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 چکیده

های زمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نظرات در این    طی بازه، بحث پیرامون فرزندان مشروع و نامشروع در عرف و قانون

بایست به ابوی  طبیعی خود ملحق شوند و نبایست ای  اطفنا  را   والً بر دو قسم است. گروهی معتقدند کودکان نامشروع میحیطه معم

شنهادت و امنام اماعنت بنودن     ، قضناوت ، از حقوق خود محروم ساخت اما گروه دوم بر ای  باورند کودکان طبیعی تنهنا از تنوار   

پوشی است. به هر ترتیب محقق در ای  پژوهش سنعی   ر مقابل دیگر حقوق ایشان قابل چشممحروم هستند و اعتقاد دارند ای  موارد د

پرهین  کنند و بنا اسنتفاده از     ، های مختلف که بارها توسط محققان محترم دیگنر انانام شنده    از تکرار مکررات و بررسی نظریه، کرده

کند و به طریقی نوی  ای  افراد را مورد مطالعه قرار دهند و   اطالعات کسب، پرسشنامه به صورت مستقیم با ای  اطفا  و والدی  ایشان

دیده هم مورد بررسی قرار دهد که به ای  موارد در خال  مقالنه بنه    بلکه از نگاه افراد آسیب، مشکالت ایشان را نه فقط از طریق قانون

 صورت مبسوط اشاره شده است.

 تلقیح مصنوعی، ه شبههوطی ب، ولدال نا، حضانت، فرزند نامشروعها:  کلیدواژه

 مقدمه

آن  در نامشنروع  فرزنندان  تعنداد  اهنت  همی  به و کند امتحان ازدواج از قبل اش را آینده زن باروری بود مااز مرد وسطی قرون در

 اهان های شچالتری   مهم از یکی نامشروع فرزندان و تنها معضل مادران نی  شدند. امروزه می پذیرفته کامالً اما بود باال دوران بسیار

 منورد  هن ار  212) کشنور  اننی  در  سقط ه ار 222، آمار شود. می محسوب( اسالمی کشورهای حتی و شرق و اخیراً اهان) غرب

 بنا طهارت و پاکی بر اساس را اامعه که کند می تالش اسالم اما دی  (.32، 1931، ی دانی و دوستی) دهد. می را نشان( ماوز بدون

 اامعنه  شناکله  زیربنای نخستی  خانواده چراکه .بود خواهد و است بوده خانواده به تواه، دی  های اولویت از علت همی  به و سازد

 خناطر  بنه  دلیل همی  به و شود می فاسد اامعه گردد فاسد که گاهآن  و شود می اصالح اامعه شود اصالح خانواده که هرگاه و است

 اسنت  فطرت ندای به پاسخگویی روش، آن و نموده وضع را ازدواج تعالی دخداون خانواده است اصالح همان که عالی هدف تحقق

 با .است صالح و پاك نسلی با اامعه پشتوانه، ازدواج ای  نتیاه و ماند می پایدار اامعه، ازدواج با و بدان آفریده را انسان خداوند که

 شنود  می فرزندانی یا صاحب فرزندآن  نتیاه در و شود شافح مرتکب و بیفتد گناه در و بپیماید را گمراهی های راه هرکس، حا  ای 

 داده نسنبت  معیننی  و مشنخ   پندر  بنه  و ها هستند آن سرپرستی و خانواده حمایت در که شرعی فرزند امتیازات از فرزندان ای  که

 ینا  و ولدال ناست شوند می متولد حرام روابط نتیاه در که فرزندی و ای  هستند محروم دارند را خاصی دیدگاه و اایگاه و شوند می

 .(12، 1931، که  محمودی) شود می اطالقآن  به که غیرشرعی فرزند
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 . انواع طفل مشروع و نامشروع1

شود که در نتیاه رابطه انسی آزادانه بی  زن و مردی که بدون رابطه و علقنه زواینت بنی      ق میالفرزندان نامشروع به افرادی اط

بی  فرد و پدر و مادر عرفی یا به عبنارتی طبیعنی وی ینا رابطنه     اند و در ای  صورت از نظر حقوقی  هواود آمده ب، آنان بوده باشد

 (1، 1931، آقاانانی ) گنردد  باشد اما ای  رابطه مشروع و قانونی نبوده و نسب چنی  فرزندانی نامشروع محسوب می خونی و طبعی می

، طفل ناشی از تلقنیح مصننوعی بنا مننی شنوهر     ، وع در حالت وطی به شبههطفل نامشر، شوند: ولدال نا که به چهار دسته تقسیم می

