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چکیده
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کرده است. بررسی اهمیت فرزندآوری در سرنوشت جامعه ی مسلمین و ضرورت 
حمایت دولت و خانواده ها از این کارکرد خانواده نیاز به تحلیل ابعاد اقتصادی و 
جامعه شناختی و سیاسی موضوع خواهد داشت که از حوزه ی این مقاله خارج است.
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 مقدمه سا

يکی از کارکردهای خانواده، بقای نسل، حفظ جمعيت و نوع انسانی در 

بالد و کشورهای متبوع است. 

خانواده،  تحکيم  و  بقا  در  جمعيت،  تنظيم  در  تأثير  بر  عالوه  باروری 

تقويت روابط عاطفی و پيوستگی خانوادگی و فاميلی و در نهايت احساس 

خوشبختی و ارضای شوق و ميل به بقا و جاودانگی تأثيرگذار است. 

فرزندآوری در برخی از جوامع اهميت اغراق آميزی دارد. در بسياری از 

کشورها ازدواج زمانی رسميت می يابد که فرزند يا فرزندانی متولد شوند، 

پس در صورتی که زمان معينی از ازدواج يک زوج بگذرد و فرزندی به دنيا 

نيايد هر يک از طرفين حق دارند بدون فسخ قرارداد با فرد ديگری قرارداد 

ازدواج ببندد که به اين طالق ارتجالی می گويند )ساروخانی، 1376: 68(. هر 

چند در حال حاضر اين وضعيت مشاهده نمی شود، ولی در دوران معاصر نيز 

خانواده وقتی شکل واقعی خود را پيدا می کند که غير از زن و شوهر فرزند 

يا فرزندانی در کنار آنها و با ايشان زندگی می کند. 

تأثير فرزندآوری در روابط زوجين به حدی است که نوعاً زوجينی که 

قادر به باروری و داشتن فرزند نيستند از رنج بسيار عميق و کمبودی دائمی 

احساس نارضايتی می  کنند؛ لذا اهميت توليد مثل در خانواده و سرنوشت 

اجتماعی جوامع ايجاب می کند قدرت باروری، عدم باروری موقت و حفظ 

سالمت باروری مراقبت و پايش شود.
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اين تحقيق فرزندآوری در روابط خصوصی زوجين در صورتی که در 

زمان عقد نکاح درباره ی آن توافق صريح يا ضمنی شده باشد يا اينکه هيچ 

شرطی در زمان عقد وجود نداشته باشد را بررسی کرده است.  به عبارت 

ديگر، محقق در اين تحقيق در پی دستيابی به اين موضوع است که شرط 

استيالد، شرط صحيح و گاه ضروری در ضمن عقد نکاح است و شرط عدم 

استيالد نيز با شرايطی به طور محدود و موقت در نکاح دائم صحيح است و 

در غير اين صورت با توافق طرفين و بدون ارتکاب روش های عقيم سازی 

دائمی مجاز است. 

سؤاالتی که در اين تحقيق به آن پاسخ داده شده است عبارت اند از:

1- آيا درج شرط استيالد يا شرط عدم استيالد ضمن عقد نکاح از نظر 

فقه و حقوق اسالمی و در قوانين ايران صحيح است يا خير؟ 

2- ضمانت اجرای تخلف از اين شرط چيست؟ 

چه  همسران  باروری  حق  باشد  مطلق  نکاح  عقد  که  صورتی  در   -3

حکمی دارد؟ 

هدف اين تحقيق شناخت حدود حقوق و تعهدات طرفين در امر باروری 

و فرزندآوری و عنايت به تعرض به اين منفعت انسان سالم است. 

در اين مقاله از بررسی کتابخانه ای، نقد و تحليل آراء و رويه ی قضايی و 

پرونده هايی قضايی و پزشکی و مقاالت مرتبط با حوزه های حقوق و پزشکی 

قانونی و فقهی استفاده شده است. 
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هر چند در گذشته موضوع شروط ضمن عقد نکاح به طور کلی و جزئی سا

در مطالعات متعددی بررسی شده است، ولی درباره ی شرط عدم استيالد 

به  آنها  بيشتر دختران و خانواده ها ی  ندارد.  چندان مطالعه ی جدی وجود 

منظور ايجاد حق طالق برای زوجه از شرط استيالد به صورت شرط باروری 

زوج پس از ازدواج استقبال کرده و اين شرط هم اکنون نيز عرف بوده و 

استفاده می شود. 

در اين ميان، برخی گزارش ها نشان می دهد که در دوران هدف گذاری 

تحديد جمعيت، روش های عقيم سازی دائمی ترويج يافته است. در حالی 

که بدون ترديد عقيم سازی دائمی در مبانی فقهی- حقوقی ما پذيرفته نيست، 

جرم  مجازات  يعنی  نامناسب  اجرايی  در ضمانت  را  مشکل  بايد  بنابراين 

مذکور جست وجو کرد.

اين مقاله بعد از تعاريف و کليات شرط باروری و عدم آن از منظر روابط 

خصوصی زوجين و اطالق عقد نکاح، شرط يا عدم شرط فرزندآوری را 

بررسی کرده است. بدان اميد که گامی هرچند کوچک در روشنگری روابط 

حقوقی خصوصی و عمومی در موضوع بحث شده، برداشته شود. 

تعریف مفاهیم

مفاهيم به کار رفته در اين مقاله به شرح زير است:

الف � باروری1: قابليت فرزندآوری و باردار شدن؛ معادل اين واژه در 

عربی برای زنان »حبل« يعنی بارور شدن و برای مردان »حبال« يعنی بارور 

1- Fertility 
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کردن استعمال می شود.

ناباروری عبارت است از ناتوانی يک زوج در باردار  ناباروری1:  ب � 

شدن پس از يک سال از امکان برقراری رابطه ی جنسی بدون جلوگيری از 

بارداری )عباسی شوازی و همکاران، 1385: 148-139(. در عربی به آن »عقم« و به 

زن و مرد نابارور »امرأة عقيم« و »رجل عقيم« گفته می شود. 

