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های معلولیّت ، گاه وجودبرای زوجین در غالب مواردفرزندآوری وجود مطلوبیّت  با هدف: و زمینه 

ا تشود یمسبب جسمی برای فرزند در اثر علل ژنتیکی و یا مادرزادی، خطرناک ذهنی، روانی و 

ار شدن درزندفاز  رغم میل باطنی و البته به استناد دالیل و مدارک پزشکی،پزشک، زوجین را به

ین پدیده، امواجهه با حکم و وظیفه زوجین در  خصوصدر ،فقهی منابعدر از آنجا که  کند.نهی 

ندآوری از فرزدر این نوشتار برآنیم تا حکم جواز یا عدم جو است گرفتهاظهارنظر صریحی صورت ن

 م.ر دهیدر فرض مورد بحث را مبتنی بر ادله و مبانی فقهی و نیز اخالقی مورد بررسی قرا

ه و ، مبانی تحقیق را تبیین کردحلیلیت -این پژوهش با استفاده از روش توصیفی  ها:روش و مواد

ه با و البت ع فقهیای، حکم فرزندآوری با وجود نهی پزشکی را در مناببخانهبا استناد به منابع کتا

 دهد.نگاهی اخالق مدارانه به موضوع، مورد مداقه و بررسی قرار می

ی ت بیشتررزند از قواز آنجا که ادله عدم جواز بارداری در فرض ایجاد معلولیت برای ف ها:یافته

ای ونی برار عرفی مبتنی بر مبانی فقهی، وجاهت قانگذبایسته است که قانون برخوردار است

 چنین منعی ایجاد نماید.

ری، و دامانتااین تحقیق با تکیه بر اصول اخالقی، رعایت کلیه مراحل انجام  مالحظات اخالقی:

 صداقت  صورت گرفته است.

صورت زشک به نهی پ چهتحلیل ادله و مبانی فقهی، حاکی از این است که چنان گیری:نتیجه

 ،شکنهی پز اما اگر شرعی دارد، کراهتبرای فرزند،  شرایط ایجاد خطرمحتمل باشد بارداری در 

خالقی امبانی که ضمن اینقطع یا ظنّ قوی ایجاد کند بارداری اختیاری زوجه جایز نیست. 

ف انصا وهمچون وجدان اخالقی نیز بارداری در این شرایط را مخالف کرامت انسان و عدالت 
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 مقدمه. 1

ها، گجن قبیل از دالیلی بنابه که دارند وجود افرادی جامعه در

دچار  ژنتیکی اختالالت یا و رانندگی سوانح طبیعی، حوادث

 دست از را خود بدن از عضوی یا و گردندمی عضو نقص

خود  دنب از عضوی که شخصی موارد، این تمامی دهند؛ درمی

و  هافعالیت برخی از است، شده نقص دچار یا داده دست از را

 در حتی گردد.می محروم فردی و اجتماعی هایتوانایی

 را لمعلو فرد تواندمی روحی شدید هایبسیاری موارد، آسیب

 جامعه از کامل طوربه را او یا و داده قرار مرگ آستانه در

 و معلولیّت این در خودش شخص گاهی نماید؛ حال منزوی

 در احتیاطیبی از ناشی حوادث مانند دخیل است، عضو نقص

 هایکاستی و هاآسیب این بروز در گاهی هیچ نقشی و کار؛

 به یعیطب حوادث در که عضوی نقص مانند ندارد، جسمی

 زند بودهص از زمان تولد همراه فرو گاهی این نق آیدمی وجود

 کند امای بارداری با نقص رشد میو طفل در طول دوره

 رقص دناز احتمال باالی این ی باردار اقدام به والدین پیش از

 .(2) اندآگاه شدهتوسط پزشک  فرزند خود

ت لولیّزوجین با علم به این مسئله و امکان باالی مع ،واقع در

عرض مفرزند خود را در  کرده وطفل خود، اقدام به فرزندآوری 

چراکه  دهند.ولیّت قرار میهای معلسختی و مخاطرات

معلولیّت دارای صدمات بسیاری است که ابعاد مختلفی از 

های اما باید دید آموزهدهد. الشعاع قرار میزندگی فرد را تحت

 دهندفقهی در چنین شرایطی اجازه فرزندآوری به زوجین می

 امیه،ه امکنند و آیا از دیدگاه فقیا آنان را از اینکار نهی می

ن در صورت ظن قوی به معلول شدن فرزند، حق والدی

منع  فرزندآوری دارند یا خیر؟ و در صورت ترجیح قول به نهی،

د پزشک برای فرزندآوری به صورت احتمالی کافی است یا بای

ی هاموجب قطع یا ظن قوی گردد؟ از سوی دیگر از نظر آموزه

 ؟یراخالقی منعی برای فرزندآوری این زوجین وجود دارد یا خ

این است که، از این پژوهش ، پرسش اصلی بر این اساس

ق ی حدیدگاه فقه امامیه و اخالق، آیا زوجین به صورت اختیار

باروری در صورت نهی پزشک از فرزندآوری به دلیل امکان 

  دارند؟ باالی معلولّیت فرزند را

موضوع  خصوصاظهارنظر صریحی در ،امامیه یدر متون فقه

که ضرورت آگاهی از حکم در حالی هعالم نشدبحث ا مورد

 ی اسالمی امری بدیهیی زوجین در جامعهمذکور به وسیله

 است.

 از سوی دیگر پاسخ به این پرسش با توجه به اسالمی بودن

گذاری است؛ چراکه هر قوانین جمهوری اسالمی، نیاز قانون

یک  ای از سوی قانون در این مورد نیازمنداقدام بازدارنده

تواند های اخالقی میقهی است. افزون بر این انگاشتهمبنای ف

 گیری زوجین در مورد بارداری درعاملی بازدارنده در تصمیم

قه رو بررسی این موضوع در ف از این بحث باشد. موضوع مورد

 رسد.امامیه ضروری به نظر می

کم حت و مطالب به بررسی مفهوم معلولیّ  یبنابراین در ادامه

تمل بر بیان حکم جواز و عدم جواز که مش آن فقهی

ن آن است و بررسی مبانی اخالقی همچو یفرزندآوری و ادله

 و، انصاف سوءاستفاده از حق کرامت انسانی، وجدان اخالقی،

ه اختتبیین قول مختار و پیشنهادهای قانونی در این مورد پرد

 شود.می

که در  دهدباره نشان میاین شده در های انجامبازبینی پژوهش

 حقوقی این موضوع ی دیگر ابعادایر مقاالت، دربارهس

 گرفته است، ازجمله:هایی انجامپژوهش

 انونآوری زوجین دارای معلولیّت ژنتیک در قحق فرزند» مقاله

ری که پیرامون حق قانونی فرزندآو« المللیایران و اسناد بین

این دسته از زوجین بحث کرده و از لحاظ قانونی امکان 

بررسی  سازی زوجین دارای معلولّیت و عدم آن را موردعقیم

 .(3)قرار داده است 

ه بکه « مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند معلول»مقاله 

ث بررسی مسئولیت ناشی از خساراتی که فرزند معلول به ثال

 .(4) کند، پرداخته استوارد می

بارداری به بررسی حکم اخالقی و فقهی  رو نوشتار حاضراین از

دواج از زوجه در صورت نهی پزشک قبل از بارداری یا قبل از از

 امامیه فقه ؛ همچنینپردازد... میهای ژنتیک وطریق آزمایش

 یمشخصّ دستور و نظر بحث، خاص، در موضوع مورد طوربه نیز

پزشکی پیشگیرانه نیز از  هایکند، زیرا آزمایشنمی ارائه
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 موضوع پژوهش حاضر در هیچ بنابراین،مسائل نوپدید است، 

 طور خاص مطرح نشده است.یک از منابع به

 

 . مالحظات اخالقی2

ت عایرکلیه مراحل انجام این تحقیق با تکیه بر اصول اخالقی، 

 داری، و صداقت  صورت گرفته است.امانت

 

 ها. مواد و روش3

نی تحلیلی، مبا -پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی

م ، حکایتبیین کرده و با استناد به منابع کتابخانهتحقیق را 

ا ه بفرزندآوری با وجود نهی پزشکی را در منابع فقهی و البت

ار نگاهی اخالق مدارانه به موضوع، مورد تحلیل و بررسی قر

 دهد.می

 

 ها. یافته4

درخصوص حکم فقهی بارداری در شرایط خاص نظیر ایجاد 

 وازج، دو دیدگاه جواز و عدم معلولیت برای فرزند متولد شده

اری اردببرای آن قابل تصور است اما از آنجا که ادله عدم جواز 

گذار از قوت بیشتری برخوردار است بایسته است که قانون

ن عرفی نیز با تدوین مقررات خاص، وجاهت قانونی برای چنی

 منعی ایجاد نماید.

