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A B S T R A C T 
Child Birth is concerned as a stable right for couples who can freely decide on 
the birth time, number, age gap of their children, and even nowadays related to 
their gender. Besides, any right to compliance deals with some restrictions. 
Similarly, the right of couples to the child birth should not hurt the child's health 
and social benefits, since the harmlessness rule limits couples in performing the 
mentioned right. Due to the fact that children are the most defenseless human 
beings, their support should be much more than that of adults so that their 
interests is among the fundamental principles mentioned in international laws 
and treaties, and all communities have to devise the appropriate mechanisms to 
maintain these principles. Another party in the category of child birth is society 
and its benefits. In the 2013 family support law, this issue is of high significance 
and in article 23 and its note; it has required couples to perform some tests to 
diagnose infectious diseases for couples and children. The mentioned article 
illustrates if the couple have any dangerous diseases for the fetus, care and 
supervision should include the reproduction prohibition. Although this article is 
an innovation and attention to all members of the family and society, after 7 
years of its approval, it still has some ambiguities and lack of obvious 
resolutions from the competent authorities. Given that, the present study aimed 
to provide a correct explanation of the right to child birth by relying on legal 
principles as well as adhering to the rule of harmlessness and social order so 
that we can witness the birth of healthy children in near future. 
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 چکیده
 

 تعداد، تولد، بازمان رابطه در توانندمی آنان که گرددمی محسوب زوجین برای ثابت حقی فرزند آوری

 حقی در هر وجودبااین. بگیرند تصمیم آزادانه آنان جنسیت با رابطه در امروزه حتی و فرزندان سنی فاصله

 و سالمت کودکبه نباید زوجین آوری فرزند حق راستا همین در. است همراه هاییمحدودیت با امتثال مقام

 زوجین محدود شدن موجب ال ضرر قاعده اینجا در چراکه آورد؛ وارد ضرر جامعه افراد مصالح و منافع نیز

 مراتببه آنان باید از حمایت و باشندمی هاانسان تریندفاعبی کودکان. شودمی حق آن کردن اجرایی در

 و معاهدات قوانین اساسی اصول جزء کودکان منافع و مصالح به توجه و باشد ساالنبزرگ از بیشتر

 اصول تدبیر این حفظ برای را مناسبی سازوکارهای باید جوامع تمامی و گرددمی محسوب المللیبین

 حمایت قانون در .است آن مصالح و جامعه دارد، وجود آوری فرزند مقوله در که حقیذی دیگر. نمایند

 هاییآزمایش انجام به را زوجین آن تبصره و 23 ماده در و نموده توجه مهم این به 1391 سال خانواده

 ماده همین تبصره در. است نموده فرزندان الزام و زوجین برای واگیردار هایبیماری تشخیص جهت

 منع شامل باید نظارت و مراقبت جنین باشند، برای خطرناک هایبیماری حامل زوجین کهدرصورتی

 از بعد اما است، جامعه نیز و خانوادهافراد  همه به توجه و نوآوری یك ماده این اگرچه. گردد تولیدمثل

 سوی از مناسب راهکار نبودن مشخص و نیز ابهامات شاهد همچنان قانون، این تصویب از سال 7 گذشت

 با نیز و حقوقی اصول برتکیه با که است این نگارنده بر تالش تمام اوصاف این با. هستیم ذیصالح مقامات

 آینده در بتوانیم تا برسد فرزند آوری حق درست از تبیین به جامعه نظم نیز و ال ضرر قاعدهبه تمسك

 .باشیم سالم کودکان تولد شاهد دور چنداننه
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 کلیدواژگان:

 ،کودک سالمت ،آوری فرزند حق

 خانواده حمایت قانون ،جامعه مصلحت

 .1391 سال

  

 

 مقدمه

 شودمی محسوب جوامع همه در مهم نهادهای از یکی خانواده

 به رسیدن برای های متفاوت،باسلیقه مخالف، جنس دو از که

 ایجاد تواند؛می هاآن اهداف که شودمی تشکیل مشترک اهداف

 دین، حفظ پیامبر، سنت برپایی خانواده، برای اعضای تسکین

 هر باشد. در... و نسل تولید نفسانی، احساسات در تعدیل

 ایجاد برای اصلی هایمحرکه عنوانبه شدن دار فرزند دورهای

 وجودبااین گردید،می محسوب خانواده تشکیل زندگی و یك

 با جلوگیری رابطه در اما دانندنمی نکاح ذات را آن فقها اگرچه

 و نسل امتداد چراکه اندگرفته را احتیاط جانب آوری فرزند از
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 جامعه هر در شدهپذیرفته از اصول بشری انقراض از جلوگیری

