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Abstract 

One of the conditions that couples, under the influence of the current socio-economic situation, are 

willing to include in marriage is the condition of not having children, while the legitimacy of this 

condition is a challenging issue in jurisprudence. In the present study, we are trying to answer the 

question of the legitimacy of the condition of not having children by descriptive-analytical method The 

result of the research is that the legitimacy and obligation of the mentioned condition from the 

point of view of certain jurists is not a license to commit a forbidden act or to use illegitimate 

methods in order to fulfill it, and in case of disturbing the obligatory obedience of the couple, the 

condition is not permissible. Also, if procreation becomes necessary in the society under certain 

conditions, the secondary ruling of having children is obligatory, and in this case, the condition of 

not having children in the marriage contract is certainly not legitimate and obligatory. 
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 چکیده
اقتصادِی کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح تأثیر وضعیت اجتماعیزوجین تحتازجمله شروطی که 
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 مقدمه
سبز برخورداری از جنبٔه عبادی و اهمیت بسزای آن در بقرای نروع در میان عقود، عقد نکاح همواره به

های فراوانی ته است. در قرآن و احادیث اسالمی نیز گزارهای داشانسانی و استمرار نسل آدمی امتیازات ویژه
دلیل تغییرات خصوص ارزشمندی استیالد و تشویق به تکثیر نسل وجود دارد، ولی در جامعۀ امروزی بهدر 

عمیق فرهنگی و تحول در شیوۀ زندگی، تمایل به فرزندآوری نسبت به گذشته کاهش یافته و شاهد آن وجود 
فرزند یا بدون فرزند است؛ چراکه امروزه زوجین برخالِف اهمیت بسیار فرزندآوری های تکهفزایندٔه خانواد

برودن های دینی، اعتقاد دارند این امر مانع آزادی و رشد و پیشرفت فردی ایشان خواهد بود. پرهزینهدر آموزه
اقتصرادی یط اجتمراعینداشتن برای تربیرت شایسرتٔه فرزنرد در شرراشدن رفاه و تواناییفرزندآوری، سخت

ای است که اشتیاق به فرزنددارشدن را از آنان گرفته است و اهمیرت ایرن کنونی نیز ازجمله عوامل بازدارنده
اند این امر را ضمن عقد نکاح نشدن آن، زوجین مایلامر برای ایشان تا حدی است که برای اطمینان از واقع

 را دارای پشتوانٔه قانونی گردانند.شرط کنند تا پایبندی طرف مقابل دربارٔه آن 
قانون مدنی نیز به طرفین عقد ازدواج این حق داده شده است کره هرر شررطی را کره  1111مطابق مادۀ 

به ادلٔه وفای مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بگذارند و باتوجه
االتبراع خواهرد برود. ، این شروط الزم«المؤمنون عند شروطهم»( و 1)مائده:  «َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ »به شرط نظیر 

صرورت صرحیو و مطرابق برا نکتٔه اساسی در این خصوص آن است کره وضرع شررط در ضرمن عقرد بره
و ذیرل شرروط باطرل میرمفسرد  قانون مدنی نیز اشاره شده 232این مسئله در مادۀ  های شرع باشد.مالک

اساس چنانچره شررط، مخرالف شررع یرا اینبراست. وط را شرط نامشروع بیان داشته عقد، یکی از این شر
علیِه متضمن امری باشد که شرع مقدس آن را ممنوع کرده اسرت، باطرل خواهرد برود. قرانون نیرز مشرروط

 کند.گونه شروط را ملزم به ایفای آن نمیاین
است که پرس از انعقراد یالد حکمی الهیرو درصدد بررسی این مقوله برآمدیم که است در پژوهش پیش

عقد نکاح، مقدمات آن فراهم شده و بر زوجین الزم است که اقدام به فرزندآوری کنند؛ لذا اشرتراط نبرودن 
شود یا آنکه در لسان شارع، حکم الزامی متوجه آن نیست و آن ضمن عقد نکاح، نامشروع و باطل تلقی می

فا یا عدم استیفای فعلِی آن در نکاح به ایشان سپرده شده اسرت  در حقی است برای زوجین که اختیار استی
هرا و هرا و مکانبردارندۀ تمامی زمانصورت حکم به مشروعیت شرط عدم استیالد، آیا این حکم، تام و در