 

 . بحث5

 مفاهیم. 5-1

 مفهوم معلولیّت. 5-1-1

ا یبه نقص مادرزادی یا عارضی در جسم  (Handicap) لیّتمعلو

ز امتی شود که به ناتوانی در انجام تمام یا قسروان اطالق می

 .(2) گرددمی امور عادی زندگی منجرّ 

 شود:به سه دسته تقسیم میمعلولیّت 

گیرند که به افرادی در این حیطه قرار می: الف: معلولین ذهنی

جهاتی مبتال به نارسایی و یا تأخیر در رشد توان ذهنی و 

مغزی شده باشند که احتمال دارد به دالیل مختلف ارثی یا 

باشند. گروه معلولین  یی مبتال به ناتوانی ذهنی و فکرمحیط

ماندگان ذهنی و بیماران توان در دو دسته: عقبذهنی را می

 .(5) بندی کردروانی طبقه

ه گروهی از معلولین اطالق ـب: ب: معلولین جسمی و حسّی

ه گردد که مبتال به ضایعات نخاعی و اختالالت جسمی شدمی

ها نقص عضوها، ضایعات نخاعی، ترین آنباشند. از شایع

های اسکلتی، اختالالت بیولوژیکی و متابولیسم، ناهنجاری

 .(6) ستا... ناشنوایان و نابینایان،

ر اکثراً شامل قشر مطرود جامعه نظی :پ: معلولین اجتماعی

 شوند... میها وان، ولگردان، محکومین زندانکارمعتادین، بزه

(6). 

کال تواند به یکی از اشمعلولیّت ناشی از نقص مادرزادی می

ز اوم معلولیّت جسمی یا ذهنی باشد، بنابراین معلولّیت نوع س

 موضوع این مقاله خارج است.

 

 مفهوم بارداری .5-1-2

 زن که شودیم گفته یتیوضع به یآبستن ای یحاملگی، باردار

 یباردار راندو به. باشد نیجن ای انیرو یدارا خود رحم در

 دتم به انسان در دوره نیا شود؛یم گفته زین «یآبستن دوره»

 دارد نام مانیزا که نوزاد آمدن ایدنبه با و کشدیم طول ماه 9

 .(7) رسدیم انیپا به

 

 . بارداری اختیاری5-1-2-1

 ستهبارداری که در آن زوجین قصد فرزندآوری داشته و با خوا

 .(8) نمایندقبلی اقدام به بارداری می

 

 یراختیاری. بارداری غ5-1-2-2

از  که وم بارداری استاختیاری یا ناخواسته به مفهبارداری غیر

ن وجیزنظر یکی از زوجین ناخواسته باشد و به عبارتی، یکی از 

 .(8) تمایل به فرزندآوری نداشته باشد

 

ولیّت حکم فقهی بارداری در شرایط مستوجب معل. 5-2

 فرزند

یک از  طور طبیعی حق هرنکاح بوده و به از آثاربارداری 

، همانند نهی پزشک به دلیل زوجین است، اما در شرایط خاصّ
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برشمرد، که توان امکان باالی معلولّیت طفل دو دیدگاه را می

 پردازیم.یک می در ادامه به بررسی هر

 

 جواز بارداری. 5-2-1

و مباهات حفظ نسل  و اهمیّت چه در باب استحباب نکاحآن

شده در روایات آمده است به سقط  کودک پیامبر حتّى به

احادیث دهد. مطابق خوبی اهمیّت فرزندآوری را نشان می

 نسل افزایش نسل و جلوگیرى از انقراض ،نکاح یفلسفه ه،وارد

 شد،خوف انقراض نسل انسان با ،است، بلکه اگر روزى به عللى

 .(9) است ی مستحبّعاد تشود، اگرچه در حالنکاح واجب مى

گردد که فرزندآوری از سوی دیگر، این پرسش مطرح می

مقتضای ذات نکاح است یا مقتضای اطالق آن؟ در پاسخ به 

گر ااین پرسش باید گفت: مقتضی ذات عقد، مقوّم عقد بوده و 

گردد و به در عقد آن را لحاظ نکنیم عقد لغو و بیهوده می

 ینباز  عبارت دیگر، اگر مقتضی ذات را از آن عقد سلب کنیم،

ا بخواهد رفت. اما مخالفت با مقتضای اطالق عقد، منافاتی 

 مقتضای عقد ندارد بلکه فقط خالف اطالق عقد بوده و این

رای عقد ـی است که عرف و عادت باطالق از آثار و لوازم

 .(10) شمرندمیبر

توانند آوری از جمله حقوقی است که زوجین میفرزندرو از این

و به همین دلیل برخالف اطالق عقد در آن تراضی کنند 

 آوریم نیز صحیح است، چراکه اگر فرزندازدواج دو زوج عقی

م ی بر عدمقتضای ذات نکاح بود در صورت عقیم بودن یا تراض

 فتنربارداری میان زوجین، ازدواج ممکن نبود و باعث از بین 

 .(11) شدت عقد میماهیّ

 سوره نحل نیز اشاره 72و  سوره رعد 38به این مهم در آیات 

شده است که خداوند متعال، زوجیت را در متن زندگى انسان 

قرار داده و آن را موجب گسترش نسل بشر دانسته است. 

به ازدواج با  (12) طور در روایات وارده از ائمه معصومینهمین

شده که به نظر  زا هستند، توصیهکه به اصطالح بچه زنانی

زایی داشته ت بچهرسد مقصود از آن زنانی است که قابلیّمی

تنها رو نه این باشند، به این معنا که یائسه یا صغیره نباشند؛ از

بلکه مقتضای  هستندبه فرزندآوری مجاز  زن و شوهریهر 

، فرزندآوری آناطالق عقد نکاح این است که یکی از اهداف 

را محدود سازد؛ بنابراین اطالق  تواند آناست و کسی نمی

شود که نهی پزشک از ادله، شامل اباحه بارداری زوجینی می

 ها وجود دارد. فرزندآوری آن

 پزشک از بارداریآوری با توجه به نهی درخصوص حکم فرزند

تر استفتائی نیز از دفتر مراجع صورت گرفته است که در بیش

که  ها حکم به جواز بارداری زوجین در موضوع حاضر آمده،آن

 ذیل این مبحث به آن اشاره خواهد شد:

 در صورتی که : حکم بارداری و مسئولیت زوجینمتن استفتاء

د رزنفمعلولّیت آوری به دلیل امکان باالی نهی پزشکی از فرزند

 باشد، چگونه است؟

آوری حرام نیست، اما در فرض سؤال فرزند»اهلل صافی: تآی -

 ،درزنفای حاذق اطمینان پیدا کنند که اگر زوجین از گفته اطبّ

هایی آید برای جلوگیری از مشکالت و مشقتمعلول به دنیا می

ند از توانگونه فرزندان برای خانواده و اجتماع دارند میکه این

 .(13) «دار شدن اجتناب نمایند. و اهلل العالمبچه

ای حاذق هرگاه طبق گفته اطبّ»اهلل مکارم شیرازی: آیت -

مورد وثوق از نظر صداقت و تعهد، خوف خطر وجود داشته 

 .(14) «باشد، جلوگیری از انعقاد نطفه جایز است

 .(15) «موجب حرمت نیست»اهلل سیستانی: آیت -

وجینی که آوری به صورت اختیاری برای زؤال: آیا فرزندس

ت تمال باالی معلولیّآوری به دلیل احها را از فرزندپزشک آن

 فرزند نهی کرده است جایز است؟

 .(16) «نفسه اشکال نداردفی» ای:آیه اهلل خامنه -

 .(17) «مانعی ندارد»اهلل نوری همدانی: آیه  -

 