ج  � وازکتومی2: وازکتومی به بستن لوله های منی )اسپرم بر( در مردان 

عمل  است.  دائمی  فرزندآوری  از  جلوگيری  روش  يک  که  می شود  گفته 

بازگرداندن وازکتومی، وازوازوستومی3 نام دارد که نياز به بيهوشی عمومی يا 

بی حسی نخاعی دارد و حدود 2 تا 3 ساعت طول می کشد و جراحی دقيق 

و حساب شده ای است.

د� توبکتومی4: بستن لوله های رحمی در زنان است. در اين عمل طی 

می شود  بسته  زن  رحمی  لوله های  موضعی  بی حسی  يا  عمومی  بيهوشی 

تا از رسيدن اسپرم و تخمک به يکديگر و تشکيل سلول تخم جلوگيری 

شود. عمل توبکتومی از وازکتومی مشکل تر است. توبکتومی هم يک روش 

جلوگيری از حاملگی دائمی محسوب می شود )علی محمدزاده، 1393(.

1- In Fertilityi
2- Vasectomy
3- Vasovasostomy
4- Tubectomy
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1- شرط استیالد ضمن عقد نکاحسا

يکی از کارکردهای طبيعی تشکيل خانواده فرزندآوری است. هر چند که 

»زوجيت« مقتضای ذات نکاح و فرزندآوری يکی از آثار و نتايج آن است، 

ولی به داليل متعددی اهميت حقوقی بسياری دارد؛ از جمله اينکه مشروعيت 

فرزندآوری ناشی از رابطه ی زوجيت قانونی است و فرزند متولد از رابطه ی 

از  فرزندان  ارث  اساس  اين  بر  است.  نامشروع  طبيعی  والدين  نامشروع 

والدين قانونی برقرار می شود و نسب نامشروع موجب ايجاد رابطه ی وراثت 

نمی شود. 

حال سؤال اين است که آيا زن و مرد قبل از انعقاد نکاح بايد قصد خود 

را مبنی بر فرزندآوری يا عدم آن با يکديگر شرط کنند يا در صورت تعيين 

تکليف نکردن، احکام قانونی تکليف آن را معلوم کرده است؟ به عبارت 

ديگر، بر فرض اينکه زوج يا زوجه با قصد باروری و فرزندآوری با ديگری 

ازدواج می کند الزم است قصد خود را آشکارا به اطالع طرف ديگر رسانده 

و عقد مبنی بر آن واقع شود يا خير؟ و اگر شرط مذکور در حين عقد واقع 

شد در صورت عدم باروری چه ضمانت اجرايی وجود دارد؟

از سوی ديگر، اگر قصد زن يا مردی از عقد نکاح تنها داشتن رابطه ی 

زناشويی است و قصد باروری و داشتن فرزند از اين رابطه را ندارد بايد قصد 

خود را بر طرف ديگر روشن کند و آيا چنين شرطی صحيح است يا خير؟ و 

اگر چنين شرطی صحيح است در صورت عدم ايفای شرط و باروری زوجه 

در اثر رابطه ی مذکور چه ضمانت اجرايی برای مشروٌطه له وجود دارد؟ 
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برای بررسی نظريه ها و پاسخ هايی که به پرسش های مذکور داده شده 

است، الزم است هر يک جداگانه بررسی شود. 

1-1- عدم صحت یا صحت شرط استیالد و ضمانت اجرای آن

استيالد صحيح  معتقدند شرط  مدنی  فقهای حقوق  و  علماء  از  برخی 

نيست، زيرا امکان کشف قطعی ناباروری وجود ندارد. برخی ديگر معتقدند 

يا زوجه برای  چنين شرطی صحيح است و در صورت عقيم بودن زوج 

طرف مقابل حق طالق ايجاد می شود. البته اگر درباره ی زايا بودن يکی از 

طرفين فريب در کار باشد خيار تدليس و امکان فسخ نکاح به سبب تدليس 

يا فريب در نکاح و ضمانت اجرای کيفری آن حادث می شود. به نمونه هايی 

از آراء فقهاء اشاره می شود: 

صاحب جامع المقاصد ضمن تصريح به شرط استيالد در نکاح از قول 

صاحب قواعداالحکام آورده است: »لوشرط االستیالد فخرجت عقیما فال فسخ؛ 

المکان تجدد شرطه فی الشیخوخة و عدم العلم بالعقم من دونه و جواز استنادة 

الیه«؛ »اگر کسی شرط فرزندآوری کرد و پس از نکاح معلوم شد عقيم است، 

حق فسخ ندارد، زيرا امکان تجديد فرزند حتی در دوران پيری وجود دارد 

و امکان علم به عقيم بودن نيست و ممکن است کسی که فرزنددار نشده به 

آن استناد کند«. با اين توضيح که، اگر مردی در نکاح شرط  کند که زن فرزند 

آورد، ـ يعنی زوجه بتواند باردار شود و فرزند بزايد به اين معنی که عقيم 

نباشد ـ پس اگر مدت زمان بسياری گذشت و با نبود مانع ديگر فرزندی 

نياورد، به اين سبب حق فسخ برای شوهر ثابت نمی شود چون خيار با منتفی 
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شدن شرط ثابت می شود. منتفی شدن شرط استيالد هم به موجب نّص و سا

هم به سبب اجماع باطل است، زيرا اوالً امکان فرزندآوری در دوران پيری 

وجود دارد ـ چنانچه در قصه ی ابراهيم و زکريا )( آمده است  و ثانيًا 

امکان علم به نازايی و عقيم بودن نيز وجود ندارد و چه بسا سبب ناباروری 

مرد باشد. ثالثاً عدم بارداری زوجه لزوماً دليل بر عقيم بودن او نيست )يعنی 

زوجه می تواند مدعی شود که سبب عدم بارداری، او نيست زيرا علم قطعی 

در اين باره وجود ندارد( و اينها داليل سه گانه ی مصنف است به عدم ثبوت 

حق فسخ برای زوجه )عاملی )محقق ثانی(، 1414: ج13، ص317(.