 های پیشگیری است  کارگیری انواع و اقسام روشمجوز به
دلیل تغییرر نگررش بره هرای مسرلمان ون خرانوادهنظر به اهمیت شرعی و اجتماعی مسئلۀ استیالد در میا

هرای ایشران تبردیل ترین چالشزوجین نسبت به فرزندآوری در عصر کنونی، این موضوع به یکی از جردی



 921،  شمارة پیاپی 2، شماره چهارم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 55

 

اند کره برا اشرتراط آن ضرمن شده است و برخی از زوجین عقد را متباینًا بر عدم استیالد منعقد کرده یا مایل
هرای میررسرمی مبنری برر افرزایش به ارائرۀ آمارآور تبدیل کنند. باتوجهضمانتعقد ازدواج، آن را به الزامی 

ازدواج با شرط ضمنی و بنایی عدم استیالد در میان افراد مسن، عقیم، و ناتوان جنسی، بیماران نخراعی و... 
 رسد کره بررسری صرحت یرا عردمو نبود پژوهش و بررسی جامع و کامل دربارٔه این موضوع نیز به نظر می

ویرژه ها و نیاز جامعه و جدیدبودن آن، الزم و ضروری است، بهصحت این شرط در نکاح با نظر به رویکرد
کنرد، گذاری که در نهاد خانواده ایفرا میبه نقش مهم و تأثیرکه موضوع استیالد و شروط راجع به آن باتوجه

سرتقل و منسرجم ابعراد ایرن مسرئله را طور ماساس در پژوهش پیش رو بهبراین بسیار مغفول واقع شده است.
 کنیم.شرط مذکور را بیان می نداشتنبررسی و ادلٔه مشروعیت یا مشروعیت

حقوقی شروط راجرع بره وضعیت فقهی»اثر محقق داماد و « شرط فرزندآوری یا عدم آن»مقاالتی نظیر 
فرزندآوری و چیستی ارتبراط  نژاد، صرفًا به بررسی ماهیتاثر نیک« فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح

منظور اثبرات عنوان مقتضای ذات، اطالق یا شرط ارتکرازی عقرد نکراح و بیران ادلره برهآن با عقد نکاح به
عنوان حرق زوج، اند و محوریت بحث عمدتًا پیرامون ماهیرت اشرتراط اسرتیالد برهمدعای خویش پرداخته

ها در این است که توجه نگارنردگان ا مقاالتی نظیر اینزوجه یا زوجین بوده است. وجه تمایز مقالٔه حاضر ب
طور خراص اسرت و نظرر بره تفراوت مفهروم معطوف به بیان وضعیت مشروعیت شررط عردم اسرتیالد بره

دانان، ابتدا مفهوم و ضابطۀ مشروعیت از دیدگاه فقهای امامیه که موضوع بحث مشروعیت نزد فقها و حقوق
دلیل مخالفرت برا به تبیین وضعیت صحت یا بطالن شرط عدم اسرتیالد بره است، بیان و سپس با ارائۀ ادله،

 شود.دانند، پرداخته میآنچه فقهای امامیه برای مشروعیِت یک شرط الزم می
نوآوری مقالۀ حاضر افزون بر دیدگاهی متفاوت در بررسی شرط عردم اسرتیالد، بررسری و بیران نقرش 

اشتراط یا عمل به شرط عدم استیالد است. عرواملی چرون عوامل فرعِی مؤثر در صحت و مشروعیت نفس 
هرا در صرحت عمرل بره شررط مرذکور از رهگرذر های نوین پیشگیری از برارداری و ترأثیر آنابزار و روش

دلیل عرواملی کارگیری این ابزار، برخورد وجوب وفای به شرط با تمکین واجز زوجین و صدمه به آن برهبه
ا خروج بدون اجازٔه زوجه از منزل برای تهیۀ این ابرزار و نیرز چگرونگی ترأثیر چون نداشتن ابزار پیشگیری ی

تفصیل بحث و بررسری شردهقواعدی چون عدم اختالل نظام در حکم به مشروعیت شرط عدم استیالد، به
جانبه از وضعیت مشروعیت شرط عدم استیالد و مسائل پیرامرون آن اند تا درنهایت به شناختی کامل و همه

