

مربوط به آمیزش جنسی و طلب فرزند به واسطه آن ،تعیین

به بسیاری از مستحبات ،مکروهات ،محرمات و واجبات مربوط

حقوق برای جنین و کودک ،احکام اسقاط جنین و روشهای

به نزدیکی و در پی آن فرزندآوری در ابتدای باب نکاح

پیشگیری از بارداری اعم از طبیعی (عزل) و غیر طبیعی و

پیداست .به بیان دیگر ،برخالف نظریه لیبرالیسم و آزادی

همچنین ،حکم روشهای کمکباروری خود دلیلی بر آن است

مطلق ،صاحب حق در استیفای حق خود نباید سوء استفاده

که اسالم به هر دو جنبه حق مذکور نظر دارد و سعی در اداره

کند.

و مدیریت آن برای مصلحت بندگان خدا دارد .همچنین در
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پس ازآنچه درباره معنای حق و حق استیالد از نظر فقها

زیرا ممکن است که برخی موضوعات از مصادیق عرفی یک

of

ابعاد و دامنه حق تولید مثل

اسالم نهتنها مصادیق باید در چارچوب شرع باشد ،بلکه

درباره محتوا و دامنه حق تولید مثل ،نظرات مختلفی ارائه
شده است .این حق دارای جنبههای ایجابی و سلبی (فرزندآوری

استیفای آن نیز محدود به همین قید است؛ این بدان معناست
که هیچ کس نمیتواند به استناد استحقاق حقی ،از آن سوء
استفاده کند .به نظر میرسد در شرع اسالم ،مصادیق مجاز در

ve

حق شامل کدام یک میشود یا هر دو اختالف است .عدهای

چارچوب ازدواج ،فرزندآوری از طریق روشهای کمکباروری

معتقدند که این حق شامل حق داشتن فرزند ،حق نداشتن

با لحاظ شرایط شرعی (اعم از لمس و نظر و همچنین عدم

فرزند و حق داشتن فرزند با ویژگیهای خاص میشود (.)21

ورود شخص ثالث به آن) ،استفاده از روشهای پیشگیری از

این در حالی است که عدهای دیگر معتقدند حق تولید مثل

بارداری در صورت وقوع حرج یا ضرر و اسقاط جنین در

تنها شامل دو مورد نخست است ( .)21در تعیین مصادیق و

صورت تهدید جان مادر و غیر آن است.

وجود ندارد و شاید فقط با توجه به ابعاد سلبی و ایجابی آن
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محتوای حق تولید مثل از نظر این حقوقدانان مالک روشنی

hi

و عدم آن) است ،اما میان حقوقدانان در اینکه محتوای این

استیفای حق تولید مثل شامل مواردی چون زاد و ولد در

مفهوم حق بر سالمت

این تقسیم را ارائه کردهاند ،البته غیر از این دو نظر هم شاید

حق بر سالمتی به عنوان یکی از انواع حقوق بشر ،از

نتوان نظر دیگری ارائه داد .به نظر میرسد دامنه این حق آن

ترکیب دو واژه حق و سالمت به وجود آمده است .سالمت در

چنان در قوانین کشورهایی چون آمریکا گسترده است ()21

لغت به معنای بیگزندشدن ،بیعیبشدن ،عافیت و تندرستی

که میتوان مصادیق دیگری را نیز به آن اضافه نمود ،مانند

است ( )27و در اصطالح سازمان بهداشت جهانی به «وضعیتی

انتخاب طرف مقابل اعم از زوج یا زوجه ،شریک جنسی و

اشاره دارد که فرد در سالمت کامل جسمی ،روحی و اجتماعی

همزیست و کیفیت فرزندآوری (شامل زمان ،تعداد فرزندان،

قرار دارد و صرف فقدان بیماری برای سالمت دانستن افراد

فاصلهگذاری موالید و کیفیت فرزندان) .از دیدگاه اسالم،

کافی نیست» ( ،)21البته نباید فراموش کرد به جهت زندگی

خداوند و تشریع او منشأ حقهاست .بنابراین برای تعیین

متفاوت امروز بشر ،حق بر سالمتی جنبههای مختلفی دارد که

مصادیق حق تولید مثل نیز باید به منابع دینی رجوع شود،
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راهکار حل تزاحم حق تولید مثل زوج و حق سالمت زوجه
این امر میتواند مانع رسیدن به یک تعریف واحد از این حق

مفهوم تزاحم

شود.

تزاحم در لغت به معنای گردآمدن گروهی بر چیزی،
تالطم امواج و راندن برخی از آنها برخی دیگر را در یک تنگنا
آمده است ( )91-92و در اصطالح عبارت است از تنافی دو

ابعاد و دامنه حق بر سالمت

حکم دارای مالک در مقام امتثال ،به سبب آنکه مکلف ،به

با توجه به تعریف سازمان بهداشت جهانی ،حق بر سالمتی

انجام هر دو در یکزمان قادر نیست (.)99

میتواند شامل مواردی چون سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی
باشد .همچنین برخی عالوه بر موارد فوق ،بحث شادی در
زندگی را به عنوان بخشی از این حق تلقی میکنند ( .)21بر

راهکارهای حل تزاحم

همین اساس ،میتوان دامنه حق سالمتی در حوزه خانواده را

در حل تزاحم حقها ،به برخی قواعد و اصول فقهی

به سالمت جنسی و سالمت بارداری نیز گسترش داد.