 گردد. طفل ناشی از تلقیح مصنوعی با منی اانبی. که در ادامه به صورت مبسوط بررسی می

 . ولدالزنا1-1

فرزند ، طفل را ولدال نا طفلی به دنیا آید نسب او ناشی از زنا و به تعبیر دیگر نامشروع و، هرگاه در نتیاه رابطه نامشروع زن و مرد

 (.5، همان) طبیعی و فرزند نامشروع گویند

 . طفل نامشروع در حالت وطی به شبهه1-2

ارتبناط   ی واود ندارد که ای  ارتباط مانند سایر موارد شبهه از مصادیق درخصوص وطی به شبهه با محارم از نظر فقهی هیچ شبهه

فت کرده و کودك ناشی از وطی به شبهه با محارم را به هیچ ینا از پندر و منادر    مشروع است. ولی حقوقدانان در ای  مورد مخال

اند در صورتی که در فقه کسی قائل به نامشنروع   اند و ای  حکم را به فقهای امامیه نسبت داده و ادعای ااماع نی  کرده ملحق نکرده

بلکنه  ، امشروع است تا چه رسد به اینکه ااماعی باشدبه واود آید کسی نگفته است که نآن  نشده است و فرزندی که ازآن  بودن

ی آثار و احکام ولد حتنی تنوار  را بنر او مرتنب کنرده       کودك را کودك مشروع دانسته و همه، هرکسی در ای  زمینه سخ  گفته

  (.113، 1931، ای قبلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه) اسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت

رفی که در اشنتباه بنود و ن دیکنی را مشنروع     به ط، کودك متولد شده حاصل از ن دیکی به مشبهه، قانون مدنی 115بر حسب ماده 

وطنی بنه   ، 9وطی به شبهه با زن شوهردار، 2وطی به شبهه با زن آزادگردد. وطی به شبهه بر سه قسم است:  کرده ملحق می تصور می

 .شبهه با محارم

 . طفل ناشی از تلقیح مصنوعی با منی اجنبی1-3

خی با تواه به اینکه سبب انتساب طفنل بنه پندر و منادر را ن دیکنی در      بر، در تبیی  وضعیت حقوقی طفل متولد در ای  قسم

در مواردی که ای  عامل اصلی وانود نداشنته   ، شمرند ای می فرض واود رابطه زوایت بی  آنها یا اعتقاد به واود چنی  رابطه

نسنب را  ، یا تلقنیح مصننوعی  ( یذفخمانند ت) های بدنی باشد یا سایر تماس( زنا) ن دیکی نامشروع، خواه دلیل آبستنی زن، باشد

اند. به ای   نامشروع دانسته و بر ای  اساس بی  مورد علم و اهل صاحبان اسپرم و تخما نسبت به عمل لقاح تفاوت قائل شده

 ع پیدا کنند ن مثا  پ شا بنه  الاطآن  ترتیب که اگر طرفی  ااهل به عمل تلقیح باشند و پس از وقوع بارداری یا تولد فرزند از

صاحبان اسنپرم و  ) به پدر و مادر طبیعی اسپرم فردی را در رحم دیگری قرار دهد ن طفل را ، ع به آنهاالعنوان مداوا و بدون اط

الحناق  ، قانون مندنی  1115  که طفل م بور در ردیف ولد شبهه است و با تواه به ماده البا ای  استد، اند ملحق نموده( تخما

                                                           
 شود. در ای  حالت فرزند متولد شده، به واطی به شبهه ملحق می -2

 گردد. به منظور مصلحت خانواده، طفل به شوهر نسبت می -9



لنذا طفنل را بنه پندر و منادر      ، عمل لقاح را در حکم ارتکاب زنا فرض نمنوده ، زن و مرد اما در فرض علم، نسب محقق است

  اننننننننننننننننننننننننننند طبیعننننننننننننننننننننننننننی ملحننننننننننننننننننننننننننق نپنداشننننننننننننننننننننننننننته 

 .(113، 1932، کنی و همکاران مهدوی)



 . طفل ناشی از تلقیح مصنوعی با منی شوهر1-4

  آیننند اننن ا کودکننننان   بنننه وانننود منننی   آن  ای کنننه از  بعضنننی اقسنننام تلقنننیح اشنننکا  شنننرعی نننندارد و ب ننننه      