 عدم جواز بارداری. 5-2-2

 هشاربحث ا ه نقلی، مطلبی که مستقیماً به موضوع مورددر ادلّ

مسائل  ، جزوموضوعاین چراکه  ؛کرده باشد موجود نیست

 گسترش علم پزشکی به وجود آمده است، یدر نتیجهجدید و 

- ناطبه این موجود دارد که احادیثی ، اما در برخی از روایات

ه اشاره کرد -آمیز برای طفلمخاطره یعنی جلوگیری از بارداری

 گردد.تقسیم می و عامّ  ه به دو نوع خاصّاین ادلّ و است
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 دلیل نهی خاصّ . 5-2-2-1

 شود:در این زمینه در دو دسته از روایات یافت می نهی خاصّ 

یک دسته، روایاتی است که از ازدواج با شخصی که مجنون 

 ز بودناو دسته دوم  کندبوده یا دارای معلولیّت است نهی می

ی که باعث معلولیّت فرزند مکان یا حالت خاصّ، در زمان

 گردد نهی کرده است.می

 )ع( محمد بن مسلم از امام باقرصحیح در روایت از جمله 

السالم یکی از یاران ما از امام باقر علیه»: آمده است (18)

رد دا پرسید؛ مرد مسلمانی به زن زیبایی که دیوانه است عالقه

گر ا اآیا به صالحش است با آن زن ازدواج کند؟ فرمود: نه، ام

 وای از ول کنیز دیوانه دارد، ایرادی ندارد که با او آمیزش نماید

 .(19, 12) «فرزند نخواهد

ود: امام صادق)ع( فرم»آمده است: از سکونی در روایت دیگری 

 عقل بر حذر باشیدالسالم فرمودند: از ازدواج با زن کمعلی علیه

 .(19) «زیرا مصاحبت با او بال و فرزند او تباه است

ا یه صورت مکرو فقها با استناد به این روایات ازدواج در این

 .(20) دانندمی دارای کراهت شدید

طور ژنتیکی دارای شده است که افرادی که به امروزه اثبات

که فرزندان های ذهنی یا جسمی هستند، امکان اینمعلولیّت

 ده بهها نیز معلول باشند وجود دارد، این مهم در روایات وارآن

نین شده است؛ چراکه در روایت از همبستری با چ وضوح اشاره

د فرزندآوری از این زنانی نهی نشده بلکه اگر شخص، قص

 ازدواج داشته باشد منهیّ است.

ار قر دسته دوم از روایات، روایاتی است که زوج و زوجه را از

ت ت امکان معلولیّگرفتن در حالت خاص یا زمان خاص به علّ

 کند. از جمله:فرزند نهی می

)ص( را  حضرت علی)ع( در حدیثی طوالنی وصّیت نبیّ اکرم

د: رسول خدا )ص( اظهار کراهت کردند فرمایذکر نموده و می

که مرد با زن در حال حیض همبستر شود و اگر چنین از این

د کسی غیر از ود شد و فرزندی مبتال به جذام یا برص متولّنک

خود را مالمت نکند و نیز ناپسند دانستند که مرد در حالی که 

محتلم شده و غسل نکرده با همسرش نزدیکی کند و اگر 

د گشت که دیوانه بود ن عمل شده و فرزندی متولّمرتکب ای

در  .(23-21) کس دیگری را سرزنش نکند شغیر از خود

مکروه »)ع( فرمودند:  حضرت باقرکه  روایت دیگری آمده است

است که مرد در شب اول و وسط و آخر ماه با همسرش 

شود؛ مید نزدیکی کند و اگر چنین نمود فرزند دیوانه متولّ

شود بینی اکثر اوقاتی که صرع بر مجانین عارض میمگر نمی

 اول و وسط و آخر ماه است و نیز فرمودند: کسی که ازدواج

کرده و قمر در عقرب باشد خیری نخواهد دید و همچنین 

فرمودند: کسی که در آخر ماه و وقت محاق ازدواج کند باید 

 .(23) «تسلیم سقط شدن فرزند باشد

ه کراهت دارد مرد در هنگام مجامعت به فرج همسر خویش نگا

 نگاه»فرمایند: ( می)ص )ع( به نقل از پیامبر کند. امام صادق

رث ه ابه فروج زنان کراهت دارد، چراکه کوری را برای فرزند ب

 .(12) «آوردمی

ند( سظر اما اگر بخواهیم روایات فوق را از نظر داللت )نه از ن

 ،ایاتنکته مهم در این رو که مورد تحلیل قرار دهیم باید گفت

ه شده است، ک اشاره به مالک نهی از فرزندآوری در صور یاد

رزند ه فعلّت نهی از ازدواج با این گروه را امکان سرایت نقص ب

 ه اگرکند که این نکته تصریح میطور روایات بداند و همینمی

 گیرد. ق نمیقصد فرزندآوری نداشته باشید نهی تعلّ

گونه که بیان شد، دو دسته از روایات در افزون بر این، همان

این مورد وجود دارد؛ این بدان معنا است که مفهوم حصری در 

شده وجود ندارد بلکه این مصادیق، گوناگون  مورد مصداق بیان

جمله مجنون بودن )معلولّیت ذهنی مادر یا نزدیکی در بوده از 

ی که ممکن است به معلولّیت بینجامد( بلکه زمان و مکان خاصّ

به فراخور زمان با کشف دیگر اسباب معلولیّت همانند نهی 

تواند مصداق نهی این روایات باشد. می پزشک به دالیل خاصّ

فرزند در چراکه مالک نهی شده در این روایات، یعنی نقص 

نهی پزشکی نیز وجود دارد. افزون بر این، همواره در روایات 

 ها بیان شد، به انجاممورد از آنوارده که چند 

برای داشتن نسلی سالم  های مختلف و ارائه برنامهدستورالعمل

که نهی پزشک به دلیل چه این ؛تأکید و تبیین گشته است

روز و نظر های بهامکان معلولیّت طفل با توجه به آزمایش

کند و صرف نهی محتمل متخصص این امر، ظنّ قوی ایجاد می

السالم با توجه به نهی از احتمال نیست، چراکه امام علیه

ی های خاصّمعلولیّت فرزند، والدین را از فرزندآوری در صورت
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ه جواز فرزندآوری کند که با توجه به اطالق ادلّنهی می

ایات را دالّ بر کراهت یا کراهت زوجین، مشهور فقها این رو

 .(20) اندشدید دانسته

هی که مدلول این روایات از مصادیقی ناما با توجه به این

شوند اوالً، این مصادیق کند که باعث نقص جنین میمی

چنینی  ضرر این چه باعثتوان گفت هر آنحصری نبوده و می

د به طفل گردد نهی شده است، ثانیاً، نهی پزشک باعث ایجا

 طریق رسد که بهظنّ قوی است، در این صورت به نظر می

 ولی بارداری اختیاری زوجین در این صورت منهیّ است.أ

 

 ه نهی عامادلّ. 5-2-2-2

د را به افرا ی ضرر رساندنکلّ طوربرخی از ادله در فقه شیعه، به

ر نهی کرده است. بدیهی است اگر اقدام والدین منجر به ضر

 ،شود، گردد، از نظر فقهیرساندن به جنینی که تشکیل می

 گیرند.ه و تحت این قواعد قرار میمنهیّ بود

 قاعده الضرر الف( 

 همیشه .گرددبازمی اسالم تشریع قدمت الضرر به قاعده قدمت

 جزو مطلب این و است بوده ممنوع حقّ  از سوءاستفاده

 بر عالوه است، فقهی مکاتب همه پذیرش مورد و فقه ماتمسلّ

 مسلّم دواعق از مستند بسیاری و دلیل خود الضرر، قاعده کهاین

 از که است روایاتی و آیات این قاعده، است. مستندات فقهی

 نچو و کرده کودکان نهی حق به از سوءاستفاده ضرار و و ضرر

 ار،ضر و ضرر پس کند،می (233حرمت )بقره:  بر داللت نهی

 تاخروی اس عذاب مستلزم و حرام حق، از سوءاستفاده مقام در

(24). 