 هاانسان مشترک وجوه از خواهی فرزند و باشدمی اعتقادی و

 دارد دوست فردی هر چراکه. گرددمی محسوب ی دنیاهمه در

. یادگار بگذارد به خاکی عالم این در فرزندی خود وجود از

 آوری فرزند به جهانیان اگرچه که کنیماشاره را نکته این باید

 والدین هایآزادی از عنوان بخشیبه را آن اما اندورزیده اهتمام

 را جامعه افراد همه بشری حقوق هایاعالمیه در و دانندمی

 قلمرو در خودسرانه مداخله هرگونه شناسند ومی برابر

با  رابطه در گیریتصمیم و کرده منع را خانوادگی و خصوصی

 حق باروری، بهداشت فرزندان، سنی فاصله و تعداد

 سازی اجباریعقیم از رهایی خانواده، تنظیم حق جنین،سقط

 استفاده حق این از توانندمی افراد همه و دانند؛می آزاد را... و

 بشری حقوق هایاعالمیه و نه ما قانون در نه منعی هیچ و کنند

 ژنتیکی مشکالت دارای که زوجینی و خوردنمی چشم به

 و شدن دار فرزند اگرچه. اندنبوده مستثنا این قوانین از هستند،

زوجین  برای شدهپذیرفته حقوق از آن تعداد و زمان حتی

 مصداق، وسعت نیز و گوییمطلق این اما شود؛می محسوب

 نباید. شودمی کودکان آینده ابتدایی حقوق گرفتن نادیده باعث

 پذیرترینآسیب و تریندفاعبی کودکان که داشت دور ازنظر

 ژنتیك علم اگرچه وجودبااین .جامعه هستند هر هایگروه

 افراد در معلولیت کاهش و شناخت برای نو علمی عنوانبه

 کنونی عصر در ناتوان کودکان تولد شاهد اما همچنان است؛

 یك از جهانی بیش بهداشت سازمان آمار اساس بر و هستیم

 زندگی جهان سراسر در معلولیت از نوعی با نفر میلیارد

و  فقیر هایخانواده از کودکانی که آمار این اساس بر و کنندمی

 هایمعلولیت کنند،می زندگی قومی هایاقلیت در که کسانی

 این به نسبت گذارقانون اگرچه. کنندتجربه می را بیشتری

قانون  23 ماده در 1391 سال در و نبوده تفاوتبی مطلب

 هدف ماده این در و است پرداخته مهم این به خانواده حمایت

 واگیردار و های خطرناکبیماری شناخت را سالمت گواهی از

 در ماده همین تبصره در و کندمی یاد کودکان و زوجین برای

 منع راهکار آینده، نسل برای ناپذیرخطرات جبران صورت

کاهش  جهت در مؤثر گامی اگرچه. دهدمی ارائه را نسل تولید

 بیان صرف اما است، آنان حقوقبه توجه و ناتوان کودکان

 به های مربوط،نامهآیین در و کندنمی کفایت مسئله

 خطر معرض در که زوجینی برای ازدواج از قبل هایمراقبت

 نیز و ازدواج از بعد هایبه مراقبت نسبت و کرده اکتفا هستند

 مطالب بهباتوجه. است نداده ارائه راهکاری باروری حین در

 را جامعه و کودکان حق مطلب این به توجه شده اگرچهگفته

 از راهکارهای مناسب ارائه نیازمند همچنان اما دهد،می پوشش

 قانون این در ابهام هرگونه رفع برای ذیصالح مقامات سوی

 .هستیم

 آوری فرزند حق ماهیت و صاحب و مفهوم -1

 آن که گردد؛می ایجاد مختلف اهداف به رسیدن برای خانواده

 و کندمی پیدا تغییر مقتضیات و هابرحسب زمان اهداف

 وضوحبه تاریخ طول در توانمی را هامؤلفه این تأثیرات

 مدنی قانون 1041 ماده اساس بر مثال برای مشاهده نمود؛

 15 برای پسران و 13 دختران برای ازدواج سن 1381 اصالحی

 از قبل نکاح عقد اصالح، از قبل ماده همین اما شده،داده قرار

 نشان تغییر این و دانستهصحیح می ولی اجازه با را بلوغ

 و است همسران کنار در آرامش نکاح اولیه هدف که دهدمی

 و عشق سراسر زندگی یك ساختن متقابل برای فهم نیز

افزایش  فقط ازدواج هدف و است فداکاری با همراه و دوستی

 در وجودبااین. نیست جنسی مسائل به ابتدایی نگاه و نسل

 داشتن برای های اصلیمؤلفه از شدن دار فرزند گذشته اعصار

 خانواده در را تولیدی نقش فرزند چراکه بوده؛ پویا زندگی یك

 درنهایت و بیشتر کار نیروی فرزند بیشتر، و کردهمی بازی

 و جوامع شدن صنعتی با امروزه اما است بوده بیشتر تولیدات

 نقش این و نگاه این ایهسته خانواده سمت به هارفتن خانواده

 :Azazi, 2008شد، ) سپرده فراموشی به رفتهرفته فرزندان برای

10) 

 آوری فرزند حق -

 نسل تولید و تولیدمثل چون هاییواژه با لغت در فرزند آوری

 معادل لغت کتب تولیدمثل در دارد همپوشانی باروری نیز و
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 ادامه را آن و است فرزند آوری و آوردن پدید کردن زادوولد

 :Dehkhoda, 1962اند، )کرده تعریف موجودات زنده دودمان

1770) 

 و زن 1های گامت ترکیب فرآیند تولیدمثل پزشکی اصطالح در

 (.Qaini and Moinifar, 2013: 42است، ) مرد

 و دارندمی بیان استیالد واژه با را فرزند آوری و در فقه

 بچه فرزند و طلب معنی به است استفعال باب در کهازآنجایی

 نیز بالقوه توانایی یك معنی به فقه در و است خواستن

 کردن باردار باردارشدن و توانایی انسان که شدهتعریف

 (Dehkhoda, 1962: 4609رادارند، )

 حقوقی پردازاننظریه برخی را تولیدمثل حق ادامه و در

 کنترل برای است حقی تولیدمثل حق» :کنندمی تعریف گونهاین

برای  مناسبی دلیل دولت اینکه مگر تولیدمثل، در خود نقش

 ,Qaini and Moinifar، )«دهد ارائه حق این اعمال از ممانعت

2013: 43.) 

کرده  تعریف گونهاین را باروری حق جهانی بهداشت سازمان

 حق شناختن رسمیت به مبنای بر باروری حقوق»است: 

 و گیری آزادانهتصمیم برای زوجین و افراد تمام اساسی

 و شدن داربچه زمان و سنی فاصله تعداد، درباره مسئوالنه

 حق و امر این برای تحقق کافی وسایل و اطالعات داشتن

 باروری و جنسی بهداشت استانداردهای باالترین به دستیابی

 برای افراد تمامی حق شامل این حقوق شودمی تعریف

 و اجبار تبعیض، هرگونه دورازبه باروری درباره گیریتصمیم

 بهداشت سازمان مذکور، تعریف بهباتوجه «.خشونت است

 و داندمی ازجمله زوجین افراد همه حق را آوری فرزند جهانی

 حق آن غیر چه و ازدواج قالب در چه افراد همه منظر این از

 حریم وارد تواندنمی ارگانی و هیچ رادارند شدن دار فرزند

 و امکانات آوردن فراهم مسئول هادولت و شود آنان خصوصی

 احسن نحو به حق این از بتوانند افراد تا تجهیزاتی هستند

                                                           
 مسئول که است یافتهتخصص سلول یك( Gamete: انگلیسی به) گامِت1 

 آن از که جانداری کروموزوم نصف حاوی معموالً هاگامت. است جنسی تولیدمثل

 و دهیشکل برای موردنیاز ژنتیکی ماده نصف دیگر، زبان به. هستند اند،ایجادشده

 رادارند. کامل جاندار یك ایجاد

اطالعات  گذاشتن شامل امکانات این ازجمله کنند؛ استفاده

 .است امر این تسهیل برای الزم وسایل و ابزار و کافی

 تولیدمثل محصول که است نسل امتداد آوری فرزند درنهایت

 متولد پسرانی یا دختران و رهگذر این از که است والدین

 حق و هستند؛ والدین مدیون را خود موجودیت که شوندمی

 زوجین یهمه که است اختیاری سلطه و یك شدن دار فرزند

 هر که است بالقوه توانایی یك و باشندمی برخوردار آن از

 در باروری امکان که آنان حتی و دارد خود وجود انسان در

 ابزارهای استفاده از با که رادارند حق این نیست موجود آنان

 ,Momeni ).یابند دست شیرین رویداد این به باروری کمك

2022: 14) 