 ، گننننردد ی آثننننار کودکننننان معمننننولی بننننر او نینننن  مترتننننب مننننی     شننننود و همننننه  مشننننروع محسننننوب مننننی  

 .(122، پیشی ، ای قبله) نیستآن  مانند تلقیح اسپرم شوهر به زواه خود. ای  قسم از تلقیح حرمتی ندارد چون دلیلی بر حرمت

 . مقایسه طفل مشروع و نامشروع2

 سنوی  از ااتماعی و واابات حقوق کلیه و باشد می صالح و کامل انسان آمدن پدید، نی قوا و احکام از اسالم شریعت اهدف از یکی

 اسنننننت  گرفتنننننه قنننننرار عناینننننت و توانننننه منننننورد دقیقنننننی نحنننننو بنننننه شنننننارع

 مقندس  شنرع  در و اسنت  برخنوردار  ااتماع و مادر و پدر به نسبت حقوقی از نسب مشروعیت عدم مشروعیت و به بنا کودکی هر 

 فرزندانی حاصل لذا .است داشته بیان را، است قانونی و صحیح ازدواج اثر در طفل تولدآن  تری  مهم که عشرایط نسب مشرو اسالم

 حقنوق  از فرزندان ای  در نتیاه و شوند می شناخته نامشروع نسب دارای شده و متولد طرف دو آگاهی و علم با نامشروع رابطه یا

 .(2، پیشی ، آقااانی) شوند می محروم ااتماع در

 . حقوق اطفال نامشروع3

 اطفنا   و نامشنروع  روابط از ناشی، سرپرست بی اطفا  از اعم سا  11 زیر افراد کلیه شامل الیحه حمایتی تدابیر نی  و حقوقی احکام

 155ه ماد نی  و مدنی قانون 112 ماده امله از قوانی  برخی وفق نامشروع فرزند کهآن  گردد. توضیح می، باشند دیده ب ه که ب هکاری

 برخی به اشتغا  و شهادت ادای امکان، توار  حق از 1931 مصوب کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیی  قانون

 به تنها نسبت و نیست منتسب خود طبیعی والدی  به گردد. وی می محروم، است مولد طهارت شرط دارای قضاوت که مانند مشاغل

 روینه  وحدت رأی وفق که آناا از آید. اما حساب می به مشروع، شده رابطه به مابور یا نبوده زوایت بطهرا فقدان از آگاه که طرفی

 برای قانونی پدر تکالیف کلیه اناام به مکلف نامشروع کودك طبیعی پدر، 1931سا  در کشور عالی دیوان عمومی هیأت 113 شماره

 باید، فعلی در قوانی  حقوق ای  از وی محرومیت درج عدم به تواه با نامشروع کودك مدنی حقوق سایر در خصوص، باشد می وی

 شنمو   منورد  در امنر  همنی   و دانست کودك و نگهداری سرپرستی ل وم امله از و حقوقآن  از م بور کودك مندی بهره بر را اصل

  الیحننننننننننننننننننننننه اینننننننننننننننننننننن  احکننننننننننننننننننننننام

 قانون مدنی با 1212ماده  1 تبصره نی  و اسالمی زاتماا قانون 23 ماده کهآن  به تواه با ااری است. هم نی  نی  وی خصوص در

 دختنننننران و پنننننان ده را پسنننننران در بلنننننو  سننننن  فقهنننننی مننننننابع بنننننه اسنننننتناد

بهره  قانون ای  های حمایت از حدی تا باشند رسیده شرعی بلو  به که سا  11 س  زیر لذا ب هکاران نموده تعیی  قمری تمام سا  نه 

، . درباره حقوق مدنی و کیفری ای  گوننه افنراد  (25، 1932، کلیمانی عباسی) نباشد تعارض در شانای کیفری یتمسؤول با که برند می

اند  قابل ذکر است که ا ا در موارد معدودی ای  افراد از تمامی حقوق مربوط به افرادی که با نسب شرعی و قانونی به واود آمده

 شنننننهادت و ، قضننننناوت، ر تنننننوان در تنننننوا  باشنننننند و ایننننن  منننننوارد معننننندد را منننننی   برخنننننوردار منننننی 

ها به دلیل اایگاه خاص  امام اماعت بودن ای  افراد خالصه کرد که در مقابل سایر حقوق بسیار ناچی  است و دلیل ای  محرومیت

باشند که اایگاهشان در مواردی مثل قضاوت اایگاه ائمه و معصومی  باشد و الزم است افنرادی متصندی این  امنور      ای  امور می