انگر بی (12) «الضرر و الضرار فی االسالم»این قاعده با متن 

 نفی حکم ضرری و زیانی در شریعت اسالم است و در اعتبار

ر ب قینسندی این قاعده، اختالفی وجود ندارد، حتی فخرالمحقّ 

  . (25) عای تواتر کرده استآن ادّ

قاعده ال ضرر، هم رافع احکام است و هم »قابل ذکر است که  

جاعل احکام، و به تعبیر دیگر، هم بازدارنده است و هم 

بنابراین در فرض مسئله اگر قائل به این نظر  .(26) «سازنده

باشیم که چون در فقه و قانون حکمی نیامده که به واسطه آن 

والدینی که در حق فرزند خود و در زمانی که وی در رحم 

کنند، مسئولیت داشته انگاری و تقصیر میمادر است سهل

به سالمتی  ه الضرر، ضرری کهباشند؛ در نتیجه طبق ادلّ

که شخص یا فرزند وارد آمده و باعث شده که انسانی بدون این

تقصیری مرتکب شود، تا آخر عمر از معلولیّت و اختالل خود 

 نباشد. تواند در اسالم جواز صِرف داشته و منهیّرنج ببرد، نمی

ه شده نیز حاکی از آن است ک احکامی که در دین اسالم وضع

بسیار محترم است و حتی برای وجود انسان برای شارع 

فرزندی که در رحم مادر است امتیازات و حقوق قائل شده 

التضارّ والده »فرمایند: است. خداوند متعال در قرآن می

اند: پدر و مادر به ( در تفسیر این آیه گفته233)بقره: « بولدها

 آنآیه  بنابراین مستفاد از این ،(27) فرزندانشان ضرر نرسانند

است که زیان رساندن هرکس به دیگری، ممنوع و نارواست. 

ی هرگونه ضرر جسمی و روحکه کند بیان می« التضارّ»جمله 

 .(29, 28) ممنوع است بر خانواده و بخصوص بر کودک

 لیلدر این مهم تفاوتی ندارد این ضرر در دوران جنینی به د

ین ن جنکه والدین با علم ناقص شدکار والدین وارد شود یا این

 و معلولیّت او اقدام به بارداری نمایند.

 قاعده تسبیب ب(

و آن را  د، به این قاعده استناد کردهتمام فقها در موارد متعدّ

قاعده یز در آیات زیادی به اند. قرآن مجید نت دانستهحجّ

و  104تسبیب و عنوان مسئولیت اشاره نموده است. در آیات 

سوره زمر و  9، آیه أسوره سب 42و  25سوره انعام، آیات  164

سوره مائده به این موضوع تصریح شده و به ضمان  105آیه 

اند مسبب ضرر اشاره گردیده است. بسیاری از فقها تالش کرده

ای برای تسبیب های فلسفی و منطقی، ضابطههبا ارائه واژ

طراحی کنند، این ضابطه دارای دو بعد است: بعد اول، به نفی 

مباشرت است و بعد دوّم ناظر به تعیین مرز میان امور مؤثر 

تأثیر  موجب مسئولیت و اموری است که به لحاظ ناچیز بودن،

تسبیب  ی،ق حلّمحقّ .(30) در تحقق مسئولیت جایگاهی ندارد

سبب چیزی است که اگر وجود » کند:گونه تعریف میرا این

ت تلف چیز نداشته باشد، تلف حاصل نخواهد شد، اما علّ

که از این تعریف پیداست، وجود چنان .(31) «دیگری است

سبب به خودی خود به معنای تحقق حادثه نخواهد بود، بلکه 

ت با سبب، گری نیاز است که آن علّت دیبرای تلف به علّ
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ت ت مدخلیّمتفاوت است. اگرچه وجود سبب، در اثرگذاری علّ

ت، تأثیر نخواهد داشت. ب نباشد علّدارد، به نحوی که اگر مسبّ 

سبب هر چیزی است »گوید: باره چنین میی در اینامه حلّعلّ

ت دیگری حادث که هنگام وجود آن، تلف به واسطه علّ 

یری ـت تأثر آن سبب نبود علّ ـه اگـوری کـطشود به یـم

 .(32, 25) «داشتمین

بار دخالت دارد ولی در ب اگرچه در ایجاد حادثه زیانمسبّ

ا ا براثر آن به قدری کم و ناچیز است که انسان  ،بعضی مواقع

توان کند که آیا این شخص را میو تردید مواجه می شکّ

ها مسئول و مسبب زیان دانست یا خیر؟ با رجوع به نظرات فق

ق نیست. محقّ مسئولآید که چنین شخصی برمی اینگونه

اد چیزی است که سبب ایج»ید: گوباره چنین میکرکی در این

 آن چیز دیگری ت وقوعشود، اما علّبا وجود آن تلف حاصل می

ا ت تلف بکه از اموری باشد که انتظار علّ مشروط به این ،است

ت با سبب که همراه بودن علّآن وجود داشته باشد، به این

 .(33) «فراوان باشد

ا رت سالمتی فرزند در دین اسالم از دیگر مواردی که اهمیّ 

ر زن باردابر دهد مسئله به تعویق افتادن اجرای حدّ نشان می

 که نشان دهد تا چه اندازهالم، برای ایناست. دین مبین اس

ت دارد اجرای حکم زن بارداری که سالمتی فرزندان اهمیّ

از  اندازد تا مبادا به فرزندمستوجب حدّ است را به تعویق می

در  رده وبه این اندازه نیز اکتفا نکحتی برسد و  یاین راه آسیب

ق ویه تعام شیردهی باجرای حکم را تا پس از ایّ ،بعضی موارد

 قانون مجازات اسالمی(. 91، 92 )مواد (34) انداخته است

زننده به سالمت کند که صدمهدر اینجا نیز تفاوتی نمی

شخص، والدین باشند یا اشخاص دیگر. با این وجود، جنین که 

توان از مثالً می ؛در رحم مادر است حقوق و امتیازاتی دارد

قف و»برای آن و « دنکرت وصیّ »و « ارث بردن جنین»

که دوران با توجه به این». (21)د و غیره نام بر برای او« نمودن

ترین غفلت و مسامحه بارداری یک زیان مادی نیست، کوچک

تواند سالمت مادر و فرزندش را به مخاطره اندازد و کودکی می

مانده یا بیمار و رنجور و محروم از حق مسلّم خود؛ ناقص، عقب

یعنی سالمت جسم و روان به بار آورد که عمری را با سختی و 

های عقالنی و ری کند. بسیاری از ناهنجاریمحدودیت سپ

روانی و بدنی، نتیجه شرایط نامساعد محیطی جنین است. 

پزشکان و روانشناسان تأثیرات و انفعاالت زن حامله را در 

ها معتقدند خوشحالی، ترس، اندوه، دانند. آنجنین مؤثر می

مهر، قهر و نظایر آن در زن بارداری اثر محسوسی بر روی 

گذاشته، پیدایش حاالتی همچون ترس، خشم، جنین 

اضطراب، نفرت و امثال آن در دستگاه عصبی مادر تأثیر 

گذارد و باعث آزاد شدن بعضی از مواد شیمیایی، همچون می

استیل کولین واپی نفرین و ورود آن به جریان خونی مادر 

رسد و رشد شود. این مواد از جفت گذشته و به جنین میمی

سازد. هرگونه فشاری که مادر متحمّل شود و از ل میاو را منفع

تواند چنین حالتی جمله نگرش منفی او نسبت به آبستنی، می

 .(35) «را ایجاد کند

در  تنها بارداریه نهتوان گفت در فقه امامیّبر این اساس می 

ین اتواند والدین را در فرض مورد بحث، منهیّ است بلکه می

 صورت مسئول شناخت.

 بنای عقالج( 

اند عقالی عالم همواره از کاری که موجب ضرر بوده نهی کرده

 ؛هیّ استمن ،أولی طریق و اگر این ضرر، به فرد ثالثی باشد به

ی ندگچراکه لزومی ندارد ثالث به دلیل اقدام دیگری در رنج ز

 کند.