بر فرض شرط استيالد در نکاح بديهی است که طرفين نمی توانند بدون 

رضايت يکديگر به جلوگيری از بارداری زوجه اقدام کنند. بر اين اساس از 

آيت اهلل محمدتقی بهجت سؤال شده است: »آيا زن بدون اجازه ی شوهر 

می تواند با قرص و… از حاملگی جلوگيری نمايد؟« ايشان پاسخ داده اند: »اگر 

نکاح مشروط به استيالد بوده است، نمی تواند« )بهجت، 1426: ج4، ص566(.

درباره ی امکان فسخ نکاح در صورت عقيم بودن زن، از قول آيت اهلل 

شرط  نکاح  عقد  در ضمن  »اگر  است:  شده  آورده  چنين  شيرازی  مکارم 

استيالد شده و زن عقيم باشد آيا شرط خيار ثابت است؟«

صاحب جواهر می فرمايد: »خيار شرط ثابت است ولی از قواعد عالمه 

نقل شده که نمی توان به اين خيار عمل کرد چون عقيم بودن معلوم نمی شود 

بنا بر اين مسئله، عقيم بودن از عيوب نيست، چون اگر از عيوب   .  »…

در  سبزواری  آقای  مرحوم  بود.  فسخ  موجب  اينکه شرط شود  بدون  بود 
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مهذب االحکام می فرمايد: »اجماع قائم است که عقيم بودن از عيوب نيست«. 
اجماعی  است، پس چگونه  نشده  مسئله  اين  متعرض  که کسی  در حالی 

است؟ شايد علتش اين است که عيوب محصور است. ادله ی اينکه عقيم 

عيوب  روايات   -2 اللزوم  اصالة   -1 از:  عبارت اند  نيست  عيوب  از  بودن 

)حامدی و مکارم، 1424: ج5، ص128(.

از حضرت امام خمينی )( سؤال شد: »دختری را عقد نمودم بعداً 

معلوم شد جراحی رحم کرده و عقيم است، آيا چنين زنی حق مهريه دارد؟ 

نفقه ی او چگونه است؟ نفقه ی او در عده ی طالق چگونه است؟«

در پاسخ فرمودند: »بايد مهريه ی او را بپردازد، اگر از شما تمکين ندارد 

نفقه واجب نيست و اختيار طالق با شماست« )خمينی، 1422: ج3، ص85(. به 

عبارت ديگر، نازايی موجب حق فسخ برای زوج نيست، بلکه مرد می تواند 

از حق طالق استفاده کند.

همچنين خانمی سؤال کرده: »اگر زوجه طی عقد شرط کند اگر زوج 

عقيم باشد يا ترک خانواده کند يا محکوميت به 5 سال زندان پيدا کند يا 

زوجه ی ديگری اختيار کند زوجه وکيل بالعزل از طرف زوج باشد که خود 

را مطلقه کند آيا چنين شرط و اشتراطی صحيح است و آيا وکالت بالعزل 

صحت دارد؟« 

حضرت امام )( پاسخ دادند: »شرط وکالت در طالق برای زن منع 

ندارد و با اشتراط مذکور با رجوع زوج وکالت از بين نمی رود« )همان: ج3، 

ص106(.
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از سؤال ها و پاسخ های فوق فهميده می شود »شرط فرزندآوری« و تعيين سا

ضمانت اجرای امکان طالق به ويژه در موردی که مشروطه له زوجه باشد، 

منفعت عقاليی داشته و جايز است. 

شرط  به  ناظر  فعلی  شده ی  چاپ  عقدنامه های  دوم  شرط  از   10 بند 

فرزندآوری زوج است، يعنی يکی از مواردی که زوجه می تواند به دادگاه 

مراجعه و ضمن استناد به وکالت خود از جانب زوج و قبول بذل خود را 

مطلقه کند اين است که: »در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از 

يا ساير عوارض جسمی ديگر زوج،  بودن و  به جهت عقيم  شوهر خود 

صاحب فرزند نشود« )صفايی و امامی، 1382: ص67(. 

شعب ديوان، در پرونده های متعددی به استناد شرط استيالد، اجازه ی 

طالق برای زوجه را صادر کرده اند، از جمله:

در يک مورد دادگاه با توجه به توافق ثانوی طرفين در دادگاه و اعطای 

وکالت بالعزل از طرف زوج به زوجه در مطلقه نمودن خود در صورت 

حامله نشدن تا مدت 9 ماه و عدم باروری زوجه به استناد شرط دهم عقدنامه 

و توافق طرفين در دادگاه زوجه را مطلقه کرده است )بازگير، 1378: 308(.

در مورد ديگر، به استناد همين بند عقدنامه و اقرار زوج به جراحی بيضه 

در نزد دادگاه و گزارش پزشکی قانونی مبنی بر قادر نبودن زوج به انجام 

آزمايش اسپرموگرافی و گذشت بيش از 5 سال از زندگی مشترک و فقدان 

فرزند رأی به امکان طالق زوجه داده است )همان: 309(.
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در عين حال، برخی از حقوق دانان به حق فسخ معتقدند، با اين توضيح 

که اگر باروری زوجين در ضمن عقد نکاح، شرط ضمنی شده و عقد مبنی 

بر آن واقع شده باشد و سپس معلوم شود که يکی از زوجين قباًل عقيم 

بوده است، حق فسخ به استناد تخلف از شرط صفت ايجاد می شود. يعنی 

اگر دختری به خاطر تشکيل خانواده و آوردن فرزند به مرد جوانی شوهر 

می کند، طرفين درباره ی عقيم نبودن مرد سخنی نمی گويند ولی عقد را بر 

مبنای وجود اين شوهر می بندد و مرد از عقيم بودن خود مطلع بوده و آن را 

پنهان می کند پس از ازدواج معلوم شود که مرد عقيم می باشد و پزشک نيز از 

بهبود او قطع اميد کند، زن حق فسخ نکاح را دارد )کاتوزيان، 1385: 291 و 292(.