SI
D

تمسک میشود:

نکته مهم دیگر در این زمینه آن است که در بیشتر

1ـ قاعده اهم و مهم

الحق» شناخته و در نتیجه ،تعهدات آن در حوزه احترام،

قاعده اهم و مهم است که مورد توافق فقهای مذاهب اسالمی

حمایت و ایفا خالصه میشود ،ولی در این بحث« ،من علیه

است ( .)91-91 ،11 ،1رجوع به این قاعده تا حدی است که

الحق» قطعاً زوج خواهد بود ،البته ناگفته نماند که باید دید

از آن با عنوان قاعده تزاحم یاد میشود .در اسالم ،احکام تابع

of

مباحث در موضوع حق بر سالمت ،دولت به عنوان «من علیه

یکی از مهمترین قواعد جاری در بحث تزاحم دو حقوق،

تکالیف زوج در موضوع حق بر سالمت زوجه ،تکالیف ایجابی

یک سلسله مصالح و مفاسد واقعى هستند و بر این اساس،

بر سالمتی زوجه میتواند شامل عدم انجام برخی امور و به

مخصوصی به نام باب تزاحم یا اهم و مهم در فقه اسالمى باز

طور همزمان ،انجام برخی امور دیگر باشد .توضیح بیشتر آنکه

شده که بر اساس آن ،در صورت برخورد و اجتماع مصالح و

مفاسد گوناگون ،اسالم به فقها اجازه داده است درجه اهمیت

تحقق حق سالمت زوجه مؤثر است و از سوی دیگر ،انجام

مصالح را با توجه به راهنمایى خود اسالم ،بسنجند و مصالح

که بر طبق قاعده الضرر از انجام آنها باید خودداری کند،

بنبست خارج نمایند (.)91

تأمین برخی لوازم چون خوراک ،پوشاک و مسکن مناسب در

hi

برخی امور میتواند به سالمتی مستقر زوجه صدمه وارد کند

مهمتر را بر مصالح کماهمیت ترجیح دهند و خود را از این

مانند ضرب و شتم و سایر موارد .عالوه بر این ،موضوع نفقه

ـ تقدم حقوق مربوط به حق حیات و حیثیت :آیتا...

درمان نیز از موضوعاتی است که مستقیماً به حق بر سالمتی

Ar
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است یا سلبی .این بدان معناست که تکلیف زوج در مقابل حق

دارای یک نظام رتبهبندی میباشند و در نتیجه ،باب

خویی در ذیل قاعده الضرر و بحث تزاحم میان حفظ حرمت

زوجه ارتباط دارد؛ در موضوع نفقه درمان نظرات مختلفی دیده

اهل بیت انصاری (حفظ عرض) و حفظ مالکیت سمره بر

میشود :مشهور فقها معتقدند که تأمین هزینه دارو و درمان

درختش ،بیان میکند ،اولی مقدم بر دومی است ( .)9برخی

زوجه بر عهده زوج نیست و جز نفقه به حساب نمیآید (.)11

دیگر نیز حفظ عرض را مقدم بر اتالف مال غیر میدانند (.)97

برخی دیگر نیز بر این اعتقادند که اگر بیماری از نوعی باشد

همچنین اکثر فقها تقیه را در جان انسانها روا نمیدانند (،11

که معموالً انسانها به آن دچار میشوند ،تأمین هزینه آن بر

 )91-11 ،19 ،11که همگی این موارد اهمیت جان و حیثیت

عهده زوج است و در غیر این صورت ،وی تکلیفی نسبت به

انسانها را میرساند.

تأمین هزینه درمان ندارد ( .)29برخی نیز پرداخت هزینه

ـ استصحاب حق گذشته نسبت به حق فعلی :برخی

درمان بیماریهای صعبالعالج را هم جز نفقه دانستهاند ،به

معتقدند در صورت شباهت دو حق از جمیع جهات ،سابق بر

شرطی که موجب عسر و حرج زوج نشود (.)92
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الحق مقدم میشود ( .)91 ،11با اینحال ،در برخی موارد،

1ـ تزاحم جنبه سلبی حق تولید مثل زوج با حق سالمت

اجرای قاعده اهم بر استصحاب حق سابق مقدم میشود (.)11

زوجه

ـ تقدم حق قویتر بر حق دیگر (.)12

در جنبه سلبی ،اگر زوج نخواهد به هیچوجه صاحب فرزند

ـ تقدم مصالح عامه بر مصالح خاصه (.)11

شود ،ممکن است مشکالت روحی یا جسمی برای زوجه به

ـ تقدم حقالناس بر حقاهلل (.)17

وجود آید.
 -1-1استفاده زوج از روشهای پیشگیری از بارداری

ـ تقدم حق انسان زنده بر حق انسان متوفی (.)11

یا اجبار زوجه به استفاده از آنها :از نظر برخی فقها،

2ـ قاعده ال ضرر و ال ضرار فی االسالم

ممانعت از بارداری توسط زوج منوط به اجازه زوجه نیست

فقهای امامیه به این قاعده در حل تزاحم میان حقوق
3ـ قاعده قرعه

بدون اجازه زوجه حکم کرده ( )11و برخی دیگر نیز به عدم
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بسیار تمسک جستهاند (.)11