 آوری فرزند حق صاحب -

 زوجه . حق1

 کیست؛ زوجین بین در آوری فرزند در حق صاحب اینکه در

 فقها اساس بر همین ندارد وجود رابطه این در صریحی نظر

 قالب در اما اند؛نداده زوجه یا زوج به را حق این صریح طوربه

 نکته این به هابیماری از برخی و و فسخ عزل چون؛ مباحثی

حق  شدن دار فرزند که هستند نظر این بر برخی. اندکردهاشاره

 ندارد فرزند نداشتن یا برداشتن حقی هیچ زوج و است زوجه

 (.Yazdi, 1999: 498گیرد، )می تصمیم که است زن این و

 این که ثانی شهید هم چون دارد؛ طرفدارانی نظر فقه این در

 که داردبیان می منی عزل ذیل در و دهدمی زوجه به را حق

 النهی ان االخبار من یظهر و»است:  استیالد عزل تحریم علت

 ،«للمراه فیه الحق ان االستیالد و لحکمه تحریما و کراهه

(Ameli, 1995: 65) 

 انحصار از نشان للمراه( فیه )الحق واژه بهباتوجه اینجا در و

 (.Mohagheq Damad, 2010: 14زن است، ) بر حق این

 بر عزل کرد، زوجه رضایت بدون و شرط برخالف زوج اگر

 ,Ameliنیست، ) زوجه ذمه بر تکلیفی برائت اصل اساس

1995: 70) 

 را عزل و فرزند آوری را عزل ممنوعیت علت نیز کرکی محقق

 را عزل حرمت یا کراهت فقها اکثر داند،می زن حق با مخالف
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 باشد نشده شرط عزل عقد، ضمن گیرند کهمی نظر در درجایی

 نبودن یا بودن راضی و نباشد راضی عمل این به نیز زن یا

 به برخی کند عزل مرد و نباشد راضی اگر و است زوجه شرط

 :Najafi, 1987اند، )کرده حکم حرمت به برخی و کراهت

111.) 

 زوجه برای شدن دار فرزند حق که دهدمی نشان همهبااین

 حتی و زوجه است دست به عزل بر رضایت چراکه است؛

 را زوجه برای زوج طرف از دیه پرداخت فقها از برخی

 عالوه .گیرندمی نظر در رضایت او بدون عزل اجرای ضمانت

 چراکه دانندمی زن تلذذ با مخالف را عزل برخی استیالد بر

 و اوست حقوق از و این است رابطه از زن لذت سبب انزال

 بر خصا همچون زوجه سوی از نکاح فسخ موارد در برخی

 نه است آوری فرزند عدم آن اصلی علت که هستند نظر این

 توانایی مرد خصا در چراکه جنسی بر رابطه توانایی عدم

توانایی  است مفقود که چیزی آن و دارد را رابطه برقراری

 به مربوط بندهای از دریکی نکاحیه سند در .است باروری

از  را زوج آوری فرزند توانایی عدم نکاح عقد ضمن شروط

 جاری را طالق وکالت به تواندمی زوجه که دانندمی مواردی

 فرزند بودن حق دلیلی بر را بند این تواننمی بازهم ولی. کند

 این مرد قانون در چراکه گرفت نظر در زوجه برای آوری

 را خود همسر قضایی، رعایت تشریفات با که دارد را توانایی

 دارد دلیل به نیاز طالق برای که است زن این و دهد طالق

 و عسر اثبات امکان که درجایی تسهیل برای همین و برای

شروط  از برخی نکاحیه سند در است سخت آن حرج

 منطوقی نیز المللیبین قوانین در. است شدهبیان ثابت صورتبه

 از برخی کلیت از شود امانمی یافت آوری فرزند با رابطه در

 زوجه مختص حق این که کرد را برداشت این توانمی مواد

 زنان به ناظر خاص، معنی به حق باروری و زوج؛ نه است

 حق با آن ارتباط و جنینسقط حق گرفتن نظر در با و است

 ,.Abbasi et alدانست، ) زوجه حق را آن توانباروری می

2014: 93.) 

 

 زوج حق .2

 است زوج حقوق از آوری فرزند که هستند نظر این بر برخی

. است زوج نداشتن فرزند، یا و داشتن برای گیرندهتصمیم و

 از جلوگیری ابزار حکم ذیل ونیز عزل موضوع ذیل در هم فقها

 کتاب در خویی اهللآیت. کردند بحث این رابطه در باروری

 من االنزال منعها»دارد: می بیان زن عزل با رابطه در خود النکاح

 للتمکین مناف فانه الزوج رضا بدون حرمته فالظاهر فرجها فی

 ناشزه عنوان و داندمی را حرام زن عزل ایشان« علیها الواجب

است،  نظر همین بر نیز عروه صاحب. کندمی بار آن بر را

(Khoei, 1983: 141.) 

 امام از عبدالرحمن که روایتی به خود ادعای برای اثبات فقها

 در از حضرت که کندمی استناد کندمی نقل السالمعلیه صادق

 یا و« الرجل الی ذلك»فرمودند:  امام و شد سؤال عزل با رابطه

 رابطه در السالمعلیه صادق از امام که مسلم محمدبن صحیحه

 یصرفه الرجل الی ذاک»فرمود:  حضرت و پرسیدند عزل با

 که قرن بیماری با رابطه در تنها داخلی قوانین در .«یشاء حیث

 این برخی بر آورد،می فراهم زوج برای را نکاح فسخ امکان

 عوامل از همین برای شودمی باروری مانع قرن که هستند نظر

 حقبه تواننمی ماده صرف اینبه اگرچه است، نکاح فسخ

 با رابطه در چراکه رسید زوج برای آوری فرزند انحصاری

 خصا هم چون مواردی نیز زوجه نکاح برای فسخ عوامل

شود، می آوری فرزند مانع فقها اکثر عقیده به و ذکرشده

(Lamiyan et al., 2013: 38.) 