رأی ديگری از يکی از شعب ديوانعالی کشور )شعبه 7( صادر شده که 

تصريح کرده است: »عقيم بودن زوج اگر شرط ضمن عقد نباشد از موجبات 

طالق نيست«. بر اين اساس در پرونده ای که عقدنامه مشتمل بر پنج بند است 

و عقيم بودن زوج جزء آن پنج بند نيست و همچنين با فرض وجود شرط 

ضمن عقد، تفهيم اين شرط به زوجين الزامی بوده و وقوع عقد مبنی بر آن 

شرايط تحقيق به عمل بيايد که چنين نشده است؛ رأی صادره را  بالدليل 

دانسته و نقض کرده است )بازگير، 1376: ص؟؟(.

1-2- عدم ضرورت شرط استیالد

برخی از نويسندگان و فقها معتقدند، هر چند چنين شرطی صحيح است 

ولی نياز به چنين شرطی صحيح نيست، يعنی هر چند الزمه ی اقتضای ذات 

اقتضای اطالق عقد  ايجاد رابطه ی زوجيت است ولی الزمه ی  عقد نکاح 
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نکاح استيالد است1 )امامی، 1366: ج4، ص369(.سا

از  »فرزندآوری«  باشد  نشده  آن  شرط خالف  که  در صورتی  بنابراين 

آثار مترتب بر نکاح است و تصريح به چنين شرطی درج يک امر متعارف 

و بديهی و مفيد تأکيد است و اثر جديدی بر آن مترتب نيست، مگر اينکه 

شرط شود در صورت عدم باروری، زوجه امکان طالق داشته باشد و به 

صراحت جزء موارد وکالت زوجه در امر طالق از سوی زوج درج شود ولی 

خود امر استيالد نياز به  اندراج شرط در نکاح ندارد. به نمونه هايی از آراء 

اشاره می شود: 

»از جمله وجوهی که برای تقريب حرمت عزل گفته شده آن است که 

چون عزل با حکمت نکاح که استيالد و بقای نسل است منافات دارد، بايد 

آن را حرام شمرد. اين تحليل مردود شمرده می شود، زيرا نکاح تنها به غرض 

استيالد صورت نمی گيرد… چه بسا افرادی که به قصد دوری از فحشاء و 

منکرات اقدام به نکاح می کنند« )شبيری زنجانی، 1419: ج4، صص1350 و 1357(.

بنا بر نظر اول در قول مذکور، هدف نکاح استيالد است و لذا عزل زوج 

بدون رضايت زوجه مجاز نيست و در اين نگاه طبيعی است که حتی اگر 

شرط استيالد نشود مقتضای عقد نکاح استيالد است، البته قائل آن عبارات 

خود نظريه ای را که آورده است، نقد نموده و بيان کرده غرض از نکاح ممکن 

است ايجاد رابطه ی زناشويی باشد و قصد توالد و تناسل وجود نداشته باشد. 

1- اقتضای ذات: تعهدی که مستقيماً ناشی از انعقاد عقد است. اقتضای اطالق: هرگاه عقد بدون قيد 
و شرط واقع شود مقتضيات ديگری دارد.
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بنابراين نکاح لزوماً به قصد تناسل نيست و لذا مقتضای ذات نکاح استيالد 

نيست، بلکه استيالد مقتضای اطالق عقد است. 

برخی ديگر معتقدند شرط عدم نزديکی ضمن عقد نکاح باطل است، 

زيرا هدف و مقصود از نکاح زوجيت و امکان تناسل است، به همين دليل 

چون شرط خالف مقتضای ذات عقد می شود باطل است )محقق داماد، 1382: 

328؛ کاتوزيان، همان: ج1، ص255؛ شهيدی، 1387: 116(. در بين حقوق دانان نظر 

ديگری هم هست که شرط عدم نزديکی موجب بطالن عقد نيست )امامی، 

همان: ج4، ص377؛ عاملی )شهيد ثانی(، 1413: ج1، ص524 و آشتيانی، 1425: 309 و 

310(؛  ولی شرط عدم باروری به خصوص در مدت معين خالف مقتضای 

ذات نيست. 

درباره ی صحت يا عدم صحت درج شرط عدم نزديکی ضمن عقد نکاح 

اقوال مختلفی وجود دارد؛ برخی قائل به صحت شرط عدم نزديکی ضمن 

عقد نکاح يا ضمن عقد الزم مستقل ديگر هستند، به اين دليل که اين شرط از 

عقد نکاح مستقل است و به آن آسيبی نمی رساند و از حقوق زوجين است؛ 

لذا می توانند آن شرط را بگذارند1)نراقی، 1422: ج1، ص302(.

2- شرط عدم استیالد ضمن عقد نکاح

درباره ی اندراج شرط عدم استيالد ضمن عقد نکاح نظريات مختلفی 

وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود: 

1- برخی فقها چنين شرطی را باطل و مبطل عقد می دانند )برای ديدن اقوال ايشان ر.ک. خوانساری، 
1373: ج2، ص144 و برای صحت شرط انصاری، 1411: ج3، ص13(.
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2-1- صحت شرط عدم استیالدسا

عقد  در  آن  ذکر  که  دارد  منافعی  و  است  عقاليی  استيالد، شرط  عدم 

اقتضای اصل  به  و  نيست  قانون  يا خالف  زيرا خالف شرع  ندارد،  منعی 

آزادی قراردادها طرفين می توانند هرگونه شرطی که خالف قوانين آمره و 

شريعت نباشد ضمن عقد نکاح درج کنند. البته چنين شرطی موجب عدم 

مشروعيت طفل متولد از چنين نکاحی نخواهد بود و اماره ی فراش حاکم 

است، حتی ممکن است نقض چنين شرطی تعيين ضمانت اجرای معينی مثل 

اخذ خسارت از طرف ديگر يا ايجاد حق طالق را به دنبال داشته باشد، ولی 

مانع مشروعيت طفل و مانع حقوق قانونی او نخواهد بود. 