ای پاك به واود آمده باشد و چون ای  افنراد اقتضنای ارتکناب بنه شنقاوت بیشنتری دارنند شنرع مقندس این             نطفه شوند که از

 .(1، 1933، هاشمیان) ها قائل شده است ها را درباره آن محرومیت



 . حضانت3-1

 تربیت و به مراقبت، خود خاص های یتمسؤولو  حقوق با همراه تا شده داده مادر و پدر به که قانونی اقتدار از است عبارت حضانت

، 1939، پیروزمنند ) شنود  تنامی   کنودك  مصلحتآن  در که استآن  سبب به اختیار ای  ااتماع بپردازند. و خانواده در خود فرزندان

کودك طبیعی با والدی  خود صرفاً یا رابطه خونی و عرفی داشته و فاقد نسب مشروع هستند. براساس نظام حقوقی اسالم  (.221

زیرا حفظ نسب کنه یکنی از مقاصند    ، گردد و هیچ رابطه حقوقی با آنان ندارد منتسب به پدر و مادر نمی، ل ناشی از روابط آزادطف

ای بنی  پندر و    گردد. بنابرای  در نظام حقوقی اسالم هنیچ رابطنه   با ای  گونه روابط نامشروع دچار اختال  می، کالن شریعت است

اند. به هنر   مسؤو پدر و مادر از باب تکون ای  گونه اطفا  ، لیک  به خاطر حفظ مصالح کودك، ردمادر با طفل نامشروع واود ندا

شنود از آثنار نسنب قنانونی      حق والیت پدر و مادری و هم نی  حق حضانت مادر و پدر چنانکه از مواد مربوط استنباط می، حا 

بنابرای  ، شود تواند از زنا ملحق ب انی نمی مواود نیست و طفل می رابطه قانونی، است و بی  پدر و مادر طبیعی طفل متولد از آنان

ولنی چنون طفنل احتیناج بنه نگهنداری دارد و این  امنر از         ، پدر و مادر طبیعی حق والیت و حضانت بر طفل طبیعی خود ندارند

، ناناری ) باشنند  لی از دیگران منی در نگهداری از او او، اند باشد و پدر و مادر که مواب ایااد طفل م بور شده می واابات کفایی

1931 ،1.) 

 . نفقه3-2

، باشند  نمنی  اش عرفنی  پندر  و نامشروع طفل قرابتی بی ، بدانیم علیه منفق و منفق بی  قرابت را والد بر نامشروع طفل نفقه واوب اگر

 نین   نفقنه  مسنتحق  و نبنوده  روعمشن  نسنب  دارای ولدال نا و باشد مشروع رابطه ناشی از که یابد می مصداق زمانی نسبی قرابت زیرا

 طفل عرفی پدر زانی) 9/2/1931مورخ  113 شماره به کشور عالی دیوان رویه وحدت رأی مبنای بر حاضر عصر در اما .بود نخواهد

 بنا  رأی ای  در (.است منتفی ها آن بی  ار  صرفاً موضوع و باشد وی می برعهده پدر تکالیف کلیه نتیاه در و گردیده تلقی نامشروع

 اوالد حکم سایر حضانت و نفقه در زنا از متولد که است آمده صراحت به( ره) خمینی امام قضایی از موازی  23و  9مساله  به استناد

 در ال امی هیچ گونه آنان و کند نمی سرایت به ااداد نامشروع طفل حضانت و نفقه کهآن  دیگر و است پدر عهده بر او نفقه و دارد را

 (.123، 1931، آبادی فرد و سهل کاویانی) رندندا باره ای 

 . ازدواج3-3

دارد. بنا وانود اینکنه     با پدر و مادر خود رابطه خونی دارند و شرع مقدس هرگ  ای  رابطه را از نظر دور نمنی ، اطفا  ناشی از زنا

را مانند فرزند مشروع خود اعالم کنرده  ولدال نا ، در زمینه ازدواج و محرمیت، بعضی از آثار حقوقی را برای ولدال نا نشناخته است

تواند با پدر و یا برادران طبیعی خود ازدواج کند و به عبارت دیگر دختر ناشی از زنا بر پندر و   است. و لذا دختر حاصل از زنا نمی

 (.5، پیشی ، یناار) باشند برادران خود حرام است. یعنی پدر و مادر به فرزند طبیعی خود دارای حقوقی مانند حق قیومیت می

 . ارث3-4

کی از موابنات  ی توان رااع به ار  و ورثه حکم صادر کرد. می، بنابرای  با تعیی  نسب طفل، ار  از احکام مترتب بر نسب است