 یدگاه فقهای امامیه دست یابیم.از د
تحلیلی است. تجزیره و تحلیرل اطالعرات نیرز برا روشری عقالنری و پژوهش حاضر به روش توصیفی
ها است و نتایج پژوهش نیرز کراربردی و حقوقی و تحلیل استنباطی آنبررسی مفاهیم و اسناد و متون فقهی
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 باشد.گرا میتصمیم

 . مفهوم استیالد1

معنای توانایی و استعداد باروری نیز بره این کلمه به 1معنای طلز فرزند آمده است.به در لغت، استیالد
 2رود.کار می

استیالد یا ام ولرد اصرطالحی اسرت دربرارۀ کنیرزی کره از مالرک خرود براردار شرود  در اصطالح فقه
 (. 1/282، المعجم الفقهیشاهرودی و همکاران،  ؛ هاشمی2/19، تحریر االحکامحلی، )عالمه

کننرد فقها در فقه معمواًل از اصطالح استیالد برای بیران مفهروم فرزنردآوری و تولیرِدمثل اسرتفاده مری
 (.13/319کرکی،  ؛ محقق1331و  2/1391زنجانی،  )شبیری

در این پژوهش نیز استیالد در معنای اخیر به کار برده شده است و مقصود از شررط عردم اسرتیالد نیرز 
بره  باشرد؛در ضمن عقد نکاح می 3)منفی( ن به بارداری است که نوعی شرط فعل سلبینکردتعهد بر اقدام

کنم که از بارداری و فرزندآوردن خودداری کنی. مثاًل با شرطی با تو ازدواج میبه»این صورت که گفته شود: 
 «.های پیشگیری، مانع تولید فرزند شوییکی از راه

 از دیدگاه فقها.مشروعیت و ضابطۀ مخالفت شرط با آن 2

نظر وجود دارد. در این پرژوهش بره تناسرز دانان اختالفراجع به مفهوم مشروعیت، نزد فقها و حقوق
 شود.موضوع، مفهوم مشروعیت نزد فقها بررسی می

 . مفهوم مشروعیت نزد فقها1. 2
د: شرط نامشرروع توان این تعریف را برای شرط نامشروع استنباط کربه عبارات فقهای امامیه میباتوجه

 شرطی است که حداقل یکی از عناوین زیر بر آن منطبق باشد:
؛ قمری 2/133، الرساال حلری،  ؛ محقرق1/212أ. شرطی که مخالف کتاب و سنت باشرد )طوسری، 

؛ طباطبرایی حکریم، 13/31کرکری،  ؛ محقق232و  11/223، تذکرة الفقهاءحلی، ؛ عالمه291سبزواری، 
 (؛12/292

                                                 
 (.8/212)عبدالناصر،  «االستیالد لغة هو طلز الولد و شرعًا هو تصییر الجاریه ام ولد. »1
استولد الرجل المراه، ای احبلها. فاالستیالد هو االحبال...یاتی االستیالد فی کلمات الفقهرا بمعنیرین: اول بمعنری قابلیرة استیالد لغة: مصدر استولد، یقال: . »2

 (.3/139، کتاب النکاح؛)انصاری، «االحبال، فیکون مقابال للعقم...الثانی: بمعنی االحبال فعال...
اثباتا یرا »به قرینۀ « اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. شرط فعل آن است که»... قانون مدنی:  232. مطابق مادۀ 3

منفی( و متعلق شرط فعل نیز ممکن -مثبت( و شرط ترک عمل )سلبی-قانون مدنی، شرط فعل اعم است از شرط انجام عمل )ایجابی 232مذکور در مادۀ « نفیاً 
 است عمل حقوقی یا مادی باشد.
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 (؛11/32؛ بحرانی، 128و  1/122، عوالدحرام یا حرامی را حالل کند )نراقی، ب. حاللی را 
 (.3/29، المکاسبنفسه جایز نباشد )انصاری، ج. شرطی که فی

تبرع عنوان سوم، تعریفی است که شیخ انصاری برای شرط نامشروع در نظر گرفته و برخی دیگر نیرز بره
نفسه در تعریف شرط نامشرروع انتقرادات را یزبودن شرط فیشدن مفهوم جاایشان قائل به آن هستند. اضافه