 زوجین . حق3

 جنینی دوران در تر،قبل حتی و تولد بدو از فرزند

 بر والدین را سنگینی تکالیف و غیرمالی و مالی هایمسئولیت

 گیریتصمیم و فرزند داشتن حق تواننمی بنابراین کند؛می بار

 موجب و دانست زوجه یا زوج و در منحصر را آن با رابطه در

 فقط نطفه داشته؛ بیان غزالی که طورهمان. شد دیگری اضرار

 خون و مرد مایع الحاق از و آیدنمی به وجود مرد منی از

 Momeni)شود،می ایجاد فرزند یك زن رحم در زن قاعدگی

et al,2021: 18) 
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 دو هر برای هدف این باشد شدن دار فرزند نکاح هدف از اگر

 فرزند که فقهایی هستند نیز فقه در موارد این همه با. است آنان

 زوج سوی از عزل همین برای دانندمی دو هر حق را شدن دار

 از عزل و زوج برای دیه ثبوت را موجب زوجه رضایت بدون

 برای دیه ثبوت موجب را زوج رضایت بدون زوجه سوی

 (.Najafi, 1991, vol. 29: 111دانند، )زوجه می

 را نکاح عقد ضمن در استیالد شرط نیز فقها از برخی یا و

 مشروط برای و اندصفت پذیرفته شرط قالب در زوجین برای

 در را وصف از تخلف خیار علیه مشروط تخلف صورت در له

 فرزند شرط نیز جواهر صاحب رابطه این در و اندگرفته نظر

 ,Najafiگیرد، )می نظر در زوجه هم و زوج برای هم را آوری

1991, vol. 29: 384.) 

 آوری فرزند خاص موضوع با رابطه در داخلی قوانین در

 فرزندان در برابر والدین، مسئولیت توانمی اما است، ساکت

 والدین تکلیف و حق قانون، اساس بر که حضانت همچون

 برای فرزند آوری بودن بر حق دلیلی شود رامی محسوب

 را والدین 2سوره بقره 233 آیه در نیز قرآن در .دانست زوجین

 نظر در وظایفی هریك برای و داندمی مکلف کودکان برابر در

 خدای سال دو از قبل شیر گرفتن از برای حتی و گیردمی

 به نه که کندمی یکدیگر با تعامل و مشورت به سفارش متعال

 بهباتوجه. گردد پایمال کودک مصلحت نه و والدین شود ضرر

 و چه خواسته چه فرزند کهازآنجایی و شدهگفته مطالب

 تواندمی گاه و آوردمی وجود به تکالیفی والدین برای ناخواسته

 این با رابطه در گیریهمین تصمیم برای باشد؛ زیاد بسیار

 یا زوج تصمیم اساس بر که است طرف دو هر حق مسئله

 اینکه مگر. نشود معنوی و مادی ضرر دیگری متحمل زوجه،

 را شرط فرزند نداشتن یا و داشتن طرفین از هریك عقد ضمن

                                                           
 الْمَوْلُودِ  وَعَلَى الرََّضَاعَةَ یُتِمََّ  أَنْ أَرَادَ لِمَنْ کَامِلَیْنِ  حَوْلَیْنِ أَوْلَادَهُنََّ یُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَات2ُ 

 وَلَا لَدِهَابِوَ وَالِدَةٌ تُضَارََّ لَا وُسْعَهَا إِلََّا نَفْسٌ تُکَلََّفُ  لَا بِالْمَعْرُوفِ وَکِسْوَتُهُنََّ رِزْقُهُنََّ لَهُ

 فَلَا وَتَشَاوُرٍ مِنْهُمَا تَرَاضٍ عَنْ  فِصَالًا أَرَادَا فَإِنْ ذَلِكَ  مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بِوَلَدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ

 آتَیْتُمْ مَا سََلَّمْتُمْ إِذَا عَلَیْکُمْ جُنَاحَ فَلَا أَوْلَادَُکمْ تَسْتَرْضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَیْهِمَا جُنَاحَ

 بَصِیرٌ. تَعْمَُلونَ بِمَا اللََّهَ أَنََّ وَاعْلَُموا اللََّهَ وَاتََّقُوا بِالْمَعْرُوفِ

 ;Momeni )دارد اولویت شرطبه عمل صورت این در که نماید

Mirzabeigi,2022: 13). 

 آوری فرزند حق مبانی -2

 نسل بقای و تولید خانواده تشکیل اهداف ترینمهم از یکی

 ادامه و بقا حفظ دالیلی چون به تواندمی نسل بقای که است

 زندگی، به بخشیدن معنا زندگی، یکنواختی رفع خانوادگی، نام

 داشته بستگی مذهبی و قومی دستورات روابط زوجین، تحکیم

 (.Roshan and Ghadiri, 2013: 80باشد، )

 است امری ثابت ایجامعه هر در فرزند داشتن به تمایل اما

. باشد متفاوت شدن دار فرزند در فرد هر اصلی انگیزه اگرچه

 شناسان مردم برخی که اندازه ایستبه آوری فرزند اهمیت

 برخی و انددانسته امر همین در منحصر را خانواده ماهیت

دانند، می امر همین در را کارکرد خانواده تنها دیگر

(Hikmatnia, 2012: 78.) 