 

 ه مختارنظریّ. 5-2-3

اه ی دیدگهرسد ادلّه نظر میی دو دیدگاه بهپس از بیان ادلّ

دوم یعنی عدم جواز بارداری در صورت نهی پزشک به دلیل 

د؛ زسایی گروه اول را مقیّد مهخطر معلولّیت طفل، اطالق ادلّ

 اجبا این بیان که بارداری برای هر یک از زوجینی که ازدو

ی مانند نهی مگر دلیل اطمینان بخش ،اند جایز استکرده

ن گفت تواها را از بارداری باز دارد و افزون بر این میپزشک آن

چون همیشه درصدی از خطا در وسایل جلوگیری از بارداری 

به  نادنظر فقهی با است وجود دارد، بارداری اختیاری زوجین از

ت، یز نیسشده در این نوشتار جا بیان و عامّ ی خاصّهمناط ادلّ

مد د آاما به هر دلیلی اگر با وجود جلوگیری، بارداری به وجو

 ی زوجین نیست.مسئولیتی بر عهده
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 ه اخالقبارداری مستوجب معلولیّت طفل از دیدگا. 5-3

گذار نهی نوز قانونای که هبدیهی است اخالق در هر زمینه

قدم بوده و هرگونه ضرر رساندن به صادر نکرده است پیش

از ه باشد غیرمجـر صورتی کـر دلیل و به هـدیگران را به ه

 حقوق اطفال به عنوان قشر ضعیف ،داند. افزون بر اینمی

ه اشتجامعه که توان اعتراض ندارند باید با توجه فراوانی نگ

 لدینر کردن حقوق واعالوه بر درگیشود، و تولد فرزند معلول 

ه چو  است که در اجتماع نیز تأثیرگذار بوده قّیو فرزندان، ح

 رها ن فرزندان بعد از تولد در اجتماعـکه بسیاری از ایاین

د شود. شایها به دیگران سپرده میشوند و نگهداری آنیـم

ا بتدبتوان گفت تولد این فرزندان با توجه به نهی پزشک از ا

ین ارای سرشتی اخالقی است تا حقوقی و فقهی و عالوه بر اد

ق گاه در احکام خود اخالفقه نیز به عنوان دانشی اسالمی هیچ

ی سیلهبررسی این موضوع به و بنابراینرا نادیده نگرفته است. 

ضرر  رسد. مبانی اخالقی،مبانی اخالقی نیز ضروری به نظر می

 انددرآفرین را ممنوع میرساندن به طفل از طریق بارداری خط

 شود.می که در ادامه به بیان این مبانی پرداخته

 

 وجدان اخالقی. 5-3-1

در ای از نواهی اجتماعی و غرایز وجدان اخالقی را مجموعه

ز ه ادراک باطنی تمییو قوّمراحل مختلف زندگی در اجتماع 

 .(9) نامندخیر و شرّ می

اند. تهاما بسیاری از علما تاکنون وجدان را اساساً فطری دانس

 قیه ادراک فطری وجدان اخالاز قوّ  ،در احادیث و آیات قرآن

ه که سوره قیام 2برده نشده اما برخی از آیات از جمله آیه نام

اند، ان تفسیرهاى مختلفى براى آن ذکر کردهردر این آیه مفسّ 

ر یعنى وجدان اخالقى که انسان را به هنگام اعمال خالف د

 داردکند، و به جبران و تجدیدنظر وا میاین دنیا مالمت می

مطمئناً وجدان اخالقی والدین، به دنیا آوردن یک فرزند با . (9)

ل امکان باالی معلولّیت و ضرر ذهنی و جسمی رساندن به طف

 .(36) کندنع میمشمارد و از آن را ناپسند می

در فقه اسالمی، حقوق کودک حتی قبل از تولد نیز محترم 

و یا به حکم اخالق و به  (38-36, 29) شده است شمرده

ترسد روزه گویند: زن بارداری که میخاطر احترام به جنین می

شکّ داشته گرفتن برای جنینش زیان داشته باشد، اگرچه 

عدم  .(39) باشد که روزه زیان دارد یا نه نباید روزه بگیرد

ت برای ت وصیّ و مشروعیّ (36) اجرای حدود الهی بر زن باردار

که بیان گردید، ریشه در حکم اخالقی دارد.  (37, 34) جنین

پس بدیهی است که وجدان اخالقی والدین حتی در صورت 

 کند.حکم به جواز چنین بارداری، از آن نهی می

 

 حفظ کرامت انسانی. 5-3-2

رامتی کگرامی و دارای  شریف،موجودی انسان اسالم از نگاه 

کید است. کرامت خدادادی انسان در قرآن کریم مورد تأذاتی 

 سوره 70ترین آیه در این خصوص، آیه قرار گرفته و صریح

م دان آدبه یقین فرزن»فرماید: که خداوند میمبارکه اسراء است

 شودچنین برداشت می« انسان»از اطالق «. دیمرا کرامت دا

 تمایزات ظاهری و اختالفات فکری و ها به رغمکه انسان

م کرامت اولیه برخوردارند و این کرامت در تما فرهنگی از

ل مراحل زندگی بشر وجود دارد و تا پس از مرگ را نیز شام

 .(40) شودمی

از آن حیث که با سلب کرامت، وجود، حیات و هستی آدمی 

توان آن را از خود سلب و نمیمعنا خواهد بود نیز لغو و بی

تد دوساسقاط کرد و به دیگری انتقال داد و با آن معامله و دا

 وده کرد و نه کسی را یارای آن است که این حق را توقیف نمو

، امتیا مورد تعدی و تجاوز قرار دهد. به عبارت دیگر، حق کر

گردد که از ت محسوب میاز مصادیق حقوق شخصیّ

و همراه صاحب  این است که همواره مالزمهای مهم آن ویژگی

و  توان آن را اسقاط نمودحق بوده و قابل انفکاک نیست و نمی

گردد یا انتقال داد و حتی پس از مرگ نیز به ورثه منتقل نمی

 .(41) شودو مشمول مرور زمان نیز واقع نمی

در این بین  (42) ها در حقوق مساوى هستندهمه انسان

ته باشد یا که این انسان، جنینی تازه نطفه یاف تفاوتی ندارند

کدام دارای حقوقی هستند و والدین به انسانی بالغ؛ بلکه هر

توانند بدون آوری هستند نمیاین عبارت که دارای حق فرزند

جه به سالمت طفل اقدام به بارداری نمایند، بلکه هر نهاد تو

دهد. بنابراین بارداری با ها را مورد نکوهش قرار میسلیمی آن

چراکه  ؛علم به معلولیّت طفل، منافی با کرامت انسانی است
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تک افراد جامعه وارد طور تکزحمتی بسیار را بر طفل و همین

 سازد. می

 

 قاعده انصاف. 5-3-3

 اف در لغت به معنای عدل کردن، حق دادن، راستی کردنانص

 نشدنی است که انصاف یکیاین مطلب انکار .(43) آمده است

توان وجدانی است و معیار آن را می از اصول اخالقی مهم

اخالقی دانست. اما اهمیت آن تا جایی است که در مباحث 

 شود. انصاف بهمسئولیت مدنی در حقوق نیز از آن یاد می

 ی اصلی نفوذ اخالق در مسئولیت مدنی، و درعنوان دریچه

های حقوق نقش بسزایی دارد و مبنای بسیاری از تمام شاخه

شود. در تمام نظرهای توجیهی، انصاف می قواعد آن محسوب

 به عنوان شده و تر از عدالت مطرح ّبه عنوان مفهومی خاص

معیار شخصی، برای شخصی کردن امور در برابر عدل که به 

 .(44) عنوان معیاری نوعی است کاربرد دارد

ها ندانند استفاده از حق آپرواضح است زمانی که دو نفر می

آوری زوجین( موجب زیان به دیگری که فرزند رزند)حق ف

 ورزند و مخالف انصاف شود باید از آن اجتنابها بوده میآن

د. است که کودکی با درد و رنج ناشی از معلولّیت زندگی کن

ه طور که در باال بیان شد عدالت، معیاری نوعی در جامعهمان

ن ای است، پس با توجه به معیار عدالت نیز بارداری زوجین در

گردد و صورت غیراخالقی بوده و موجب زیان به دیگری می

 دقیق شخصی این عمل را ناپسند یارانصاف نیز با مع

 شمارد.می

 