همراه داشته است؛ ازجمله سید در حاشیۀ مکاسز این ایراد را به شیخ وارد کرده است که شرط مزبرور در به
کنرد )طباطبرایی یرزدی، با کتاب و سنت بازگشت می نداشتنواقع به همان شرط اول؛ یعنی شرط مخالفت

که معنای جایزبودن فرینظر نویسنده بعید نیست که چنین اشکالی صحیو باشد؛ چرا(. به 2/111، حاشیه
گرردد توان شرط قرار داد و چنین معنایی به این برر مینفسه این است که چیزی را که شرعًا جایز نیست نمی

مردنظر در که شرط مدنظر، ارتکاب فعل حرام یا ترک فعل واجز نباشد. الزمۀ این مفهوم آن است که شرط 
 کتاب و سنت، فعل واجبی نباشد که ترک آن حرام است، یا فعل حرامی نباشد که ارتکاب آن جایز نیست.

توان گفت ازنظر فقها شرط نامشروع همان شرط خالف کتاب و سنت یا شرطی است که در مجموع می
 مستلزم تحریم حالل یا تحلیل حرام باشد.

 . شرط خالف کتاب و سنت1. 1. 2
مخالفت با کتاب و سنت این است که شرط با آنچه شارع ثابت کرده است، نرافی باشرد یرا برا  ضابطۀ

آنچه شارع آن را نفی کرده است، موافق باشد؛ در واقع ارتکاب حرام یا ترک واجبی شرط شود. مسلمًا چنین 
سرد اسرت. کنرد، فاشرطی مخالف کتاب و سنت است و چون ملتزم را به انجام امر میرمشروع مکلف می

علیه به انجام آن است. امرا در صرورت شررط تررک فعلری کره فساد چنین شرطی، عدم الزام مشروط نتیجۀ
کند که مباح باشد یرا مکرروه یرا مسرتحز(، چنرین واجز نیست یا انجام فعلی که حرام نیست )فرقی نمی

یرالزامیه، بدون اشرتراط (؛ زیرا در خصوص احکام م31شرطی با کتاب و سنت مخالفتی ندارد )احسانگر، 
توان انجام داد یا ترک کرد و خود شارع این اجازه را داده است؛ پس هرگراه فعرل یرا تررک هم این موارد را می

 (.22نیان، شود )اسدیعلیه واجز میامور مذکور در عقد شرط شود، وفای به آن شرط بر مشروع
تیالد و وجود مبانی کشف مقاصد شریعت و با نظر نشدن بر حکم اسبه تصریودر دیدگاه امامیه باتوجه

به منابع امامیه اعم از دلیل عقلی و نقلی، الزم است مسئلۀ استیالد بررسی شود و حکرم آن برا مراجعره بره 
که گفته شد هر شررط درستی مترتز شود؛ زیرا چنانکتاب و سنت کشف شود تا آثار و نتایج مربوط به آن به

توان از مصادیق مخالفت با حکم شارع یا تحریم حالل دانسرت و ا مستحز را نمیمتضمِن ترک امر مباح ی
 درنتیجه آن را باطل و بدون اثر اعالم کرد.
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یم حالل و تحلیل حرام2. 1. 2  . شرط مستلزم تحر
هرگاه طرفین بر شرطی توافق کنند که براساس آن حکم حرامی مانند حرمرت شررب خمرر، حرالل یرا 

وجوب اقامۀ نماز، حرام شمرده شود، یقینًا این شرط باطل و بدون اثرر اسرت، بلکره بره حکم واجبی مانند 
اعتقاد بعضی از فقها این امر نامقدور و نراممکن اسرت؛ زیررا تحرریم حرالل و تحرریم حررام در محردودۀ 

شده حسز حکم شرعی، امری حرام اختیارات انسان نیست و این امر در اختیار شارع است. بنابراین اگر به
واسطۀ شرط ضمن عقد، امر مدنظر بخواهد حالل یا امر حاللی بخواهد حرام شود؛ در چنین باشد، ولی به