 آوری فرزند حق اقتصادی مبانی -

 نیازهای کردند فراهم دنبال به بیشتر افراد ابتدایی هایدوره در

 راحت امروزه صورتاولیه به مواد چراکه بودند خود اساسی

 حل به گروهی صورتبه افراد و گرفتنمی قرار آنان اختیار در

 صورتبه هازندگی که ابتدا پرداختندمی اساسی خود مشکالت

 شدندجدا نمی ابتدایی خانواده از ازدواج با افراد بود، گسترده

 برای و شدندمی محسوب خانواده آن رئیس پدربزرگ یا پدر و

 ویژگی دو خانواده از نوع گرفتند، اینمی تصمیم آنان آینده

 باهم که بودند بیشتر و نسل 3 داشتند، اول اینکه؛ شامل عمده

 مصرفی-تولیدی محور بر کردندمی سقف زندگی یك زیر در

 خانواده پدر دست در قدرت دانند و دوم اینکه تمرکزمی ادامه

 (.Azazi, 2008: 9 .)بود ارشد پسر به انتقال آن و

 که بودند اجتماع یك صورتبه خود هاخانواده از نوع این 

 برای منطقاً کردند ومی تالش هدف مشترک به رسیدن برای

بر  بودند نیز بیشتر کار نیروی نیازمند بیشتر تولیدات به رسیدن

 فرزند بود، آوری فرزند ازدواج، برای اول هدف اساس همین

 پایین ازدواج دوران سن این بیشتر در کار نیروی یعنی بیشتر

کرد و می فراهم بیشتر چه هر را آوری فرزند امکان چراکه بود؛
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 فراهم را موجود راهکارهای تمام هاخانواده این روسای

 آن در و باشند داشته بیشتری فرزندان بتوانند تا کردندمی

 انجام خانواده رئیس دست به زندگی یك کار یهمه دوران

 نیز مذهبی و نقش هم تولیدی نقش هم خانواده یعنی شدهمی

 شد؛می محسوب سالمندان و کودکان برای حمایتی ارگان یك

 دولتی هایارگان به هااز خانواده وظایف این زمان باگذشت اما

 همان برای تولید دوره آن در و شد؛ واگذار خصوصی یا و

 سود آن از مستقیم طوربه آنان و بود و افراد هاخانواده

 نیاز جوامع شدن صنعتی نیز و فنَِّاوری پیشرفت با .جستندمی

 به شدن جوامع صنعتی با چراکه یافت؛ کاهش بیشتر، فرزند به

 این که بود نیاز صنعت اهداف پیشبرد جهت کارآمد کار نیروی

 هایهزینه باید والدین و پذیر نبودانجام کودکان توسط مهم

 دهدمی نشان پس. گرفتندمی عهده بر باال سنین تا را فرزندان

 بر بلکه عاطفی نیاز یك اساس بر نه ابتدا آوری در فرزند

آن  به اجتماع که گرفتمی صورت اقتصادی نیازهای اساس

 نیروی کودکان کهازآنجایی جوامع پیشرفت با ولی داشت نیاز

 نیز بیشتر فرزندان به داشتن تمایل شوندنمی محسوب کارآمد

 از حمایت برای که معاهداتی در آن بر عالوه و یافت کاهش

 محکوم را پایین سنین در کودکان کردن شده کارنوشته کودکان

ها دولت و والدین توسط باید باال سنین تا کودکان و کنندمی

 ,Moltaftگیرند، ) قرار موردحمایت اجتماعی و مالی ازنظر

2013: 23.) 

 آوری فرزند حق اجتماعی مبانی -

 است متفاوت خانواده به نسبت فرهنگ و جامعه هر نگاه نوع

 آن در فنَِّاوری ظهور و بروز شدن صنعتی عواملی چون به

 بستگی ...و ایدئولوژی و منطقه آن در حاکم هایسنت جامعه

 خانواده تشکیل برای فرد هر هدف اینکه شناخت برای و دارد

 مهم موضوعات از یکی و توجه کرد؛ دالیل این به باید چیست

 نگرش نوع .است شدن دار فرزند خانواده، عرصه در دائمی و

 نمونه برای گیردمی قرار اجتماعی رویکردهای تأثیر تحت افراد

 تأثیر تحت شدتبه گسترده همسرگزینی شکل هایخانواده در

 نداشته و معنی فردیت جوامع آن در و بوده اجتماعی فشار

 همسر هاآن برای خانواده بزرگ رسیدندمی که به سنی افراد

 که بینیمرا می افرادی کمتر دوره آن در و کردمی پیدا را مناسب

. کنند ازدواج یکدیگر با قبیل این از عناوینی یا عشق اساس بر

 دارد وجود مختلفی ازدواج نظرات اهداف با رابطه در

 زناشویی اصلی هدف که اعتقاددارند جنسی میل طرفداران

 برخی. است غریزی محرکات به دادن و رسمی حقوقی شکل

 برای آینده فرزندان پرورش و تولیدمثل را زناشویی هدف نیز

 به رسیدن برای را رابطه ایجاد کنند ومی معرفی جامعه بهتر

 در. دهندمی قرار فرزند است داشتن همان که باالتر هدف

 ازدواج که کنندمی تأکید آوری فرزند بر چنان جوامع از برخی

 همین برای. دانندمی ملغی عمالً و پذیرشرا غیرقابل آن بدون

 خودیا خودبه ارتجالی طالق به که طالق از خاصی نوعی

 خاص مدتی از بعد که بوده مرسوم دوره آن در است معروف

 طرفین از هریك نشد، منتهی فرزند آوری به ازدواجی چنانچه

 دیگری با زوجیت برای ایتازه قرارداد فسخ، به نیاز بدون

 (.Sarukhani, 1991: 32منعقد کند، )

 است ایجامعه به بسته استیالد به پذیرش گفت توانمی کل در

 در گیریتصمیم فرد برای هر. کندمی زندگی آن در فرد که

 طورکلیبه و والدین گروها دوستان نظرات به عملی هر انجام

 کنش انجام در فرد اگر و دهدمی زیادی نشان توجه جامعه

خبردار  آن باالی اجتماعی پذیرش از آوری فرزند مثالً خاص

 بالعکس. و داد درخواهد تن آن به ناخواسته یا خواسته باشد

 فرزند به نگاه بیشتر باشد دینی پذیرش که جوامعی در همچنین

: که نظر هستند این بر نظرانصاحب برخی. است بیشتر آوری

 این اثر در و شده مادی روززندگی روزبه فعلی جامعه در

 خود ابتدایی حالت از نهادها دیگر همانند نیز خانواده تحول

 این از یکی کردند؛ پیدا دست جدیدی شکل به و فاصله گرفته

 بر و است و اعتقادی مذهبی نگرش نوع در تغییر تغییرات، نوع

 مذهبی اعتقادات نفوذ از که ایجامعه در که هستند عقیده این

 کمتر جامعه آن در باروری میزان که طبیعی است شود کاسته

 است.
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 آوری فرزند حق فردی مبانی -