برخی از آراء و نظريه های فقها در اين موضوع به اين شرح است: »زن 

می تواند در ضمن عقد ازدواج شرط کند که به طور موقت يا دائم از بارداری 

جلوگيری کند به شرط اينکه مرد هم اين شرط را بپذيرد. در اين صورت بايد 

به آن پای  بند باشد« )موسوی الخمينی، ص319، م8(.

»شرط عدم حبل و االحبال يعنی اينکه يکی از زوجين بر ديگری در 

ضمن عقد نکاح شرط کند که مانع بارور شدن يا بارور کردن به سبب عزل 

يا غير آن باشد. اينکه زوج بر زوجه شرط کند اين امر جايز است و به اين 

وسيله حق زن برای باروری از بين می رود و بعد از آن حق مطالبه ی باروری 

ندارد و اين فرض قدر متيقن از موارد جواز عزل نطفه از زوجه ی آزاد است« 

)هاشمی شاهرودی و همکاران، 1423: ج6، صص20 و 21(. 
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»اما اينکه زوجه بر زوج شرط عدم باروری کند- به وسيله عزل يا غير آن 

از روش های منع بارداری مجاز- ظاهراً چنين شرطی نيز صحيح است، زيرا 

صحت شروط مطلق است. چنانچه برخی از فقهاء تصريح کرده اند. اينکه 

گفته شده غرض در عقد دائم فرزندآوری و داشتن فرزند است و اين شرط 

با آن قصد منافات دارد مردود است، زيرا نّص صريح جواز شرط عزل وارده 

شده است و مسلم است که غرض نکاح منحصر به توالد نيست بلکه يکی از 

علل نکاح است. بنابراين اين شرط با شروط و اقتضائات عقود منافات دارد 

ولی با اغراض آن منافات ندارد. حتی ممکن است گفته شود آنچه وارد شده 

درباره ی زوج است بر زوجه که شرط نموده است نه برعکس، مگر اينکه 

گفته شود خصوصيتی در اين امر وجود ندارد که زوجه طالب و راغب به 

عدم عزل است و در اينجا گفته می شود که رضايت او در تجويز عزل هرگاه 

حره )زن آزاد( باشد ضرورت دارد« )همان، ص21(. 

2-2- شرط عدم استیالد در نکاح دائم و موقت 

بنا بر اين نظر ممکن است در نکاح موقت که هدف از آن تشکيل خانواده 

نيست، »عدم باروری« و آوردن فرزند منع شود چون عدم باروری موقت 

خالف شرع و قانون نيست؛ اما شرط عدم استيالد در نکاح دائم که قصد 

طرفين تشکيل خانواده و فرزنددار شدن است صحيح نيست زيرا طرفين يا 

يکی از ايشان را از يک »حق طبيعی« به طور کلی ممنوع می کند. بنابراين 

حقوق دانان به استناد ماده ی 959 قانون مدنی1 و فقها به استناد »تحريم حالل« 

1- سلب حق به طور کلی ممنوع است.
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ـ که با چنين شرطی مالزمه دارد ـ با آن مخالفت می کنند. سا

دو روايت درباره ی مبنای اين نظريه وجود دارد:

- »عنه و عن سعد بن اسماعیل عن ابیه، قال: سألت الرضا )( عن رجل 

تزوج امرأة بشرط ان الیتوارثا و ان الیستطلب فیها ولدا، قال ال احب« )حرعاملی: 

ج7، صص51 و 52(؛  »از امام رضا درباره ی مردی که زنی را تزويج نموده است 

به اين شرط که ارث از يکديگر نبرند و از او فرزندی نخواهد سؤال شد امام 

)( فرمود: دوست ندارم«. 

- روايتی نزديک به همين مضمون از امام صادق )( نقل شده است:  

»محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علی بن محبوب و عن احمد بن محمد 

عن محمد بن سنان بن سماعة بن مهران عن ابی عبداهلل قال: قلت له: رجل جاء 

الی امراة فسالها ان تزوجه نفسها فقالت ازوجک نفسی علی ان تلتمس منّی 

ماشئت من نظر و التماس و ینال منی ما ینال الرجل من اهله اال انک التدخل 

فرجک فی فرجی و تلذذ بما شئت فانی اخاف الفضیحة قال: اللیس له منها 

اال ما اشترط« )همان، ج7، ص45 )کتاب النکاح باب 36 حديث 2( به نقل از تهذيب، 

ج7، ابواب المتعة(؛ مفهوم روايت به اختصار اين است که سماعة از امام صادق 

)( نقل می کند: »از امام پرسيدند مردی از زنی درخواست ازدواج کرد و 

زن گفت ازدواج را قبول می کند به شرط اينکه رابطه ی زناشويی نداشته باشد 

و امام )( فرمود برای اين مرد درباره ی آن زن چيزی بيش از آنچه توافق 

کرده اند نيست«. گفته شده مراد از اين سؤال مربوط به وضعيت دختر عقد 

کرده ای است که به خانه ی شوهر نرفته و باکره است و ممکن است راضی به 
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معاشرت نباشد و رابط ی جنسی را موجب فضاحت بداند. برخی نيز احتمال 

داده اند عبارت »شئت فانی اخاف الفضیحة« مربوط به عقد متعه است )زنجانی، 

1419: ج 23، صص7318 و 7319(.