 عدم سوء استفاده از حقّ . 5-3-4

زوجین  آوری؛ حق و امتیازی برای زوجین است. زیرا اواًل:فرزند

توانند خالف آن را در ضمن عقد شرط کنند، چراکه می

ق توانند از این حمقتضای ذات عقد نکاح نیست، و ثانیاً: می

 .(45) آن را اسقاط کنندنوعی استفاده نکرده و به

توان از آوری حق زوجین است، آنگاه میاگر بپذیریم که فرزند

نیز سخن گفت. گذری بر نصوص شرعی و « حق کودک»

نیز حقوقی دارد. « کودک» ت کهگر آن اسقانونی بیان

های شارع مقدس برای چگونگی انتخاب همسر، توصیه

چگونگی انعقاد نطفه و نحوه حضانت و تربیت کودک، همگی 

توان گفت که گر حقوق کودک است. پس به درستی میبیان

ی این حقوق، حق جمله ازو  است« حقّ» کودک، صاحب

 .(46) باشدمیبرخورداری نوزاد از قوای عقلی سالم 

ع رد شود، شقوی بنیه متولّ ،که کودک از نظر جسمیبرای آن»

ر خویشاوندان کرده است که دارش به ازدواج با غیرفمقدس س

 نی درشده است. شهید ثا« اغتراب»متون روایی از آن تعبیر به 

، در ردّ نظر کسانی که قائل به «مسالک االفهام»کتاب 

 رامباستحباب ازدواج با نزدیکان هستند، این روایت را از پی

ید یک ازدواج نکن)ص( نقل کرده است که: با خویشاوندان نزد

گوید این همان آید، و میکه فرزند ضعیف و الغر به وجود می

نیز آن را « تذکره»ی در کتاب نظری است که عالمه حلّ

 راز امام صادق )ع( نقل است که پیامب. (34) برگزیده است

ن هایشابا زنان باکره ازدواج کنید، چراکه رحم»)ص( فرمودند: 

 «هایشان بازتر استبرای نطفه پذیراتر، شیرشان بیشتر و رحم

(34). 

که نآروایات همه بر این نکته تأکید دارند که ازدواج، ورای 

که مرد و زن کند و ورای آنشهوت جنسی زوجین را اطفاء می

م ( و برای فراه187در پی لباس برای خود هستند )بقره: 

حال کنند، اما در عیننمودن آرامش و سکون خود تالش می

 ودن ه فرد دیگری هم باشند که در حال به وجود آمباید متوجّ

گیری است. تبع آن نیز حقوقش در حال شکل و به بودهتکوین 

م در الیاو این حق را دارد که سالم به دنیا بیاید. همه این تع

شده و  یوانی آن خارجراستای آن است که آمیزش از حالت ح

 رنگ خدایی، انسانی و اخالقی بگیرد.

 کسهیچ»کند: می بیان اساسی قانون 40اصل  در همین راستا

 به تجاوز یا غیر به اضرار وسیله را خویش حق اعمال تواندنمی

 یاساس قانون اصل، این به توجه با«. قرار دهد عمومی منافع

 مربوط 40پذیرد. اصلنمی را از حقوق مطلق استفاده نیز ایران

 مطابق شخصی که جایی یعنی است؛ زیانبار حق اجرای به

 ایگونهبه حقش نباید اعمال اما دارد را کاری انجام حق قانون،

 شود. دیگران به ضرر رساندن موجب گیرد و انجام زیانبار

 توانندنمی اساساً والدین اساسی قانون اصل این طبق بنابراین،

 از دارند، را فرزند نداشتن یا داشتن حق کهاد ایناستن به صرفاً
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 این کنند. وارد ضرر به فرزند و کرده سوءاستفاده خود حق این

 د.شومی معنوی هم و مادی ضررهای شامل ضرر

 

 قانون اساسی 10اصل . 5-3-5

واحد  از آنجا که خانواده»قانون اساسی آمده است:  10در اصل 

ه قوانین و مقررات و بنیادی جامعه اسالمی است، هم

های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل ریزیبرنامه

گی آن و استواری روابط خانواد خانواده، پاسداری از قداست

 .«برپایه حقوق و اخالق اسالمی باشد

خانواده نخستین نهاد تربیت انسان است. قانون اساسی 

 دمهجمهوری اسالمی ایران تنها قانون اساسی است که در مق

ساسی قانون ا 10شده و در اصل  آن به مسئله خانواده پرداخته

 سانآن را واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی ان

آوری که ثمره مهم عنوان کرده است. بدیهی است فرزند

ن آت اپایه اصول اخالقی بوده و به منهیّخانواده است باید بر

 .توجه نشان دهد

 

 حقوقی پیشنهادیضمانت اجراهای . 5-4

 یّتفرزندآوری از حقوق زوجین بوده و به ِصرف احتمال معلول

... های جلوگیری از بارداری وام عملتوان زوجین را به انجنمی

ای ها و یا اجبارهتتوان برخی از محدودیّمجبور ساخت. اما می

وجه به مصالح جامعه و برای پیشگیری از تتی با حاکمیّ

ان به توعمال کرد. این ضمانت اجراها را میمعلولیّت اطفال را ا

ها امکاناتی است که دو دسته تقسیم کرد: یک سری از آن

دولت مکلّف است در اختیار زوجین قرار دهد و دسته دوم 

ی قانونی زوجین در قبال انجام برخی از دستورات وظیفه

 قانونی است، که این موارد در ذیل بررسی خواهند شد.

 حمایت قانون 23 ماده ذیل که ایهتبصر درطبق قانون، 

 دادگستری وزارت که نقاطی در» است: آمده شده، خانواده ذکر

 نامهگواهی مطالبه بر عالوه اندفمکلّ ازدواج کند دفاترمی اعالم

 گواهی ،1317 سال ازدواج مصوب قانون 2 ماده در مذکور

 که موجب دیگری هایبیماری یا عوامل به نسبت مزاج صحت

 نیز شد خواهد زوجین یا اوالد در سوء عوارض یا بیماری بروز

 است: داشته مقرر نیز مدنی قانون 1040 ماده« نماید مطالبه

 طرف از منظور وصلت انجام برای تواندمی طرفین از یک هر»

مهم  مسریه امراض از صحت به طبیب تصدیق کند تقاضا مقابل

 .«و سل ارائه دهد از قبیل سفلیس و سوزاک

 انونیقیک از زوجین مکلّف به ثبت ازدواج  در همین رابطه، هر

گذار رو قانوناین زهای رسمی هستند؛ اخود در دفترخانه

ها کرده تواند ثبت قانونی را منوط به انجام برخی از آزمایشمی

زه مروکه او طرفین را ملزم به انجام این امر نمایند؛ چه این

وزارت  ،1391انواده مصوب قانون حمایت خ 23طبق ماده 

ف است ظرف یک ماه از بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلّ

 هایی را که بایداالجراء شدن این قانون بیماریتاریخ الزم

ها واکسینه شوند و نیز آنرفین پیش از ازدواج علیه ـط

اشی های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان نبیماری

یش پاید دفاتر رسمی ازدواج ب« اعالم کند. از ازدواج را معین و

د از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مور

بر عدم  تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دالّ

ین های موضوع ار و عدم ابتالء به بیماریاعتیاد به مواد مخدّ

 راهای مذکور ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری

 ت: از آنان مطالبه و بایگانی کنند و در تبصره آن آمده اس

 اللتچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دچنان»

 وردکند، ثبت نکاح در صورت اطالع طرفین بالمانع است. در م

ها به وسیله وزارت های مسری و خطرناک که نام آنبیماری

شود، و اعالم میبهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین 

شده معرفی طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین

شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص می

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به 

یز جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل ن

مایش خون برای این آزمایشات امروزه شامل آز« باشد.