 دینی افکار از گرفتن فاصله و جوامع شدن صنعتی بهباتوجه

 دیگر دوره این در و هستیم فرزند آوری به تمایل عدم شاهد

 اگرچه شود،نمی محسوب محرک صرف اقتصادی رویکرد

 بردارهزینه را آوری فرزند به تمایل عدم علل از توان یکیمی

 دلیلی که اما برد؛ نام آینده به امید و اعتماد عدم و بودن

 استیالد به ترغیب را زوجین مشکالت این یهمه با همچنان

 موجود تواندمی که انسان است فرزند به عشق داشتن کندمی

 ساختار جز موجود این و دهد پرورش خود درون در را زنده

 مشترک وجه گفت توانمی و شودمی ها محسوبآن وجودی

 ذاتی فطری و که است پدری و مادری حس همین دوران همه

 46 آیه در قران در. است شده جایگذاری فرد هر درون در

 اساسی رکن دو به نگاه اول در آیه این اگرچه 3کهف سوره

 برخی اما کند؛می تأکید انسانی نیروی و مال یعنی جامعه یك

 و میل خداوند، که هستند عقیده این بر تفسیر آیه در مفسرین

انسان  و داده قرار انسان هر درون در را فرزند به رغبت

 فطری امر یك رغبت؛ این و بخشدمی زینت آن با را خودش

 (.Tabarsi, 1994: 351است، )

 جایگاه از نشان کنندفرزند می داشتن برای افراد که دعاهایی

 از یکی و است خواهی فرزند بودن فطری و فرزند

 ,.Samani et alاست، ) اساسی انسان نیاز هایکنندهبرطرف

2017: 183.) 

 به رحمت شیعه علمای ازنظر اگرچه 4روم سوره 21 آیه در

 روی بر خداوند منت بیان در رابطه آیه و نیست فرزند معنی

 شودمی حاصل نکاح با که رحمتی و مودت اما است؛ بندگانش

 خود ثبات و اطمینان از درجه باالترین به شدن دار با فرزند

 (.Qaini and Moinifar, 2013: 237) ، رسد.می

 

 

                                                           
 وَخَیْرٌ  ثَوَابًا رَبِكَ عِندَ  خَیْرٌ الصَّالِحَاتُ وَالْبَاقِیَاتُ الدُّنْیَا الْحَیَاةِ زِینَةُ وَالْبَنُونَ الْمَالُ»3 

 «.أَمَلًا
 مَّوَدَّةً  بَیْنَکُم وَجَعَلَ إِلَیْهَا لَِِِِّتَسْکُنُوا أَزْوَاجًا أَنفُسِکُمْ مِنْ لَکُم خَلَقَ أَنْ آیَاتِهِ وَمِن4ْ

 یَتَفَکَّرُونَ. لِقَوْمٍ لَآیَاتٍ ذَلِكَ فِی إِنَّ وَرَحْمَةً

 داخلی مقررات در آوری فرزند حق -3

 میان به بحثی استیالد حق از صریح طوربه داخلی مقررات در

 واحدهماده فسخ نکاح، در را آن هایرگه توانمی اما نیامده

 که قوانینی نیز و خانواده حمایت قانون 23 ماده درمانی، سقط

 1122ماده  در .یافت هست، ازدواج های قبلآزمایش رابطه در

 ایجاد فسخ حق زن برای که مرد مختص عیوب از 5مدنی قانون

 در است خصاء بردمی نام که اولین موردی. بردمی نام کندمی

 است، خصیه شدن کشیده»شده  آورده خصا از که تعریفی

، «گویند خصی باشند داشته را صفتی چنین مردی که

(Mohagheq Damad, 2000: 348.) 

توانایی  است مبتال بیماری این به که کسی فقهی ازنظر 

 با که کسی برای روایت در چراکه دارد، را رابطه برقراری

 متوجه رابطه، زوجه بعد و باشد کرده برقرار رابطه همسرش

 در کند. پرداخت زوجه به را مهریه تمام باید زوج شود، خصا

 متوجه رابطه از بعد زوجه فرضی که در نیز االسالم شرایع

 را آن برخی گیرد.می قرار زوج ذمه بر مهر کل باشد شده خصا

 برای که ضرری اساس بر و دانندمی نکاح غرضبا  مخالف

 حتی فسخ نکاح به قائل تناسل عدم نیز و شودمی فراهم زوجه

 را خصا طوسی شیخ همچون افرادی .هستند رابطه از بعد

 عیب را انزال چراکه عدم دانندنمی فسخ برای مجوزی

 (.Tusi, 2009: 57داند، )نمی

 وارده دالیل اینکه و نکاح تداوم و لزوم اصل گروه این دالیل

 Naseri Moghadam andگردد، )برمی از عقد قبل به

Namdari Musa Abadi, 2012: 70.) 

 از قبل برای را سالمت گواهی ارائه مدنی قانون 1040 ماده در

 ذکرشده ماده این که در مواردی اگرچه داندمی الزامی ازدواج

 را زوجه یا زوج ابتدا که است مسری موارد ازجمله

 احصا ماده این در که اما مواردی دهد،می قرار الشعاعتحت

 زمان مقتضیات اساس بر دوره هر در و است تمثیلی شده

                                                           
 :بود خواهد زن برای فسخ حق موجب مرد در زیر عیوب؛ مدنی قانون 1122 ماده5 

( 3،باشد نداده انجام را زناشویی عمل یکبار ولو اینکه شرط به عنن (2خصاء (1

 .نباشد زناشویی عمل به قادر که ای اندازه به تناسلی آلت بودن مقطوع
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 نامهتصویب نمونه برای افزود آن بر مواردی را توانمی