و با توانه   (سببی یا نسبی) اند دو واود داشته باشد که ای  موابات را منحصر به احراز قرابت نسبی یا سببی دانستهآن  ار  میان

در  یابند   در وهله او  ارائه معیار برای انتساب فرزند به والدینش ضرورت می، حق توار  طفل است، اینکه موضوع مورد بحث به

و پنس   واود وار  و واود ترکه اهت اثبات تحقق ار  احراز شود، گانه شامل موت مور  باید واود شرایطی سه مرحله بعد



لعان و... در رابطه دو فرد واود نداشنته باشند کنه در    ، کفر، والدت از زنا، شامل قتل، باید بررسی شود که موانع تحقق ار آن  از

 ، بحنننننننننننننننننننننننننننننننننننث تلقنننننننننننننننننننننننننننننننننننیح مصننننننننننننننننننننننننننننننننننننوعی  

کننی و   مهندوی ) بودن کودك باید مرتفع شود تا تحقق ار  در صورت فقدان سایر موانع اثبنات شنود   زنازاده به طور خاص شبهه

شنود   منی  اعتباری و قراردادی بی  دو فرد تلقی، طبیعی، ی نسب رابطه خونیاز نظر حقوق، به عبارت دیگر (.129، پیشی ، همکاران

باشد و ای  گونه اطفا  ا  در مورد ار  ملحنق بنه    ای فقها بی  طفل نامشروع و پدر خود برقرار می ای به زعم عده که چنی  رابطه

انند و بالنتیانه اثبنات نسنب در این  افنراد        گردیده ای بی  ای  دو باشند. در مقابل اکثر فقها منکر چنی  رابطه تمامی حقوق وی می

 (.1، 1933، هاشمیان) دانند موضوعاً منتفی می

 ها . یافته4

 اطالعاتی به صورت زیر به دست آمد:، های توزیع شده طبق پرسشنامه

هنای   آزمنون  از، هنا  داده تحلینل  و تا یه ها بر مبنای آمار توصیفی صورت گرفته و سپس اهت در ای  تحقیق ابتدا تحلیل داده

انداو  توزینع فراواننی این      ، در تحقیق حاضر به منظور دستیابی به سیمای عمومی نمونه آمناری . شود می آماری کای دو استفاده

توزیع فراوانی وضعیت انسیت اطفنا  نموننه    1گردد. ادو  شماره  ها ارائه می متغیرهای انسیت اطفا  و وضعیت مشروعیت آن

درصند دختنر    1/23درصند پسنر و    2/52تعداد فرزندان نامشروع پسر بیشنتر از دختنران بنود    ، گیری در نمونهدهند.  را نمایش می

 درچند مرک  درمان ناباروری و دادگستری توزیع شد.، باشند. پرسشنامه استفاده شده در ای  مورد می

 وضعیت جنسیت توزیع فراوانی 1جدول 

 انسیت فراوانی ددرص درصد معتبر

 دختر 92 1/23 1/23

 پسر 95 2/52 2/52

 امع 13 122 122

 



 وضعیت جنسیت توزیع فراوانی 2 نمودار

 

 . وضعیت مشروعیت 4-1

 دهننننند.  توزیننننع فراوانننننی وضننننعیت اطفننننا  مشننننروع و نامشننننروع نمونننننه را نمننننایش مننننی  2انننندو  شننننماره 

  هنننای توزینننع شنننده بیشنننتری  آمنننار مربنننوط بنننه   از بنننی  پرسشننننامه، دسنننت آمنننده بنننا توانننه بنننه اطالعنننات بنننه 

 ولننندال نا ، بنننه ترتینننب آن  باشنننند و پنننس از  از طرینننق تلقنننیح مصننننوعی بنننا مننننی شنننوهر منننی     ( درصننند 9/22)

 ه دست آمد.% به ترتیب از بیشتری  به کمتری  ب5/2% و نهایتاً وطی به شبهه با 32/22تلقیح مصنوعی با منی اانبی با ، %9/92با 

 وضعیت انواع اطفال مشروع و نامشروعتوزیع فراوانی  2جدول 

  فراوانی درصد درصد معتبر

 ولدال نا 29 9/92 9/92

 شبهه هب یوط 9 5/2 5/2

 شوهر یبا من یمصنوع حیتلق 23 9/22 9/22

 یاانب یبا من یمصنوع حیتلق 12 3/22 3/22

 امع 13 122 122

 