نجام ر اد شدن فرزند با تاالسمی مینور و ماژوجلوگیری از متولّ

 گیرد.می

اما اگر بخواهیم آزمایشات ژنتیک را با این فراگیری اجباری 

چون باید توجه داشت که  ؛نیست یکار چنیننمائیم، امکان 

توان همه زوجین بر بوده و نمیآزمایشات ژنتیک بسیار هزینه

توان تدابیری رو میاین . ازمکلّف کردم این آزمایشات را به انجا

که سازمان بهزیستی با جمله آن از ؛را در این مورد اندیشید
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 صات زوجین در هر زمانو بررسی مشخّ ی پرسشنامهارائه

تواند درصد امکان تولد فرزند معلول حاصل از این ازدواج را می

 نظیری از فاکتورها بسنجد. زیرا برخی از زوجین با داشتن برخ

بر  افزونبیشتر در معرض این امر قرار دارند.  ،نسبت فامیلی

دولت باید تسهیالت مالی با توجه به شرایط مالی زوجین  ،این

 جهت انجام این آزمایشات ارائه دهد. 

ف رسال باید هزینه بسیاری را ص   از نظر مالی نیز دولت هر

 زن آنان نماید. انگهداری کودکان معلول یا کمک به والدی

د نترل تولّرف پیشگیری و کها را ص تواند این هزینهرو میاین

 گونه اطفال نماید.این

 د شدناما در مجموع با وجود آگاهی زوجین از امکان متولّ

ها را مجبور به جلوگیری یا عدم توان آنفرزند معلول نمی

رو اگر زوجین با وجود چنین شرایطی این از (3) ازدواج نمود

ه تواند با توجه بتصمیم به ازدواج گرفته باشند دولت می

ها را منوط به حضور اختیارات حاکمیّتی، ثبت ازدواج آن

گونه صی در مراکز نگهداری اینزوجین در طی زمان مشخّ

ها نآاطفال نمود تا با شرایط زندگی این اطفال و درد و رنج 

 شوند. آشنا

ی هر حکم فقهی یا اخالقی بدون ضمانت اجرای قانونکه چرا

ت مناسب، عملی نبوده و پس از مدتی کارآمدی خود را از دس

  دهد.می

 

 گیرینتیجه. 6

به نتایج ذیل دست توان می مطالب مطرح شدهاز مجموع 

 : یافت

آوری از کند که فرزندعقد نکاح، اقتضا میگرچه اطالق  -1

طبیعی زوجین محسوب شود اما گاه به دلیل جمله حقوق 

ه وجود شرایط خاص از قبیل ایجاد معلولیّت برای فرزند، ب

قانون  40استناد مبانی شرعی و قانونی )از جمله اصل 

 عا کرد که استفاده مطلق از این حقّ توان ادّاساسی(، می

 ممنوع دانسته شده است.

به اطالق ادله، به از فقها با توجه  ایعده کهبا وجود این -2

جواز بارداری در شرایط خاِص ایجاد معلولّیت برای فرزند قائل 

ه عدم جواز بارداری ادلّ رسداما به نظر می (17-15) اندشده

ه جواز را تقیید زده و در در روایات، اطالق ادلّ نظیر نهی خاصّ

ر پزشک، محتمل بوده و به سیاق مصادیق نتیجه، اگر نظ

شده در روایات باشد بارداری در این زمان مکروه بوده و مطرح

چه نظر آوری نکنند؛ اما چنانبه فرزندبهتر است زوجین اقدام 

به قطع یا ظنّ قوی به ایجاد معلولیّت شده و  پزشک، منجرّ

 صِرف نهیِ محتمل نباشد، بارداری اختیاری جایز نیست. 

ری فرزندآو که والدین دارای حقبُعد اخالقی با وجود آن در -3

ا راستفاده کرده و آن تند اما نباید از این حق خود سوءهس

ده موجب اضرار فرزند قرار دهند. از سوی دیگر، ساحت خانوا

همواره در اسالم و اخالق به عنوان ساحتی مقدس شناخته 

بدیهی است  و شودها باید حفظ شده و در آن کرامت انسان

اف ت طفل دور از انصفرزندآوری در صورت ظن قوی به معلولیّ

استفاده از حق است، همچنین فرزندآوری نیز و مصداق سوء

مطابق مبانی اخالقی  همچون سایر مسائل خانوادگی باید

 رد.دا باشد؛ چراکه این مبانی فطری بوده و در هر انسانی وجود

 ینه، مستلزمقی در این زمجرایی شدن مبانی فقهی و اخالا -4

که همه است؛ چرابینی ضمانت اجراهای قانونی مناسب پیش

 واقشار جامعه به یک اندازه نسبت به رعایت اصول اخالقی 

 ظیرن رو اقداماتیقواعد فقهی آگاه و کوشا نیستند، از همین

ر دابی: ترسدگذاران ضروری به نظر میموارد ذیل از سوی قانون

 روز قبل ازعلمی و به، زمایشات پزشکیآجام الزم برای ان

های این آزمایشات و کمک و آماده کردن زیرساخت ازدواج

 صّ اجباری کردن مشاوره ژنتیک در موارد خا مالی به زوجین،

ر د قبل از ازدواج، و الزام به حضور زوجین با شرایط خاصّ

چه جهت آشنایی هر بهزیستی و نگهداری از اطفال معلول

ود با وج که نهایتاًزوجین با شرایط این اطفال؛ چرابیشتر 

توان د شدن فرزند معلول نمیآگاهی زوجین از امکان متولّ

رو ینا از .(47) ها را مجبور به جلوگیری یا عدم ازدواج نمودآن

جین گیری بهتر زوتواند به تصمیمانجام پیشنهادهای فوق می

 بیانجامد.

 

 . تقدیر و تشکر7

از کلیه اشخاصی که در راه تدوین و نگارش این تحقیق 

 یم.نویسندگان را یاری رساندند کمال تشکر و سپاسگزاری دار



 1400، ششم و پنجاه شمارهپانزدهم،  رهدو پزشکی، حقوقمجله  و همکاران مسجدسرائی

 

 12 

 

 . سهم نویسندگان8

 موضوع، تهیه پالن مقاله، تهیه حمید مسجدسرائی: انتخاب

ی هایمنابع مورد نیاز، نظارت، اصالح، راهنمائی، و ویرایش ن

 تحقیق،

 مهوش موسوی: تدوین بخش مباحث پزشکی موضوع

 فاطمه منظّمی: تدوین بخش مباحث فقهی و حقوقی موضوع

 

 . تضادّ منافع9

 .گونه تعارض منافعی از سوی نویسندگان اعالم نشده استهیچ



 1400، ششم و پنجاه شمارهپانزدهم،  دوره پزشکی، حقوقمجله  و همکاران مسجد سرائی

 

 13 

 

References: 

1. The Holy Quran. Raad: 38; Nahl: 72; An'am: 104, 

164; Saba: 25, 42; Zomar: 9; Maede: 105; Ghiamat: 2. 

2. Tabani N, Beigzadeh I. Supporting Persons with 

Disabilities in the International System of Human 

Rights. Tehran: Shahr-e- Danesh; 2010. (Persian). 

3. Abbasi M, Pourfathollah A, Asghari A. Couples' 

right to have children using juvenile disability in 

international human rights documents and the Iranian 

legal system. Quarterly Journal of Medical Law. 

2015;9(33):89-116. (Persian). 

4. Jamshidi Rad MS, Kiai M, Babakhani I. Parents' 

Civil Liability for Disabled Children. Journal of Civil 

Law Knowledge. 2014;3(2):75-83. (Persian). 

5. Afrooz GA. Introduction to Psychology and the 

Education of Exceptional Children. Tehran: University 

of Tehran Publications; 1995. (Persian). 

6. Helmseresht I. Rehabilitation and Disability Health. 

Tehran: Chehr Publications; 1992. (Persian). 

7. Feyz J. Me and My Child. Tehran: Amir Kabir 

Publishing Institute; 1988. (Persian). 

8. Zamani Alavigeh F, Noah Jah S, Kheyriyat M, 

Haghighizadeh MH. Related factors of unwanted 

pregnancy and women's intention in its continuation or 

termination based on the pattern of health belief. 

Monitoring Quarterly. 2012;11(6):777-855. (Persian). 