 ناقلین تشخیصی آزمایش 10/1/1376مورخ  وزیرانهیئت

 قانون 23 ماده در یا و الزامی کردند؛ را ازدواج قبل تاالسمی در

 عالوه بر ماده این در 1391 مصوب خانواده حمایت

 هایبیماری زوجین برای خطرناک و واگیردار هایبیماری

 از نشان این افزودند؛ و آن بر نیز فرزندان برای خطرناک

 در که است سالم نسل به بیشتر توجه و گذارقانون اهمیت

 نسل به خطرناک بیماری این کهدرصورتی ماده همین تبصره

 منع شامل باید نظارت و مراقبت کند وارد آسیب بعدی

 در زوجین خواسته بر جنین سالمتی اولویت شود و تولیدمثل

 به مربوط واحدهماده در درمانی سقط .شودمی مقدم موارد این

بیماری  که کند تائید متخصص پزشك کهدرصورتی جنین،سقط

 در را او جان مادر بیماری یا شده مادر حرج موجب جنین

 ماهگی 4 قبل خود مادر رضایت با دهد،می قرار خطر معرض

 سالمتیبه فقط واحدهماده این در و کرد سقط را جنین توانمی

 جان مواردی در چراکه کرده توجه جنینمجوز سقط برای مادر

 و یك اوست جان نجات اولویت باشد خطر معرض در مادر

 آوری فرزند حقبه داد تعمیم را آن تواننمی و است عقلی فهم

 (.Katoozian, 1394: 689زوجه، ) برای

 فرزند آوری حق و جامعه مصلحت -4

 توجه آن به اعصار همه در که است عناوینی ازجمله مصلحت

 هایراه از را یکی مصلحت سنت اهل فقهای حتی و شده

 نیازمند آن بهتر شناخت برای ابتدا فلذا دانندمی حکم کشف

 مرادف را مصلحت 6سته صحاح در :هستیم آن درست تعریف

است،  فساد مقابل و فساد ضد معنی به و داندمی مصالح با

(Johari, 1986: 383.) 

                                                           
 سنت اهل نظر در معتبر حدیثی کتب از بزرگ مجموعه شش عنوان سِتَّه، صِحاح6ِ 

 قرآن از پس که ایگونهبه دارند؛ بسیاری اعتبار سنت اهل نزد هاکتاب این. است

 عنوان با کتاب دو تنها چند هر. رودمی شمار به آنان دینی منابع مهمترین کریم

 معنای) به صحاح آنها همه به اما است، سنن عنوان با دیگر، کتاب چهار و صحیح

 سنن مسلم، صحیح بخاری، صحیح از عبارتند منابع این. شودمی گفته( هاصحیح

 .نسائی سنن و ترمذی سنن ماجه،ابن سنن داوود،ابی

 معنا خیر و فساد ضد معنای به مصلحت نیز مجمع البحرین در

 (.Al-Tarihi, 1987: 625است، ) شده

 Ibn) است، بکار رفته معنی همین به نیز العرب لسان در 

Manzoor, 1984: 516.) 

 آن برخی نیست؛ لغوی معنی از جدای نیز آن اصطالحی معنی

 ,Al-Hakimدانند، )است می شارع مقصود آنچه هر معنی به را

2008: 365.) 

 شدهوضع خیر و نیکی جلب پایه بر تماماً الهی احکام چراکه

 دفع و منفعت جلب را مصلحت آن تعریف در غزالی. است

 است مالک مصلحتی جلب و مضرتی دفع اما داندمی مضرت

 ,Ghazaliنماید، ) محافظت نظر آن از و شارع باشد مقصود که

2008: 140.) 

 سنخ از را مفسده و منفعت سنخ از را مصلحت خویی محقق

 نه است مفاسد و مصالح تابع شرعی احکام و داندمضرت نمی

 از واجبات شرعی از بسیاری در دلیل همین مضاربه و منافع

 وجود جانی یا مالی ضرر جهاد و حج خمس، زکات، قبیل

 بدنی یا مالی محرمات، منفعت از بخشی در چنانچه دارد،

 اجتماعی اساس همین بر است اجتماعی بالطبع است. انسان

 بالفطره طبیعت انسان که است عمومی و کلی غایت یك بودن

 (.Motahari, 1993: 20است، ) روان آن سویبه

اجتماعی  که است این از نشان حجرات سوره 13 آیه اساس بر

 اجتماع این و است؛ شدهگنجانده انسان آفرینش بطن در بودن

 و بزرگ او فرد برای هایتوانایی تناسببه دوره هر در

 پذیرش آن در افراد حضور شرط اولین و شودمی تربزرگ

 خود نقش نیز و خود هایو مسئولیت تکالیف قبول و قوانین

در  و باشدمی هست جامعه همان کل یك اهداف پیشبرد در

 را فرد هر تکالیف که هستیم سازمانی یك نیازمند مسیر این

 با تا خاطرنشان کند زمان هر در را قوانین و نماید معین

 ابتدای همان از هاانسان. نباشیم روروبه ومرجهرج از جنگلی

. هستند روبرو جامعه وخانواده  یعنی اجتماع دو با زندگی

 هادولت قیدوشرطبی حکمرانی از رهایی درصدد آنان همیشه

 قبول با البته آنان، کنار در زندگی پذیرش مجبور به اما اند،بوده
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 اینجا در که مهم بسیار نکته .باشندمی طرف دو برای شرایطی

 به رسیدن درصدد افراد همواره که است این دارد وجود

 دارد اولویت آنان برای شخصی سود هستند و خود اهداف

دو  به تنها که است حیوانی انسان، که هستند نظر این بر برخی

 شخصی و در سود یا ترس دهد،می انجام را کاری هر انگیزه

 زور که اندتشبیه کرده حیوانات به را هاانسان آنان ادامه،

 رسیدن برای تصورقابل وسیله تنها بنابراین است، حق موجب

 هایاراده آمیز منازعه و درصحنه پرآشوب نظمی هرگونه به

 :Bayat Komitaki and Balvi, 2015است، ) زور بشری،

128.) 

 آرامش برای خواهان بالطبع هاانسان که گفت بتوان شاید

 منازعه هرگونه با و باشندمی کنندمی زندگی آن در که محیطی

 در را افراد شخصی توان نفعنمی اما گردانند روی قانونیبی و

 جمع با دوگانه موجودی یك انسان و گرفت نادیده مورد این

 هم و دهدمی جای خود در را خیر هم صفات که است اضداد

و  ذات از گرفته نشاءت را خیر صفات تواننمی و شر صفات

 چراکه دانست جامعه به مربوط را شر صفات و او فطرت

 نیازمند انسان همین اساس بر. نیست انسان از جدای نیز جامعه

 او گاهی و شود یادآور را حقوق و قوانین تا است نظامی یك

 مجازات آن به تعدی صورت در یا و آن اجبار پذیرش برای را

 باشند کهمی حقوقی یکسری دارای افراد راستا همین در. نماید

هست،  تزاحم در افراد دیگر نفع و حقوق با امتثال مقام در

(Hemti et al., 2012: 27.) 