( ،)11هرچند برخی به کراهت استفاده از روشهای پیشگیری

در نهایت ،فقها در جایی که هیچ یک از قواعد فوق قابل

جواز اجبار زوجه توسط زوج برای عدم بارداری تصریح کردهاند

اجرا نباشد ،قاعده قرعه را اجرا میکنند ( ،)11-19 ،11حتی

( .)11-19 ،11بنابراین بر اساس این سه نظر بحث تزاحم

برخی محل جریان قاعده قرعه را به بحث تزاحم حقوق

متفاوت است .از دیدگاه نخست ،اساساً تزاحمی به وجود

اختصاص دادهاند ،زیرا این قاعده در جایی اجرا میشود که

نمیآید ،زیرا زوج مطلقاً نیاز به کسب اجازه از زوجه ندارد و در

4ـ تراضی

of

مرجحی نباشد (.)12

هر صورت حق تولید مثل او مقدم است ،مگر آنکه ابتالی
زوجه به بیماریهای جسمی یا روانی به حدی باشد که حیات

این تراضی میتواند از طریق صلح یا غیر آن باشد و در غیر

خواهد شد ،در این صورت ،الزام زوج به فرزندآوری ممکن

این صورت ،باید به حاکم رجوع شود (.)12

نیست و در نتیجه ،زوجه میتواند از دادگاه تقاضای طالق
نماید ،اما بر اساس دیدگاه دوم و سوم نیز چه تزاحم میان حق
تولید مثل زوجین باشد و چه میان حق تولید مثل زوج با حق
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شیخ انصاری در مبحث تعیین ارش بیان میکند« :قاعده

hi

5ـ جمع میان حقوق

ve

یکی دیگر از راهها ،تراضی میان صاحبان حق است (.)11

او به خطر افتد که در این صورت ،حق سالمت زوجه مقدم

«الجمع مهما امکن اولی من الطرح» که در باب تعارض دو خبر

سالمت زوجه ،حق زوجه (حق سالمت یا حق تولید مثل) در

کاربرد دارد ،در باب حقوق الناس اولی به مراعات است تا

هر صورت مقدم است ،زیرا در فرض دوم ،یکی از ادله فقها

حقوقاهلل ،یعنی گاهی در حقوقاهلل به قاعده جمع عمل

برای کراهت بحث ضرر به زوجه است و در فرض سوم ،نیز

میشود .وقتی جمع در احکام اهلل امکان دارد ،به طریق اولی

حکم صادرشده عدم جواز است ،البته این احکام در جایی است

جمع میان حقوق در حقالناس نیز ممکن است» ،البته به

که فرزندآوری جزء مقتضای عقد نکاح در نظر گرفته نشود ،یا

شرطی که تعارضی میان این دو حق وجود داشته باشد و هیچ

آنکه شرط ضمن عقد نشده باشد ،اما در صورتی که شرط

مرجحی هم برای ترجیح یکی از آنها موجود نباشد (.)19

ضمن عقد یا ذات مقتضای عقد نکاح باشد ،در آن صورت

مصادیق تزاحم حق تولید مثل زوج و حق سالمت زوجه
این موضوع میتواند بر اساس جنبههای سلبی و ایجابی
حق تولید مثل و باروری و جنبههای مختلف حق سالمت به
دو دسته ذیل تقسیم شود:
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میتوان از قاعده «الحاکم ولی الممتنع» در حل تزاحم بهره برد
و زوج یا زوجه را به این کار اجبار نمود ،زیرا یکی از
کاربردهای این قاعده امتناع از وفای به شروط ضمن عقد است
(.)12
 -1-2اقدام آزادانه و بدون دلیل زوج به اسقاط جنین:
در این فرض ،زوج میخواهد حق خود را در بعد سلبی حق

راهکار حل تزاحم حق تولید مثل زوج و حق سالمت زوجه

محدثه معینیفر29 /

تولید مثل از طریق اسقاط جنین استیفا کند و به این طریق

فرزندی در میان باشد یا به جهت سقط جنین از میان رفته

خود را از شر فرزند ناخواسته رها کند .برای درک بهتر دیدگاه

باشد .اگر فرزندی در میان هم باشد که اوضاع برای زوجه قطعاً

فقها ،بهتر است حکم اسقاط جنین را در دو فرض زیر بررسی

پیچیدهتر است ،زیرا او قادر به نگهداری از فرزند نخست خود

نمود:

نیست ،چه برسد به آنکه بخواهد فرزند دومی داشته باشد .اگر

 -1-2-1قبل از دمیدهشدن روح :فقهای امامیه نظریه

فرزندی در میان نباشد که قطع ًا حق تولید مثل زوج استیفا

تحریم مشروط به عدم وجود خطر مرگ یا عارضه غیر قابل

نشده است .بنابراین طبق قواعد الضرر و تقدم حق حیات ،حق

تحمل برای مادر را برگزیدهاند (،19 ،99 ،97 ،11 ،11 ،11

سالمت زوجه مقدم است ،به عالوه آنکه حق سالمت زوجه

.)19 ،12-12 ،19 ،11-11

حق گذشته است که بر حق تولید مثل زوج که پس از ازدواج

سقط جنین در این زمان جایز نیست ،حتی اگر برای مادر

بحث متفاوت میشود ،زیرا جدای از بحث تزاحم ،نکته مهم

خطر جانی داشته باشد (،12 ،11-17 ،19 ،99 ،11 ،11 ،11

این است که آیا زوجه با وجود جنون یا سایر بیماریهای

 ،)19به جز آیتا ...خویی که به خالف مشهور ،حکم به جواز

روانی میتواند حق تولید مثل خود را استیفا کند یا خیر .در

داده است (.)11

اینجا تزاحم دیگری نیز مطرح است و آن تزاحم حق تولید
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 -1-2-2بعد از دمیدهشدن روح :مشهور فقها معتقدند