 در مقام جمع بين دو روايت يا بايد قائل شد که روايت اخير تنها ناظر 

بر کيفيت استمتاع است و به شرط عدم استيالد مربوط نمی شود يا بايد قائل 

شد به اينکه نوع اين عقد موقت بوده است که منع استمتاع يا نحوه ی آن در 

آن قابل اشتراط است؛ لذا شرط عدم استيالد در نکاح دائم صحيح نيست، 

ولی در نکاح موقت همان طور که نفی استمتاع ممکن است، عدم استيالد 

هم مجاز است )زنجانی، همان(. 

3- ممانعت از فرزندآوری در صورت اطالق عقد نکاح 

آنچه متقدمين درباره ی حق باروری زوجين بحث نموده اند مربوط به 

بدون  آيا زوج  که  است  اين  کند، سؤال  را عزل  نطفه  که زوج  است  اين 

رضايت زن می تواند عزل کند؟ در پاسخ به اين سؤال برخی از فقها معتقدند 

نه کنيز( مجاز نيست؛ چنانچه  که عزل بدون رضايت زوجه ی آزاد )حّره 

بغیر  الحرة الیجوز اال برضاها فمتی عزل  »العزل من  شيخ طوسی می گويد: 

رضاها اثم« )طوسی، 1407: ج 4، ص359؛  عاملی )شهيد اول(، 1410: 179(. برخی 

نيز معتقدند عزل بدون رضايت زوجه ی آزاد کراهت دارد. مستند اين گروه 

رواياتی است که بر عدم جواز عزل وارد شده است. محقق حلی می گويد: 

»العزل عن الحرة اذا لم یشترط فی العقد و لم تأذن قیل: هو محرم و قیل هو 

مکروه و هو اشبه« )کلينی، 1407: ج5، ص504(؛ »درباره ی عزل از زوجه آزاد 
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مادامی که در عقد شرط نشده و او اذن نداده است، گفته شده حرام است و سا

برخی نيز گفتند مکروه است، قول کراهت اشبه به ادله است«. همچنين گفته 

است »یجوز العزل للمتمتع والیقف علی اذنها« )حلی، 1408: ج 2، صص270 و 

306(؛  »عزل از زوجه ی متعه جايز است، هر چند راضی نباشد«. 

- »فی صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما )( انه سئل عن العزل. فقال: 

اما االمة فال باس و اما الحرة فانی اکره ذلک اال ان یشترط علیها حین یتزوجها« 

)طباطبائی بروجردی، 1429: ج20، ص293(؛ »از امام صادق يا امام باقر ـ  ـ 

درباره ی عزل پرسيدند، فرمود: اما با کنيز اشکال ندارد ولی نسبت به زن آزاد 

اين کار را نمی پسندم مگر هنگام ازدواج با او شرط شود«. 

از روايت ديگری در صحيحه استفاده جواز عزل می شود: »قال سألت 

اباعبداهلل عن العزل: فقال ذلک الی الرجل یعرفه حیث نساء« )کلينی، 1407: ج5، 

ص504(؛  »اختيار آن به دست مرد است. هر طور بخواهد می تواند عمل کند«.

مشهور فقها در جمع بين روايات قائل به کراهت عزل هستند و حتی 

اگر عزل را حرام بدانيم در صورت رضايت زن جايز است )جزايری: 9 و 10(.

همين سؤال در مورد زنان هم مطرح است که »آيا زن می تواند از بچه دار 

شدن موقتی جلوگيری کند در حالی که شوهر رضايت ندارد؟« برخی از فقها 

بين زن و مرد قائل به تفصيل شده اند: حضرت امام خمينی  )( در اين باره 

معتقد است: »جلوگيری بدون رضايت شوهر برای زن جايز نيست، ولی اگر 

مرد جلوگيری کند مانع ندارد گرچه زن رضايت نداشته باشد )يعنی( عزل 

مکروه است« )موسوی الخمينی، همان، ج3، ص283، م 7(.
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همچنين از ايشان سؤال شده است: »اگر زنان برای جلوگيری از بارداری 

ناخواسته و سقط جنين هايی که خطر مرگ دارد با رضايت شوهر از مواد 

و وسايلی مانند قرص )آی. يو.دی( يا ابزار داخل رحمی همچون کالهک، 

از  نهايت ممانعت  آنها در  آمپول که عمل همگی  ژله و  ديافراگم، کرم و 

مالقات و انعقاد )نطفه می باشد( استفاده می کنند و مردان با رضايت همسران 

از کاندوم )پوشش پالستيکی( و روش عزل بهره می گيرند، مستدعی است 

»امور  دادند:  پاسخ  ايشان  فرمائيد؟«؛  مرقوم  را  مذکور  موارد  حکم شرعی 

مذکوره در صورتی که مستلزم ضرر يا فساد عضو نشود با رضايت شوهر 

مانع ندارد« )همان، ص282، م5(.

همچنين سؤال شده است: »گذاشتن دستگاه جلوگيری از بارداری برای 

زنان جايز است يا خير؟«؛ ايشان فرمودند: »اگر به وسيله ی کسی که جايز 

نيست لمس يا نظر به عورت او کند گذاشته می شود و مستلزم لمس و نظر 

حرام است، حرام است و در غير اين صورت مانع ندارد مگر اينکه موجب 

عقيم شدن يا نقص عضو باشد« )همان، ص284، م11 و ص290، م30(. در اين 

موضوع در پاسخ به سؤال ديگر بر لزوم رضايت شوهر تأکيد شده است 

)همان، ص290، م 28(.

در عين حال، پيشگيری موقت از بارداری را در صورت ورود ضرر و خطر 

بارداری برای زوجه )حتی بدون رضايت زوجه( مجاز می شمارند؛ برای مثال 

حضرت امام )( می فرمايند: »دستگاه درون رحمی اگر فقط از انعقاد نطفه 

جلوگيری کند استفاده از آن جايز است، ولی اگر اين دستگاه نطفه بسته شده را 
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سقط نموده و دفع می کند استفاده از آن جايز نيست، مگر در مواردی که آبستن سا

شدن برای سالمت زن ضرر داشته باشد« )همان، ص319، م 9(.