 گیرینتیجه

 به فرزندان تولد با و شروع مخالف جنس دو اجتماع با خانواده

 با که است حقی دار شدن فرزند. رسدمی خود شکوفایی اوج

 ارگانی هیچ و شودمی ایجاد زوجین برای نکاح عقد انعقاد

 نتیجه فرزندان چراکه کند، محروم این حق از را آنان تواندنمی

سازمان  تعریف بهباتوجه و است والدین نسل ابقاء به نیاز

 روایات همچنین و بقره سوره 223 آیه نیز و جهانی بهداشت

 حقی داشتن فرزند و است ادعا این کنندهاثبات موجود،

 که چیزی اما شود؛می محسوب والدین برای انکارغیرقابل

 حق این برخی که است؛ این حق صاحب شده اختالف موجب

 نمود توجه باید اما دهندمی زوج به دیگر برخی و زوجه به را

 در و ترقبل حتی و تولد قبل و تولد بدو از همان فرزند که

 و مادی اخالقی مسئولیت بود نشده منعقد اینطفه که دورانی

 طرفیك به توجه بدون تواننمی و کندمی بار والدین بر را

 اضرار موجبات و زوجه داد یا زوج به را شدن دار فرزند حق

 درمانی، سقط قانون اساس بر اگر چراکه کرد؛ فراهم را آنان

 با بدانیم، زوجه اختیارات از نابهنجار را جنینسقط حق

 ضرر آن پس از مادر فقط کودک، آن تولد به زن رضایت

 حتی و خانواده نظام کل بر مخاطرات و موجبات کندنمی

 متأثرترین نهادی جامعه میان این در و کندمی فراهم را اجتماع

 کودک و دهدمی جای خود در را خانواده تأثیرات که است

 جامعه خسران غیرمستقیم باعث و مستقیم طوربه نابهنجار

 را جامعه نیز و خانواده کل تواننمی اساس همین بر شود،می

 .داد زوجه به را نابهنجار جنینسقط و حق داشت دور ازنظر

 به بنا دوره، هر در آوری فرزند اصلی مبنای و دلیل وجودبااین

 و است متفاوت و فرهنگی اقتصادی اجتماعی، خاص شرایط

 تواندمی مذهبی حتی و اجتماعی اقتصادی، عوامل از هرکدام

 نشدن یا و شدن دار فرزند برای انگیزه برای ایجاد مستقل دلیل

 سرمایه انسانی عنوانبه فرزندان درگذشته مثال برای. شود آنان

 شدن گسترده و اقتصادی استقالل متضمن نیز و خانواده برای

 حاضر حال در شدند امامی خانواده اقتصادی آینده افق

 هایهزینه باید طوالنی هایمدت تا والدین کهازآنجایی

 از زیاد، فرزند داشتن برای انگیزه آنان کنند فراهم را فرزندان

 دوره یك در ابتدایی قصد که گفت بتوان شاید و رفت بین

 حاضر حال در و بوده کار نیروی به زیاد، داشتن فرزند برای

 کمتر بیشتر فرزند داشتن به تمایل و گرفته فاصله هدف آن با

 هایمحرکه شدن دار فرزند برای مؤثر عوامل دیگر. است شده

 جوامعی در دهدمی تحقیقات نشان مثال برای است اجتماعی

 شدن دار فرزند برای پذیرششان باشند استوارتر دینی ازنظر که

 حق یك عنوانبه فرزند داشتن اگرچه فقها آثار در .است بیشتر

تقسیم  گروه دو به فقها منی عزل بحث در اما نشده، یاد
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 روایات، چون دالیلی و دانندمی حرام را عزل برخی شوندمی

 نظر در عزل برای ای کهدیه نیز و نکاح هدف و قصد اجماع،

 دالیل دانند؛می مکروه را آن برخی و کنندمی استناد گیرندمی

 توسط را شدن دار فرزند شرط که روایاتی است آنان اصلی

متقنی  دلیل همهبااین. است دانند،می صحیح زوجه یا و زوج

 شرط استناد مورد روایت چراکه ندارد وجود عزل حرمت برای

 درنهایت و داندمی نکاح صحیح عقد ضمن در را آوری فرزند

 محسوب زوجین اختیارات از آوری فرزند گفت توانمی

 پاسخ در اما نماییم؛ محدود را آنان دلیلتوان بینمی و گرددمی

پاسخ  گونهاین توانمی چیست آوری فرزند حکم که سؤالی به

 از یکی شدن دار فرزند روایات، و آیات بهباتوجه که؛ داد

 این با و گرددمحسوب می ازدواج هایحکمت ترینمهم

 صورت در اگر اما است مستحب فعل یك ابتدا در اوصاف

 جمعیت یا و بخورد برهم موازنه جمعیت نشدن دار فرزند

 واجب یك شدن دار فرزند یابد کاهش کفار نفع به مسلمانان

 وجودبااین.نرسد اسالمی حاکمیت به آسیبی تا کفایی است

 آزادی و دانندمی والدین بالمنازع حق را آوری فرزند برخی

 هادولت و نیست هیچ قیدی به مقید آوری فرزند در آنان

 والدین به احترام اگرچه شوند آنان هایآزادی مانع توانندنمی

 اما است شده سفارش آیینی و دین در هر آنان به نیکی و

 حقوق گرفتن نادیده سبب والدین اختیارات بودن نامحدود

 کودکان سالمت دیگر طرف در. شودمی ابتدایی کودکان

 درهرحال سالمتی که است شدهپذیرفته اساسی اصل عنوانبه

 و آیات به نظر این اثبات برای و باشد اولویت در باید آنان

 همچون عقلی به دالیل نیز و فقها نظر همچنین و روایات

 اساس همین بر. کنندمی استناد فاالهم اهم نیز و ضرر ال قاعده

 اتخاذ موضوع این در توانیممی اجرایی که ضمانت اولین

 .است فرزندان برابر در والدین مدنی مسئولیت قبول نماییم،
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