به وجود آمده است ،مقدم خواهد بود ،اما در مورد جنون ،روند

به منزله سوء استفاده از حق و حرام است .همچنین بر اساس

اسالم به انواع بیماریهای روانی اشاره نشده ،اما حکم جنون با

of

بنابراین بر اساس قوانین اسالم اسقاط جنین از سوی زوج

مثل والدین با حق سالمت جنین یا کودک است ،هرچند در

قواعد حل تزاحم ،چون در اینجا حق ثالث نیز در خطر قرار
میگیرد ،در نتیجه حق حیات جنین بر حق تولید مثل پدر
حقوق مقدم هستند.

فرزندآوری مجنون ،حکم فرزندآوری مبتالیان به سایر بیماریهای

ve

مقدم میشود ،زیرا حقهای مربوط به حیات و حیثیت بر سایر

دو ویژگی اطباقی و ادواری بیان شده است که میتوان از حکم
روانی و ناتوانیهای ذهنی را نیز به دست آورد.
در روایاتی ( ،)11افراد از ازدواج با مجنون بازداشته

زوجه

نمود ،اما اهمیت این مسأله با مالحظه آثار این ازدواج در

در جنبه ایجابی حق تولید مثل ،ممکن است استیفای حق

زندگی زناشویی و نسل آینده به خوبی روشن میشود .اسالم

تولید مثل زوج ،سالمت محقق زوجه را به خطر اندازد یا آنکه

هرگز منکر حق ازدواج و زاد و ولد برای مجانین نیست و حق

زوجه به واسطه ابتال به بیماری مانع از استیفای حق تولید

ازدواج این افراد به جهت حقی که هنوز مسلم نشده است ،به

مثل زوج شود.
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2ـ تزاحم جنبه ایجابی حق تولید مثل زوج با حق سالمت

شدهاند ،هرچند نمیتوان این روایات را حمل بر نهی تحریمی

تعلیق درنمیآید ،زیرا اسالم در نظام خانواده به همگی افراد

 -2-1به خطرافتادن سالمت محقق زوجه با استیفای

حاضر و غیر حاضر در آن نظر دارد .بنابراین برای فرد معدومی

حق تولید مثل زوج :این حالت خود دارای چند قسم است:
 -1-2-1ابتالی زوجه به بیماری در اثر بارداری :این قسم
شامل بیماریهای روانی و جسمی است:
 -1-2-1-1بیماریهای روانی :ممکن است زوجه در اثر

چون فرزندان متولدنشده راهکارهایی را در نظر گرفته است تا
حق آنان در آینده تضییع نشود ،در اینجا نیز راهکاری
پیشگیرانه را ارائه میدهد و به افراد درباره ازدواج با مجانین
هشدار میدهد.

بارداری مبتال به بیماری افسردگی یا حتی جنون یا سایر

البته از منظری دیگر نیز میتوان به این قضیه نگاه کرد که

بیماریهای روانی شود که در مورد نخست بر اساس قاعده

افزایش ازدواج و زاد و ولد در میان افراد مجنون ،ناتوان ذهنی

الضرر تا درمان قطعی افسردگی نمیتوان از او انتظار بارداری

یا دارای بیماریهای روانی ،زمینهساز ایجاد نسلی ناتوان در

مجدد را داشت ،به عالوه آنکه در این وضعیت ممکن است

جامعه است که میتواند تبعات منفی برای جامعه به وجود
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آورد .با همه این مالحظات ،در فقه اسالمی بر این موضوع

جایز نمیدانند ( ،)11به عالوه آنکه حق سالمت زوجه از

اتفاق نظر وجود دارد که ولی میتواند در صورت لزوم و طبق

حقوق گذشته است و بر حق تولید مثل زوج از این جهت هم

مصلحت مجنون برای ازدواج او اقدام نماید ( .)11-11پس از

مقدم میشود .همچنین به نظر میرسد با فرزندآوری حتی

بررسی اصل موضوع فرزندآوری افراد مجنون ،وقوع جنون در

برای یک بار هم حق تولید مثل زوج استیفا شده است و وجود

زوجه پس از ازدواج مطرح میشود که با توجه به نظر مشهور ـ

فرزندان متعدد میتواند به سایر جنبههای کماهمیت حق

تنها عیبی که در اثر وقوع آن پس از نکاح ،امکان فسخ برای

تولید مثل ارتباط یابد.

حقی وجود ندارد ( )11-11 ،12 ،11 ،11 ،11ـ میتوان گفت

مبتال به بیماری میشود که در اینجا نیز حق سالمت زوجه بر

که زوج حق فسخ نکاح را ندارد ،مگر آنکه بخواهد زوجه را

اساس همان قواعد پیشین بر حق تولید مثل زوج مقدم است.