9. Makarem Shirazi N. Tafsir Nemooneh. Tehran: Dar 

al- kotob Al-Islamiyah; 1995. (Persian). 

10. Naeini MH. Monyat al-Taleb fe Haashie al-

Makaseb. Tehran: Al-Maktabah al-Muhammadiyah; 

1994. 

11. Naraghi MA. Avaed al-ayam fi bayan ghavaed al-

Ahkam. Tehran: Basirati Publications; 1988. 

12. Hore Ameli MH. Vasael Al-Shi'ah. Qom: Aal-

Albeyt; 1994. 

13. Safi Golpayegani L. Estefta. Qom: Ayatollah Safi 

Golpayegani Office; 2019. (Persian). 

14. Makarem Shirazi N. Estefta. Qom: Office of 

Ayatollah Makarem Shirazi; 2019. (Persian). 

15. Sistani SA. Estefta: Ayatollah Sistani's Web Site; 

2019. (Persian). 

16. Khamenei  SA. Estefta. Tehran: Office of the 

Supreme Leader; 2019. (Persian). 

17. Nouri Hamedani H. Estefta. Qom: Office of 

Ayatollah Nouri Hamdani; 2019. (Persian). 

18. Majlesi MB. Merat Al-Aghul Fe Sharh Akhbar 

Aal-Rasoul. Tehran: Dar al-Kotob al-Islamiyah; 1984. 

19. Koleini MY. Al-Kafi. Qom: Dar al-Hadith; 1987. 

20. Modaresi MT. al-Fiqh al-Islami. Tehran: moheban 

al-Hussein (AS); 2004. 

21. Mazandarani MH. Sharh Foru al-Kafi. Qom: Dar 

al-Hadith; 2009. 

22. Feiz Kashani M. Al-Wafi. Isfahan: Maktabat of 

Imam Amir al-Momin 'Ali (AS); 1986. 

23. Ibn Babawayh Qomi (Sheikh Saduq) MA. Man la 

yahzarho al-Faqih. Qom: al Nashr al-eslami  Institute; 

1984. 

24. Bagheri A, Ranginkaman F. Abuse of Right. 

Theology Magazine. 2009;6:21-8. (Persian). 

25. Helli (Fakhr al-Mohaqeqin) MH. Eizah Al-

Favaaed. Qom: Ismaili Institute; 2010. 

26. Mohaghegh Damad SM. Ghavaed of 

Jurisprudence. Tehran: Islamic Sciences Publishing 

Center; 2002. (Persian). 

27. Qeraati M. Tafsir Noor. Tehran: Ministry of 

Culture and Islamic Guidance Publications; 2003. 

(Persian). 

28. Tabarsi FA. Tafsir-e-majma al bayan. Tehran: 

Farahani Publications; 2004. 

29. Tabatabai MH. al-Mizan fe Tafsir al-Quran. Al-

Alami Institute of Matbooat. 1997;2:241. 

30. Marashi Shooshtari SMH. Taghrirat. Law Review 

Magazine. 1996;2(1):2-21. (Persian). 

31. Helli (Mohaghegh) JH. Sharie al-Islam fi Masael 

al-Halal and al-Haram. Tehran: Esteghlal Publications; 

1989. 

32. Helli (Allameh) HY. Mokhtalaf  Al-Shi'a. Qom: 

Al-Nashr al-Islami Institute; 1993. 

33. Karaky AH. Jameh al-Maghased fe sharh Al-

Qua'ad. Beirut: Aal-al-Bayt Institute; 2002. 

34. Jabali Ameli (Shahid Sani) ZA. al-Rawzah al-

Bahiyeh,. Beirut: Dar al-Ehya al-Toras al-Arabi; 1983. 

35. Vaziri M. Child and parents Mutual Rights in Islam 

and its Comparisons. Tehran: International Publishing 

Company; 2008. (Persian). 

36. Tousi MH. Al-Mabsoot Fe Feqh al-Emamiyah. 

Tehran: Al-Maktaba Al-Mortazaviyah; 2008. 

37. Ibn Idris MA. Al-Sarraer al-Hawi Letahrir al-

Fatawi. Qom: al-Nashr al-Islami Institute; 1991. 



 1400، ششم و پنجاه شمارهپانزدهم،  رهدو پزشکی، حقوقمجله  و همکاران مسجدسرائی

 

 14 

 

38. Ardebili AM. Majma al-faedah va al-Borhan. Qom: 

Al-Nashra Al-Islami Institute; 1983. 

39. Golpayegani SMR. Magma al-Masael. Qom: 

Office of Ayatollah Seyyed Hossein Ayoghi; 1997. 

(Persian). 

40. Amid Zanjani AA. The Dimensions of Humanity 

from the Perspective of Islam. Tehran: Faculty of Law 

and Political Science; 2010. (Persian). 

41. Bagheri I, editor Human Dignity in the Legal 

Documents of Islam. Presented at the International 

Conference of Imam Khomeini and the Realm of 

Religion. Tehran; 2007. (Persian). 

42. Khomeini R. Sahifeh Imam. Tehran: Institute for 

Organizing and Publishing Imam Khomeini's book's; 

2010. (Persian). 

43. Dehkhoda AA. Dehkhoda Dictionary. 1 ed. Tehran: 

University of Tehran Press; 1994. (Persian). 

44. Yadini H, Eslami Farsani A. The Role of Fairness 

in Civil Liability, Comparative Law Research. Law 

Review Magazine. 2013;17(3):25-46. (Persian). 

45. Bahrani Y. Al-Hadaegh Al-Nazerah. Qom: Islamic 

Publishing Institute; 1988. 

46. Jabbari M, Saberian B. Single-Child, examples 

abuse of right. Journal of Studies in Islamic Law & 

Jurisprudence. 2014;6(11):51-76. 

47. Katouzian N. Civil Law in the Current Legal Order. 

Tehran: Mizan Publication; 2004. 



 

 

 

 

This open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 License 

(CC BY-NC 4.0). 

 

  

 

 

MLJ 
Medical Law Journal 

2021; 15(56): e33. 
 

Journal Homepage: http://ijmedicallaw.ir   

 

ORIGINAL ARTICLE 

 

The legal and ethical principles of childbearing despite the medical 

prohibition due to the child's disability 
 

Hamid Masjedsaraie1 , Mahvash Mousavi2, Fatemeh Monazzami3 

1. Associate Professor of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran. 

2. PhD Student of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan University, Semnan, Iran. 

3. PhD Student of Jurisprudence and Principles of  Islamic Law, Semnan University, Semnan, Iran. 

 

ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Received: 6 June 2020 

Accepted: 19 January 2021 

Published online: 12 June 2021 

 
 

Background and Aim: Despite the desirability of having children for 

couples in most cases, sometimes the existence of dangerous mental, 

psychological and physical disabilities for the child due to genetic or 

congenital causes, causes the doctor, the couple against the esoteric 

desire and of course citing Medical reasons and documents forbid having 

children. Since in jurisprudential sources, no explicit statement has been 

made about the ruling and duty of couples in the face of this 

phenomenon, in this article we intend to rule or not allow childbearing in 

the case under consideration based on jurisprudential and moral 

arguments and principles. Let's check. 

Materials and Methods: This research uses a descriptive-analytical 

method to explain the basics of the research and, citing library sources, 

the ruling on procreation despite medical prohibitions in jurisprudential 

sources and, of course, with an ethical view of the subject. 

Results: Since the reasons for not allowing pregnancy in the 

presumption of disability for the child are stronger, it is necessary for the 

customary legislator based on jurisprudential principles to create a legal 

basis for such a prohibition. 

Ethical considerations: All stages of this research have been done 

based on ethical principles, fidelity, and honesty. 

Conclusion: The analysis of jurisprudential arguments and principles 

indicates that if the doctor's prohibition is probable, pregnancy is a 

religious abomination in situations of danger to the child, but if the 

doctor's prohibition causes termination or strong suspicion, the wife's 

voluntary pregnancy It is not permissible. At the same time, moral 

principles such as moral conscience consider pregnancy in these 

circumstances as contrary to human dignity, justice and fairness, and 

consider it as an example of abuse of rights by parents; As a result, it is 

also morally forbidden. 
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