 وضعیت انواع اطفال مشروع و نامشروع یتوزیع فراوان 2 نمودار

 

 . آمار استنباطی4-2

شنود و الگنوی تنأثیرات منفنی و رعاینت       های پژوهش پرداخته می های مناسب آماری به بررسی داده در ای  بخش به کما آزمون

متغیرهنای کیفنی    گردد. برای بررسی ارتباط بنی   حقوق اطفا  نامشروع در عرف بر حسب متغیر انسیت و مشروعیت بررسی می

شود  استفاده میآن  های ناپارامتریا است و زمانی از تری  آزمون ی  آزمون یکی از رایجشود. ا از آزمون کای دو استفاده می، مذکور

هندف این  آزمنون    ، در واقنع  بنندی کنرد.   صورت دو یا چنند طبقنه تقسنیم   ه ها را بتوان ب صورت فراوانی باشند و آنه ها ب که داده

واود دارد یا خیر. در ای  نوع ، ای هستند یا رتبه  داری بی  دو متغیر که غالباً اسمی به ای  سوا  است که آیا رابطه معنی پاسخگویی

دار بنی    به معنی واود یا رابطه معنیآن  داری بی  دو صفت واود ندارد و رد کند که هیچ رابطه معنی آزمون فرض صفر بیان می

 ای  دو متغیر است یعنی:

 .دار واود ندارد بی  دو متغیر رابطه معنی :H0یه فرض

 دار واود دارد. بی  دو متغیر رابطه معنی :H1فرضیه 

رعایت حقوق و گرایشات منفی بر حسب مشنروعیت و ینا انسنیت در سنطح     های  داری بی  متغیر لذا برای تعیی  رابطه معنی

 گینننننننننرد.  منننننننننورد توانننننننننه قنننننننننرار منننننننننی   ، مقننننننننندار آزمنننننننننون  -p، 25/2خطنننننننننای 

مقدار آزمون  -pشود و متغیرها روی هم تاثیری ندارند و اگر  فرضیه صفر پذیرفته می، ب رگتر باشد 25/2 مقدار از عدد -p ه چنان

 شود و ای  بدان معنی است که متغیرها روی هم تأثیر معناداری دارند. فرضیه صفر رد می، کوچکتر باشد 25/2 از

 عیت. الگوی رعایت حقوق اطفال بر حسب مشرو4-2-1

های آمناری مانذور    از آزمون،  باشد. برای ای  مقایسه مقایسه الگوی رعایت حقوق اطفا  بر حسب مشروعیت می، در ای  قسمت

دهد که بی  الگوهنای رعاینت حقنوق     نتایج حاصل نشان می، شود مالحظه می 9چنان ه در ادو  شماره  شود. کای دو استفاده می

مقندار   -pتفاوت معناداری واود دارد. چراکنه   حقوقی با  ازدواجهای  مشروع در همه بخشاطفا  در گروه فرزندان مشروع و نا

توان  می، ها در دو گروه شود. لذا با تواه به مقدار فراوانی باشد و لذا فرضیه تفاوت در دو گروه پذیرفته می کمتر می 25/2 آزمون از

شنود. در منورد حنق     کمتر از فرزندان مشروع رعاینت منی  ، امشروعفرزندان ننتیاه گرفت که حقوق عرفی حضانت و ار  در مورد 

        

   

          

    

                     

    

   

                     

     

   



، انند. در رابطنه بنا حنق ازدواج     نفقه دریافنت کنرده  ها  نفر آن 11، نفر اطفا  نامشروع 21از  ،(گیرد که به اطفا  نامشروع تعلق می) نفقه

 ها در ادو  درج شده است. تنها فراوانی آن، چون در مورد همگی اطفا  رعایت شده است

 بررسی تفاوت رعایت حقوق اطفال برحسب مشروعیت 3جدول 
 

-

مقدار
P 

 آماره
χ

2 

 رعایت مشروع نامشروع

 

 حقوق

 تعداد درصد تعداد درصد

 حضانت شود نمی 1 23/1 13 93/25 212/92 22/2

 شود می 22 32/53 3 29/19

 نفقه شود نمی 1 23/1 15 91/22 321/21 22/2

 شود می 22 32/53 11 21/11

 ار  شود نمی 2 22/2 12 39/12 591/11 22/2

 شود می 21 13/11 11 11/29

 ازدواج شود نمی 2 22/2 2 22/2 

 شود می 21 13/11 21 11/91

 