طالق دهد ،البته برخی نیز این حق را برای هر دو در نظر

از سوی دیگر ،در صورت انتخاب راهکار تراضی ،زوج میتواند

گرفته ( )11 ،17و برخی دیگر ،چنین حقی را برای هیچ یک

زوجه دوم اختیار کند.
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زوجه فراهم است ،جنون زوج است و بالعکس برای زوج چنین

ـ صرف بارداری :گاهی زوجه به واسطه صرف بارداری

از زوجین لحاظ نکردهاند (.)11

 -1-2-2درمان ناباروری زوج :درمان ناباروری مرد مستلزم

از زوجین را به شرط استقرار ،اعم از آنکه مستمر یا ادواری

داروهای خطرناک تحریک تخمکگذاری را مصرف کند که

باشد ،از موجبات فسخ نکاح برای طرف مقابل دانسته است؛ با

باعث به خطرافتادن سالمت روحی و روانی وی میشود (،)19

of

قانونگذار ایران در ماده  1121قانون مدنی ،جنون هر یک

استفاده از روش لقاح خارج رحمی است که در آن زوجه باید

این وجود ،به موجب ماده  1121همین قانون چنین عیبی
هرگاه پس از عقد نکاح نیز بروز یابد ،برای زوجه حق فسخ را

البته علت عمده این مشکل ضعف قانونی است ،به گونهای که
در قوانین ایران تعداد رویانها در هر دوره درمان و تعداد دوره

موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود که عیب مزبور در حال

سالمتش ،تمایل به پیگیری این روند دارد ،اما باید دانست که

عقد وجود داشته باشد .بنابراین بر اساس آنچه بیان شد ،زوجه

hi

ve

قانون مذکور عیوب زن و از جمله عیب جنون در صورتی

زوجه نیز به جهت عدم اطالع از عواقب منفی این روش بر

حق سالمت زوجه بر حق تولید مثل زوج مقدم خواهد بود.

نمیتواند حق تولید مثل خود را استیفا کند و در عین حال،

 -1-2-1-2بیماریهای جسمی :زوجه به واسطه بارداری

Ar
c

به همراه خواهد داشت ،در حالی که به موجب ماده 1121

درمان برای هر فرد مشخص نشده است .در اینجا ،هرچند خود

 -2-2-1ابتالی زوجه پیش از ازدواج به بیماری که مانع

ممکن است به بیماریهایی مبتال شود که میتوان این عوامل

بارداری است (ناباروری اولیه) :در این وضع ممکن است درمان

بیماریزا را در این دو مورد خالصه نمود ،یعنی گاهی زوجه با

این نوع از ناباروری سالمتی زوجه را به خطر اندازد که قطع ًا

صرف یک بارداری مبتال به بیماری میشود و گاهی با تعدد

طبق قواعد پیشین حق سالمت زوجه مقدم است ،اما اگر

بارداری بیمار میشود:

درمان زوجه منافاتی با حق سالمت وی نداشته باشد ،نهتنها

 -2-2ابتالی زوجه به بیماریهای مانعِ استیفای حق

زوج برای استیفای حق تولید مثل خود میتواند زوجه را طالق

تولید مثل زوج :در این بخش ،بر اساس نوع بیماری میتوان

دهد ،هرچند حق فسخ نکاح را ندارد.

حالتهای مختلفی را بررسی نمود.

ـ بارداریهای متعدد طبیعی :در اینجا نیز طبق قواعد

تزاحمی میان این دو حق وجود نخواهد داشت ،بلکه درمان

الضرر و تقدم حق حیات ،حق سالمت زوجه مقدم است و در

زوجه اولویت هم دارد ،البته یک نکته را باید متذکر شد که

آرای فقها نیز این موضوع قابل مشاهده است .برخی فقها

اگر زوج از این بیماری در هنگام ازدواج مطلع نباشد ،حق

استفاده از روشهای پیشگیری برای حفظ جان زوجه را جایز

فسخ او محفوظ است و بر اساس نظر فقها ،نفقه درمان بر

میدانند ( ،)11 ،19بلکه برخی بارداری اختیاری وی را نیز
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عهده زوج نیست ،زیرا مستلزم عسر و حرج زوج و از نوع

این مسأله تفاوت قائل شد .امکان فرزندآوری برای مردان مبتال

بیماریهای صعبالعالج است.

به ایدز از طریق روشهای شستشوی اسپرم ،اهدای اسپرم و

بارداری است (ناباروری ثانویه) :گاهی این بیماری به گونهای

جایز است ،اما دو روش دیگر به طور قطع از نظر فقها جایز

است که هرچند توان بارداری زوجه را از بین نمیبرد ،اما

نیستند .امکان فرزندآوری زنان مبتال به ایدز از طریق

اساساً بارداری برای وی خطر جانی دارد که مطابق موارد قبل

بهرهگیری همزمان از روشهایی چون اهدای تخمک و استفاده

عمل خواهد شد و در نتیجه ،حق سالمت وی مقدم است ،اما

از رحم جانشین (سنتی و مدرن) و فرزندخواندگی فراهم

برای حفظ حق زوج ،او میتواند مجدد ًا ازدواج نماید .گاهی

میشود .درباره رحم جانشین دو نظر میان فقهای اسالم وجود

بیماری قابلیت بارداری زن را تحت تأثیر قرار میدهد ،یعنی او

دارد .برخی فقهای امامیه مانند آیات عظام فضلاهلل ،صدر و

دیگر قادر به فرزندآوری نیست یا آنکه اگر قادر به فرزندآوری

فاضل لنکرانی به تحریم مادر جانشین حکم کردهاند ()72-72

باشد ،کودک دچار بیماری میشود .این بیماریها به سه دسته

و برخی دیگر قائل به جواز آن هستند (.)19 ،17 ،91

تقسیم میشوند:

SI
D

 -2-2-2ابتالی زوجه پس از ازدواج به بیماری که مانع

فرزندخواندگی فراهم میشود که به نظر میرسد روش نخست

همچنین نظرات مختلفی درباره اهدای تخمک و لقاح آن

زوجه ایجاد کنند که دیگر قادر به فرزندآوری نباشد ،مانند

 )71آن را جایز نمیدانند ،ولی برخی فقها مانند آیتا ...مؤمن

سوزاک :درمان زوجه در این وضعیت ضروری است به ویژه

در صورت وجود حرج آن را جایز دانستهاند ( )22و آیات عظام

of

ـ برخی بیماریهای مقاربتی میتوانند وضعیتی را برای

با اسپرم زوج وجود دارد .اکثر فقهای امامیه (-71 ،19 ،29

آنکه این بیماریها غالباً به واسطه برقراری رابطه زناشویی
ایجاد میشوند و چه بسا این بیماریها از زوج به زوجه منتقل

(.)79 ،11

ve

شده باشند.

خامنهای و سیستانی آن را فینفسه بدون اشکال میدانند
قانون مدنی ایران درباره فرزندآوری این افراد ساکت است،

نمیکنند ،اما موجب ابتالی جنین یا کودک به آن بیماری

مبتال به یکی از امراض مقاربتی گردد ،زن حق خواهد داشت

میشوند ،مانند ایدز ،هپاتیت ،سفلیس و :...در اینجا تزاحم

که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه

میان حق تولید مثل زوجین با حق حیات یا سالمت جنین

نخواهد بود» ،در این صورت میتوان ادعا کرد که قانونگذار

است .فقهای اسالم درباره فرزندآوری افراد مبتال به

ضمن لحاظ جواز خودداری از رابطه زناشویی برای زوجه و در

بیماریهای مقاربتی سخنی نگفتهاند .برای درک نظر فقهای

عین حال حفظ حق نفقه وی ،محدودیتی غیر مصرح نیز در

اسالم الزم است که میان فرزندآوری طبیعی و غیر طبیعی

بحث فرزندآوری طبیعی زوج مبتال به بیماری مقاربتی ایجاد

Ar
c

افراد مبتال به ایدز تفکیک قائل شد ،هرچند فقهای امامیه

کرده است .عالوه بر این ،اگر زوجین مذکور تصمیم به

درباره زاد و ولد طبیعی این افراد بحثی نکردهاند ،اما قاعدت ًا

فرزندآوری از طریق روشهای کمکباروری داشته باشند ،باز

فرزندآوری و شیردهی برای مبتالیان به ایدز را به جهت ورود

هم مشمول منع قانونی مندرج در بند «د» ماده  2قانون نحوه

ضرر به جنین جایز نخواهند دانست ،زیرا در پاسخ به سؤالی

اهدای جنین و دربند «ت» ماده  2آییننامه قانون مذکور

درباره نزدیکی با همسر مبتال به ایدز گفتهاند که «اگر آمیزش

«عدم ابتال به بیماریهای صعبالعالج نظیر ایدز ،هپاتیت و»...

خطر ابتال به ایدز را به همراه داشته باشد ،جایز نیست» (،)19

خواهند شد.

hi

ـ هرچند برخی بیماریهای مقاربتی زوجین را نابارور

اما طبق ماده  1127قانون مذکور« ،هرگاه شوهر بعد از عقد

اما در مورد فرزندآوری آنها از طریق روشهای کمکباروری

ـ سرطان تخمدان یا رحم که در اثر جراحی یا شیمی

به گونهای که خطر انتقال بیماری به جنین کاهش یابد ،بحث

درمانی ،حق تولید مثل زوج از بین میرود :مسلم است که

کمی متفاوت است و باید میان زنان و مردان مبتال به ایدز در

طبق قواعد فوق و نظر فقهای اسالم (استفتای شماره ،9191
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 /611مجله علمی ـ پژوهشی فقه پزشکی ،دوره نهم ،شماره سی و سیویکم ،بهار و تابستان 6921
مورخه  ،)1992/9/9حق سالمت یا حفظ حیات زوجه بر حق

به اوست» ( ،)71اما آیات عظام خامنهای ،موسوی گلپایگانی و

تولید مثل وی مقدم است ،البته وی میتواند مجدد ًا ازدواج

موسوی اردبیلی ،به جواز پیوند بیضه و الحاق فرزند به گیرنده

نماید و در غیر این صورت ،بهترین راه حل در بیماری سرطان

حکم کردهاند ( .)77 ،19 ،17آیتا ...مکارم شیرازی نیز به

تخمدان ،سینه و رحم آن است که زوجه پیش از آغاز درمان

جواز پیوند تخمدان حکم کرده و فرزند را نیز به گیرنده ملحق

تخمکهای خود را فریز کند و در صورتی که فرصت کافی

میدانند (.)11

خارج و فریز نماید تا بعد از اتمام درمان دوباره به او پیوند زده

زنده میتواند به دو بخش زیر تقسیم شود و تفاوت آن با پیوند

شود ،البته در سرطان رحم ،اگر رحم به طور کامل از بدن وی

از انسان زنده این است که در طرح ترافع در دادگاه درباره این

خارج شود ،دیگر خود او امکان بارداری ندارد ،ولی میتواند

موضوع ،انسان زنده میتواند شرکت جوید ،اما انسان مرده

طبق نظریه جواز ،از رحم جانشین در فرزندآوری بهره ببرد.