نکته ی مهم اين است که استفاده از وسايل پيشگيری موقت برای زوجين 

در صورتی جايز است که منجر به ورود زيان و عقيم شدن دائمی يا آسيب 

نيز  دو  هر  که  نمی کند  فرقی  امری حادث شود  اگر چنين  نباشد.  بدن  به 

رضايت داشته باشند، جايز نيست. همچنين اين امر نبايد همراه با مقدمات 

حرام همراه باشد. 

از امام )( سؤال می شود، »راه های شرعی جلوگيری از حاملگی را بيان 

فرمائيد«، ايشان پاسخ می دهند: »جلوگيری از حمل در صورتی که موجب 

)همان، ج3،  ندارد«  اشکال  نباشد،  فساد عضو  يا نقص عضو و  عقيم شدن 

ص282، م 6(.

از آيت اهلل بهجت درباره ی روش های جلوگيری از بارداری استعالم شد، 

ايشان نيز فرمودند: »جلوگيری موقت اگر مستلزم لمس يا نظر حرام نباشد 

جايز است« )بهجت، 1426: ص70، م 4817(.

يا  باشد  کنيز  که زوجه  مواردی  در  باروری  از  مرد  امتناع  در مجموع، 

راضی باشد يا شرط ضمن عقد کرده باشد مجاز است، ولی اگر زن رضايت 

نداشته باشد و شرط ضمن عقد هم نکرده باشد، بنا بر برخی اقوال حرام 

امتناع زوجه از باروری مانند  بنا بر برخی اقوال مکروه است. در مورد  و 

اينکه قرص يا دارويی مصرف کند يا آمپولی تزريق کند که از انعقاد نطفه 

ممانعت کند يا عملی انجام دهد که مانع انزال در زن و لقاح با نطفه ی مرد 
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شود با رضايت شوهر مجاز است. همچنين است اگر ضمن عقد شرط کرده 

باشد يا اينکه به سبب يکی از عناوين ثانويه از مرض يا حرج و مانند آن از 

فرزند آوردن امتناع کند. اما اقدام به عملی که موجب عقيم شدن يا ممانعت 

دائمی از بارداری  شود، بدون اينکه بيماری يا اضطراری وجود داشته باشد 

حرام است، زيرا مصداق جنايت وارد کردن يا نقص بر نفس است )هاشمی 

شاهرودی، 1423: ج6، صص22 و 23(.

عدم  يا  فرزندآوری  به شرط  مشروط  يا  نکاح  ذکر شده،  مطالب  بنابر 

است.  فرزندآوری  عدم  يا  فرزندآوری  شرط  بدون  يا  است  فرزندآوری 

عدم  يا  فرزندآوری  شرط  به  مشروط  نکاح  اگر  يعنی  نخست،  حالت  در 

فرزندآوری باشد، نيز دو حالت پيش می آيد؛ يا مرد مشروط له است يا زن 

مشروط له است. اگر مرد مشروطه له باشد پس از آن معلوم شود زن عقيم 

است، مرد حق طالق وی را دارد مگر در صورتی که زن عيب خود را دانسته 

اگر زن  و  پيدا می شود  اين صورت حق فسخ  در  که  باشد  پنهان کرده  و 

مشروط له باشد و پس از ازدواج معلوم شود که مرد عقيم است، در صورتی 

که شرط ضمن عقد شده باشد، زن حق طالق دارد يا اينکه به حکم حاکم 

مطلقه می شود. چنانچه مرد تدليس کرده باشد، زن حق فسخ پيدا می کند. 

شرط عدم فرزندآوری در نکاح موقت  به طور مطلق صحيح و در نکاح دائم 

نيز به طور موقت صحيح است.

در حالت دوم، يعنی اگر نکاح بدون شرط فرزندآوری يا عدم فرزندآوری 

باشد، ممانعت مرد از باروری بدون اذن زن تنها در صورتی که زن کنيز يا 
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عقد موقت باشد صحيح است، ولی اگر زن آزاد باشد برخی فقها قائل به سا

حرمت و برخی قائل به کراهت اند. اما زن نمی تواند بدون موافقت شوهر از 

فرزندآوری ممانعت کند مگر اينکه به سبب حرج و مرض پيش گيری موقتی 

نمايد. 

١٤

  

  

ممانعت زن از
  ممنوع       بدون اذن    

در صورت وجود عناوين ثانويه 
 )مرض و حرج(

مشروط

به شرط

به شرط عدم

صحيح    ) مشروطه له(مرد 

صحيح  ) مشروط له(زن 
     حق 
  طالق

 مرد
حيح  ص       نكاح موقت

به طور موقت 

مطلق

بدونممانعت مرد از
كنيز         

صحيح         متعه  

نكاح

  حرام
مكروه

 زن

  طالق
فسخ

  زن
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نتیجه گیری

1- شرط فرزندآوری شرطی تأکيدی و صحيح است، زيرا اقتضای اطالق 

عقد نکاح به ويژه نکاح دائم »باروری« و »فرزنددار شدن« است. درج چنين 

شرطی صحيح و از باب تأکيد است و از باب ايجاد حق طالق برای زوجه 

با اخذ وکالت از زوج منفعت عقالنی دارد، ولی اگر از جانب زوج شرط 

استيالد نشده باشد مخّل به حق طالق يا حق فسخ نخواهد بود.

2- شرط عدم فرزندآوری در نکاح موقت صحيح است چنان که شرط 

عدم استمتاع نيز در آن مجاز است، ولی تأثيری در الحاق طفل به والدين و 

حقوق قانونی وی ندارد.