 . الگوی گرایشات منفی بر حسب مشروعیت4-2-2

هنای   از آزمون، نی   گیرد. برای ای  مقایسه بر حسب مشروعیت صورت میمقایسه الگوی گرایشات و تاثیرات منفی ، در ای  قسمت

دهد کنه بنی  الگوهنای     نتایج حاصل نشان می، شود مالحظه می 2چنان ه در ادو  شماره  شود. آماری ماذور کای دو استفاده می

 تنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناثیرات منفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی در 

 اری واننننود دارد. تفنننناوت معننننناد ، تننننأثیراتهننننای  گننننروه فرزننننندان مشننننروع و نامشننننروع در همننننه بخننننش   

 شنننود.  باشننند و لنننذا فرضنننیه تفننناوت در دو گنننروه پذیرفتنننه منننی     کمتنننر منننی  25/2مقننندار آزمنننون از   -pچراکنننه 

 ، افسنننردگی، تنننوان نتیانننه گرفنننت کنننه ان واطلبنننی    منننی، هنننا در دو گنننروه  لنننذا بنننا توانننه بنننه مقننندار فراواننننی   

 بیشنننننتر از ، وعکننننناری در فرزنننننندان نامشنننننر سنننننرخوردگی و روی آوردن بنننننه بننننن ه، ارزشنننننی احسننننناس بنننننی

 شود. فرزندان مشروع رعایت می

 الگوی تاثیرات منفی برحسب مشروعیت 4جدول 

P 
 آماره
χ2 

 دارند/ مشروع نامشروع

 ندارند
 ثیراتأت

 تعداد درصد تعداد درصد

22/2 115525 
 ندارند 92 35/52 1 32/11

 ان واطلبی
 دارند 3 25/12 11 13/21

22/2 125319 
 ندارند 92 31/23 1 32/11

 افسردگی
 دارند 3 29/19 11 13/21

22/2 35221 
 ندارند 91 23/21 12 39/12

 ارزشی احساس بی
 دارند 12 39/12 11 11/29

22/2 35335 
 ندارند 95 22/52 19 22/13

 سرخوردگی
 دارند 1 31/1 19 22/13

22/2 15913 
 روی آوردن به  ندارند 91 39/59 11 11/29

 دارند 5 21/3 12 39/12 یب ه کار

 . الگوی گرایشات منفی اطفال نامشروع بر حسب جنسیت4-2-3

مقایسه الگوی احساسات منفنی اطفنا    ، در ای  قسمت، دار احساسات منفی اطفا  نامشروع در قسمت قبل با تواه به تفاوت معنی

 گینننننننرد. باتوانننننننه بنننننننه اننننننندو     نانشنننننننروع بنننننننر حسنننننننب انسنننننننیت صنننننننورت منننننننی   

تفناوت  ، های احساسنات و عواطنف منفنی    شود که بی  الگوهای احساسات منفی فرزندان نامشروع همه بخش اه مینتی، 5شماره 

شود. بنابرای  بنا توانه    و لذا فرضیه تفاوت در دو گروه پذیرفته می( باشد کمتر می 2525مقدار آزمون از  -p) معناداری واود دارد.

سنرخوردگی در فرزنندان   ، ارزشنی  احسناس بنی  ، افسنردگی ، یاه گرفت کنه ان واطلبنی  توان نت می، ها در دو گروه به مقدار فراوانی

کاری در مورد پسنران بیشنتر از    باشد. ای  در حالی است که متغیر روی آوردن به ب ه بیشتر از فرزندان نامشروع می، نامشروع دختر

 باشد. دختران می



 بر حسب جنسیت الگوی گرایشات منفی 5جدول 

P 
 آماره
χ

2 

 دارند/ پسر دختر

 ندارند
 تأثیرات

 تعداد درصد تعداد درصد

22/2 5521 
 ندارند 1 21/29 2 13/3

 ان واطلبی
 دارند 5 29/13 19 22/52

22/2 5521 
 ندارند 3 32/21 9 52/11

 افسردگی
 دارند 2 91/15 12 15/21

22/2 55125 
 ندارند 3 12/92 2 91/15

 احساس
 نددار 2 13/3 11 91/22

22/2 35321 
 ندارند 9 52/11 19 22/52

 سرخوردگی
 دارند 1 33/92 2 13/3

22/2 35251 
 ندارند 9 52/11 1 21/29

 روی آوردن به ب ه کاری
 دارند 1 33/92 3 12/92

 گیری نتیجه

 ، هنننا بنننا افنننراد مختلفنننی کنننه بنننه روشنننی بنننه اننن  روش عنننرف و شنننرع      بنننرای کننننار گذاشنننت  برخنننی کلیشنننه  