نمیتواند چنین کاری کند:
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برای این کار نباشد و در صورت امکان تخمدانهای خود را

ـ پیوند از انسان مرگ مغزی که همچون پیوند از انسان

پیوند رحم :همچون پیوند سایر اعضا نیاز به اجازه ولی دم

همچنین یکی از راه حلها ،دریافت عضو پیوندی از دیگران
است که برای درک بهتر نظر فقهای امامیه در این باره باید
قائل به تفصیل شد:

دارد؛
پیوند تخمدان و بیضهها :بنا بر نظریه عدم جواز ،به همان

ـ پیوند از انسان زنده که در اینجا بحث به دو بخش

of

تقسیم میشود:

ادله فوقالذکر جایز نیست و اجازه ولی مدخلیتی در آن ندارد،

پیوند رحم :پیوند رحم میتواند از زن مجرد یا ثیبه صورت
گیرد ،در حالت نخست ،در فرض عدم ورود ضرر به نظر

اما بنا بر نظریه جواز ،در صورت اذن ولی بدون اشکال خواهد
بود.
گاهی بیماری قابلیت بارداری زن را تحت تأثیر قرار نمیدهد،

ve

مورد زن شوهردار طبق یک نظر نیاز به اذن صاحب رحم و

نیز به واسطه شیمیدرمانی ،هم مرد و هم زن قدرت زادآوری

همسرش (چون شوهر وی حق اختصاص یا اولویت بر آن دارد)

خود را از دست میدهند .در اینجا نیز قطع ًا حق سالمت زوجه

است و طبق نظر دیگر ،تنها نیاز به اذن خود زوجه است و در

بر حق تولید مثل زوج مقدم است ،به اضافه آنکه پیوند تخمدان

صورت عدم نیاز به آن (در حالتها و زمانی که از اعضای

از دیگران نیز مطرح میشود.
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hi

میرسد که نیاز به اذن خود اهداکننده و ولی او است ،اما در

اما درمان آن سبب ناباروری زن میشود :در سرطانهای دیگر

رییسی به حساب نیاید ،مانند آنکه زوجین صاحب فرزندانی

 -2-3ابتالی زوجه به بیماری که با بارداری تشدید

باشند یا زن بیوه باشد یا تخمدان وی از بین رفته باشد و برای

میشود ،مانند دیابت :در این موارد ،با برخی روشهای

رحم وی فایدهای مترتب نباشد) ،اقدام به آن مشمول حرمت

پیشگیرانه پزشکی ( )71میتوان آسیبهای ناشی از بارداری را

یا ممنوعیت نیست؛

در زوجه کاهش داد و به این ترتیب ،هم سالمت وی را حفظ و

پیوند تخمدان و بیضه :از نظر برخی ،پیوند این دو عضو به

هم به استیفای حق تولید مثل زوج کمک نمود.

جهت داشتن تخمک و اسپرم صاحبان خود جایز نیست ،اگرچه
عرفاً بعد از پیوند از اعضای شخص گیرنده به حساب آیند ،اما

لزوم بازنگری در قوانین فعلی ایران

پیوند این دو عضو با پیوند اعضای دیگر فرق دارد .از همین رو،

سالمت زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه باید در مرکز

برخی فرزند به دنیاآمده از این طریق را نامشروع میدانند

توجه سیاستگذاران به ویژه قانونگذار باشد .از این رو تدوین

( .)72چنانچه برخی فقهای امامیه چنین پیوندی را محل تأمل

قوانین جدید و اصالح قوانین گذشته ضروری است .با توجه به

و اشکال دانسته ،ولی در ادامه میگویند« :اگر پس از عمل

گسترش ناباروری در میان زوجین و افزایش مراجعات به مراکز

جراحی تخمدان جزء بدن دومی محسوب شود ،کودک ملحق

درمان ناباروری ،لزوم بازنگری در قانون نحوه اهدای جنین
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بسیار ضروری است .به ویژه اینکه برای نمونه ،در مواردی که

تقسیم شده است ،میتوان حاالت متفاوتی را در تزاحم تصور

زوج فاقد توان جنسی است ،الزم است با استفاده از داروهای

نمود .در جنبه سلبی حق مذکور ،استفاده زوج از روشهای

تخمکگذاری از همسر وی تخمکهای فراوانی گرفته شود که

پیشگیری از بارداری یا اجبار زوجه به استفاده از آنها و

سبب ایجاد بیماریهای مختلف جسمی و روحی میشود .عدم

اسقاط جنین توسط زوج میتواند با حق سالمت زوجه در

وجود قانون مناسب و عدم توجه به برخی جزییات همچون

تزاحم قرار گیرد .در هر دوی این موارد ،جدا از راهکار حل

طول دوره درمان یا تعداد کاشتها سبب گردیده است که

تزاحم ،دستورات فقهی وجود دارد که اسقاط جنین را با هدف

سالمت زوجه در این فرآیند به خطر افتد.