3- شرط عدم فرزندآوری در نکاح دائم به شرايط متعدد محدود و مقيد 

است؛ 

• اگر عدم باروری )با قيد دائم( باشد يعنی با روش های دائمی و منجر به 

عقيم سازی باشد خالف شرع است و به اين جهت شرط باطل است.

• شرط عدم باروری در نکاح دائم صحيح نيست مگر اينکه محدود به 

داشتن تعدادی فرزند يا مقيد به چند ماه يا چند سال باشد. 

• اگر بارور نشدن ناشی از عزل زوج يا به کارگيری وسايل پيشگيری از 

سوی زوجه بدون ضرورت عقاليی و شرعی و رضايت طرف باشد مجاز 

نيست مگر با وجود ضرر و آسيب به بدن مادر يا جنين. 

• اگر عدم باروری ـ هرچند موقت ـ مستلزم آسيب تدريجی به سالمت 

بدن، يا مستلزم روش حرام و يا مقدمات غيرمجاز مثل نگاه يا لمس بدن 
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در سا تأثيری  امر  اين  در  نيز  طرفين  رضايت  و  نيست  مجاز  باشد،  نامحرم 

مسئوليت ايشان در برابر نفس و خداوند ندارد. در اين صورت شرط مذکور 

ـ هرچند موقت يا مقيد ـ نيز نمی تواند درج شود. 

»تحريم  موجب  زوجين  دائمی  باروری  عدم  يا  عقيم ساختن  شرط   •

فرزندآوری  اين مسئله  در  بلکه مستحب  مباح  امر حالل و  حالل« است. 

است. شرط عدم فرزندآوری دائمی در نکاح دائم که منجر به ابطال حق 

فرزندآوری است، نوعی اسقاط کلی حق تلقی می شود و لذا مغاير قانون به 

نظر می رسد.
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منابع
امامی، سيد حسن 1366. حقوق مدنی، تهران، اسالميه. ×
انصاری، مرتضی 1411. کتاب المکاسب، قم، منشورات دارالذخائر. ×
 آشتيانی، ميرزا محمد 1425ه.ق. رسائل تسع کتاب النکاح، قم، ظهير. ×
بازگير، يداله 1376. علل نقض آراء محاکم در موضوعات احوال شخصيه و مدنی در  ×

ديوان عالی کشور، تهران، ققنوس.
ــــــــــ 1378. قانون مدنی در آيينه آراء ديوانعالی کشور، حقوق خانواده، تهران،  ×

فردوسی.
بهجت، محمد تقی 1426. استفتائات، دفتر معظم له. ×
جزايری، سيد محسن. »کنترل جمعيت و عقيم سازی«، فقه اهل بيت ، قم، دایرة  ×

المعارف فقه االسالمی.
حامدی، محمدرضا و مسعود مکارم 1424. تقريرات کتاب النکاح مکارم شيرازی، قم،  ×

.)( مدرسه امام علی
حرعاملی، محمد بن حسن. وسايل الشيعه، تهران، مکتبة االسالمیة. ×
حسينی غروی خوانساری نائينی، ميرزا محمد 1373. منیة الطالب فی حاشیة المکاسب،  ×

المکتبة المحمدية.
حلی )محقق(، محمد بن حسن 1408. شرايع االسالم، قم، مؤسسه اسماعيليان. ×
ساروخانی، باقر 1376. مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، سروش. ×
شبيری زنجانی، سيد موسی 1419. کتاب نکاح، مؤسسه رأی پردازان. ×
شورای عالی انقالب فرهنگی 1392. جنگ جمعيتی ستيز صهيونيست ها عليه اقليت ها. ×
شهيدی، مهدی 1387. شروط ضمن عقد، تهران، مجد. ×
شيرازی، سيد صادق و قدرت اهلل انصاری 1429. موسوعه احکام االطفال و ادلتها، قم. ×
صفايی، سيد حسين و اسداله امامی 1382. حقوق خانواده، ميزان.  ×
طباطبائی بروجردی، حسين 1429. جامع االحاديث، تهران، فرهنگ سبز. ×
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طوسی، محمدبن حسن 1407. الخالف، قم، حوزه علميه قم. ×سا
عاملی )شهيد اول(، محمدبن مکی 1410. اللمعه الدمشقیة، بيروت.  ×
المعارف  × مؤسسة  قم،  االفهام،  بن علی 1413. مسالک  زين الدين  ثانی(،  عاملی )شهيد 

االسالمیة. 
عاملی )محقق ثانی(، علی بن الحسين 1414. جامع المقاصد فی شرح القواعد االحکام،  ×

قم، مؤسسه آل البيت.
عباسی شوازی، محمد جالل، بی بی رازقی نصرآبادی، مجيد بهجتی، زهره اردکانی و  ×

محمد مهدی آخوندی. »ديدگاه زنان نابارور در مورد اهداء گامت در يک مطالعه موردی 
تهران«، باروری و ناباروری، )تابستان 85(.

علی محمدزاده، خليل 1393. سالمت باروری، چالش ها و راهبردهای مديريتی، تهران،  ×
روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده.

کاتوزيان، ناصر 1385. حقوق مدنی )خانواده(، تهران، شرکت سهامی انتشار. ×
کلينی، محمدبن يعقوب 1407. الکافی، دارالکتب االسالمیة. ×
محقق داماد، مصطفی 1382. حقوق خانواده، مرکز نشر علوم اسالمی. ×
موسوی الخمينی، سيد روح اهلل 1422. استفتائات، قم، حوزه علميه قم.  ×
ــــــــــ، سيد روح اهلل. تحريرالوسيله، قم، دارالعلم. ×
نراقی، احمدبن محمد 1422. رسائل و مسائل، قم. ×
هاشمی شاهرودی، محمود و همکاران 1423. موسوعه فقه االسالمی طبقالمذهب اهل  ×

البيت ، قم،  به نقل از القاموس المحيط ج4 ص215 و المعجم الوسيط. 

 