اند به مطالعه و کسب اطالعات از آنها پرداخته شد. نتایج تحقیقنات نشنان داد کنه بیشنتری  حانم فرزنندان نامشنروع         شدهباردار 

 آن  درصنننننننننننند و پننننننننننننس از  9/92بننننننننننننا ( حاصننننننننننننل از رابطننننننننننننه آزاد ) ولنننننننننننندال نا

اطالعنات کنافی راانع بنه      ،اند باشد. برخی از افرادی که با ای  نوع تلقیح مبادرت به باروری کرده تلقیح مصنوعی با منی شوهر می

و این  افنراد از   ) شرع و قوانی  حقوقی رااع به فرزندان خود نداشتند و با اینکه در قوانی  کشور مصداق فرزندان نامشروع اسنت 

 هنا ثبنت و بصنورت قنانونی سرپرسنتی       اما ننام فرزنندان را در شناسننامه والندی  آن    ( برخی حقوق بصورت بالقوه محروم هستند

گیرند. هم نی  در رابطه با تلقیح مصنوعی با منی شوهر و وطی به شبهه در هر  برعهده می( با رعایت تمامی حقوق) افرزند خود ر

 اینننننننن  فرزننننننننندان انننننننن و ، مننننننننورد همننننننننان طننننننننور کننننننننه پیشننننننننتر عنننننننننوان شنننننننند  

 آیند و ایرادی به ای  قضیه وارد نیست. فرزندان مشروع به حساب می

شنود   کمتر به عهده گرفته منی ( یا مادر) حضانت فرزندان نامشروع از اانب پدرمشخ  شد که ، با تواه به نتایج بدست آمده

کنند. در ای  بنی  این  کودکنان     یت شانه خالی میمسؤولاز زیر بار ، ها روبرو هستند و معموالً به دلیل مسائل عرفی که والدی  با آن

ها و فشنارها   بینند و مورد هاوم انواع و اقسام نامالیمتی ب میآسی، اند هیچ دخالتی نداشتهآن  ای که خود آنها در هستند که از رابطه

نیسنتند. هرچنند   آن  شوند که سن اوار  گیرند  و کودك از همان سنی  آغازی  محکوم به تحمل شرایطی می از سمت اامعه قرار می

نامشروع نین  دارد و بننابرای     فررزند، تمامی حقوقی که یا فرزند مشروع دارد، منهای چند مورد خاص، بسیاری از فقها معتقدند

پوشی است. البته باید در نظر داشت که عرف و فرهنگ در اامعه ما بسیار قدرتمند اسنت و همنان طنور کنه در بحنث       قابل چشم

تنر   سنرخورده ، تنر  افسنرده ، تر با مقایسه فرزندان مشروع و نامشروع مشخ  شد که کودکان نامشروع من وی، ها مطرح کردیم یافته



کنند. ای  افراد معموالً به دلیل عدم  ارزشی بیشتری می کنند احساس بی که از واقعیت امر نسب خود اطالع پیدا می و هنگامیهستند 

شوند. هم نی  با مطالعنه تفکینا انسنیت مشنخ       کاری کشیده می بیشتر به سمت ب ه، حمایت عرفی در اامعه و حتی خانواده

کنند و حتی در بخش ب هکاری هم دختران نسنبت   ارزشی بیشتر می تر احساس بی افسرده، ان واطلب، دختران نسبت به پسران، شد

 به پسران آمار باالتری را به خود اختصاص دادند. 

کنند تنا از اقشنار    یت فرار میمسؤولاز ای  آن  طفل نیاز به نگهداری و تربیت دارد و وااب کفایی است اما والدی ، به هر نحو

بینند. به  اطفا  ولدال نا بیشتر از لقاح به وسیله منی اانبی آسیب می، فی خود را ناات دهند. که در ای  میاناامعه و فرهنگی و عر

تنری نسنبت بنه این  اطفنا        سازی اامعه در رابطه با ای  اطفا  باید ترمیم شود و رفتار مناسنب  رسد هم قانون هم فرهنگ نظر می

متوانه  ، های قوانی  و عنرف  گیری بایست بیشترِ سخت اند و می ایط نقشی نداشتهصورت گیرد چراکه خود در بواود آمدن ای  شر

 پدر و مادر ای  اطفا  باشد. 
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