استیفای حق تولید مثل زوج را ممنوع اعالم میکند و در

خانواده میتواند مانع از تحقق برخی جرائم شود ،مانند ضرب و

جایی که دست زوج را در این زمینه باز میگذارد یا دست او را

شتم .لحاظ برخی تکالیف برای زوج در قبال زوجه و اکتفانکردن

میبندد .فارغ از این دستورات ،طبق راهکارهای حل تزاحم

به برخی مباحث اخالقی در خانواده میتواند زمینه حفظ حق

حق سالمت زوجه مقدم است ،زیرا حق گذشته و مرتبط به

بر سالمت زوجه را در خانواده فراهم آورد.

حق حیات است.
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عالوه بر این ،تدوین قوانین برای حفظ سالمت زوجه در

روشهای پیشگیری نیز نظرات مختلفی ابراز شده است تا

سالمت زوجه ،این است که دولت میتواند از طریق قانونگذاری،

زوج ،حق سالمت زوجه را به خطر اندازد که این استیفا یا

بخشی از وظایف خود را در این حیطه بر عهده زوج قرار دهد.

درمان ناباروری زوج موجب ابتالی زوجه به بیماری میشود

of

علت معرفی زوج به عنوان «من علیه الحق» در بحث حق

در جنبه ایجابی ،نیز ممکن است استیفای حق تولید مثل

برای نمونه ،در بحث نفقه در قانون مدنی که تنها به چند ماده
اکتفا شده است ،لزوم توجه به نفقه درمان ضروری است و

که قطعاً در این موارد نیز حق سالمت زوجه مقدم است و زوج
نمیتواند برای استیفای حق خود به زوجه ضرر وارد کند.

ve

اصالح قوانین در این زمینه ،سبب اصالح رویه قضایی هم

حالت دیگر در اینجا آن است که ابتالی زوجه به بیماری مانع

خواهد شد.

از استیفای حق تولید مثل زوج میشود که در اینجا نیز به

حمایت قانونی از این تقدم نیز الزم است ،زیرا در غالب مسائل

ابتالی زوجه به بیماری که مانع بارداری است ،پیش از ازدواج

مربوط به ترافعهای زوجه علیه زوج ،ارجاع وی به محاکم

باشد ،چون این عامل پیش از ازدواج وجود داشته است و اگر

ضروری است .بنابراین وجود قوانین مناسب و کارآمد میتواند

زوج درباره آن اطالعی نداشته باشد ،حق زوج مقدم است و

زوجه را در حفظ حق سالمت خود یاری کند.

میتواند نکاح را فسخ نماید و برای فرزندآوری ،مجدد ازدواج
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اگر حق سالمت زوجه مقدم بر حق تولید مثل زوج است،

حسب موارد مختلف بحثهای مختلفی قابل طرح است .اگر

نماید ،اما اگر ابتالی زوجه به بیماری که مانع بارداری است،
نتیجهگیری

پس از ازدواج باشد ،میتواند دامنه متفاوتی داشته باشد ،مانند

تزاحم حقوق یکی از مباحثی است که در اسالم به آن

بیماریهای مقاربتی ،بیماریهای خاص مقاربتی و بیماری

توجه شده و فقها راهکارهای متفاوتی را در این بحث ارائه

سرطان رحم و تخمدان .در هر یک از این موارد دستورات

دادهاند ،مانند قاعده اهم و مهم ،قاعده الضرر ،قاعده قرعه،

مختلفی وجود دارد .در بیماریهای خاصی چون ایدز میشود

تراضی و جمع میان حقوق .هر یک از این راهکارها میتواند در

از اهدای تخمک ،رحم جانشین و ...استفاده نمود که حکم آن

حوزههای مختلف به کار گرفته شود .یکی از مواردی که

در میان فقها هم جواز است و هم عدم جواز .به عالوه آنکه

میتوان از این راهکارها برای حل تزاحم در آن بهره برد ،تزاحم

حق سالمت زوجه از حقوق گذشته و حقوق مرتبط به حیثیت

حق تولید مثل و باروری زوج و حق سالمت زوجه است .بر

و حیات است که بر حق تولید مثل که پس از ازدواج به وجود

اساس جنبههای مختلف حق تولید مثل که به سلبی و ایجابی

آمده است ،مقدم خواهد بود .همچنین طبق قاعده الضرر باز
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هم حق سالمت زوجه مقدم است .در بیماری سرطان و
تخمدان نیز میتوان از خود فرد و دیگران پیوند تخمدان یا
رحم را انجام داد که طبق نظریه جواز پیوند این اعضا این کار
جایز است و طبق نظریه عدم جواز ،جایز نخواهد بود ،البته در
اینجا نیز حق سالمت زوجه مقدم خواهد بود.
تشکر و قدردانی
بخش کوتاهی از این مقاله از رساله دکتری اینجانب تدوین
شده است که در همین جا از زحمات اساتید راهنما و مشاور
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آقایان آیتا ...محمد محمدی قائنی ،دکتر محمد عادل ضیایی
و دکتر علیاکبر فرحزادی کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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