 الوفا نیست.شرط مقدور و الزم 1وضعیتی چون شرط و حکم آن موضوع متعارض هستند،

 استیالد از دیدگاه فقها. بررسی مشروعیت شرط عدم 3

توان چنین گفت که در نگاه اول به ظاهر آیات و روایات ها میپیرامون حکم شرعی استیالد از دیدگاه فق
توان رسد که تکثیر نسل، عملی بسیار پسندیده و مطلوب شارع است. بنابراین نمینظر میاین باب چنین به 

( و شرارع راجرع بره آن 321گفت مسئلۀ استیالد از موضوعات منطقة الفراغ محمدباقر صدر است )صدر، 
گرذاردن مطابق آیات و روایات موجود، در دین مبین اسالم، فرزندداشتن و براقیکه ت؛ چراسکوت کرده اس

نسل بر هر مسلمان امری راجو و مطلوب است، اما این آیات و روایات در بیان حکم الزامی و وجوب عینی 
 استیالد صریو نیستند و عمومًا حکایت از فضیلت و استحباب استیالد دارند.

شدنی است؛ به این بیران کره ترا که در برخی مسائل، استحباب و وجوب کفایی جمع شایان ذکر است
که ممکن است شغلی مانند قصرابی مکرروه وقتی که عملی واجز عینی نشده است، مستحز باشد. چنان

رسرد نظرر می نیافتن نظام واجز عینی شود، لذا بهباشد اما وجوب کفایی داشته باشد و گاهی برای اختالل
یالد نیز از چنین وضعیتی برخوردار است. پذیرش وجوب کفایی استیالد نیز منافاتی با مشروعیت اولیرٔه است

نحوی بود که فرزندآوری واجرز عینری شرد، شررط مرذکور ازنظرر شرط عدم استیالد ندارد و اگر شرایط به
 پردازیم. طور مفصل میدیگری حرام است که به این مطلز نیز به

عنوان یکی از مقاصرد مهرم شرریعت را، ضرمانت اجرای تأمین مقصد حفظ نسل بهشارع نیز ضمانت 
تواند در تحقق بقای نسل برا آن مقابلره اجرای تکوینی قرار داده است که حتی وجوب عینی استیالد نیز نمی

داشتن و موضوعیت پیرداکردن شرریعت، وجرود مخلوقرات و وجرود کند؛ به بیان دیگر هرچند الزمۀ مهمل
ات مستلزم فرزندآوری است و این امر تنها از طریق وقوع نکاح صحیو میان مرد و زن ممکن اسرت، مخلوق

                                                 
سو با حکم وجوب وفای به شرط که مستفاد از احادیث وارده است مواجه هستیم و از سوی دیگر با حکرم لرزوم . تحقق تعارض به این صورت است که از یک 1

 اجتناب از ارتکاب فعل حرام.
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اش مقردمات اما شایسته نیست که نکاح و حتی استیالد بر افراد واجز شود، بلکه شارع با تدابیر حکیمانره
اد رابطره و ترتیرز اثرر الزام تکوینی را مهیا کرده است. تکوین مریزٔه جنسی، تمایل به جنس مخالف و ایج

مالبی ایجاد رابطه به امر تولید مثل، تمایل روحی و روانی زن و مرد به استیالد و مقررکردن حرس مرادری و 
 بسیاری از این امور تکوینی، همگی ضمانت اجرایی بر تحقق هدف مایی هستند.

درخور توجهی وجرود  در راستای تقویت دیدگاه مذکور و راجع به مشروعیت شرط عدم استیالد، دالیل
( و ایرن امرر را 13/23، مستندنخست آنکه امراض شارع از نکاح، منحصر در استیالد نیست )نراقی،  دارد:

و نیز روایتی از امرام  2روایتی از امام رضا)ع( در تبیین فلسفۀ ازدواج 1سورۀ روم، 21توان از نگاهی به آیۀ می
ها استیالد و تکثیرر نسرل، تنهرا یکری از اهرداف و در آن دریافت که 3های نکاحصادق)ع( در بیان حکمت

و حتری در  دانان نیز استیالد را مقتضای ذات عقد نکاح ندانستهدالیل رمبت به نکاح بیان شده است. حقوق
بعد(؛ یعنی ازنظرر ایشران به  12داماد، اند )محقق اینکه این امر مقتضای اطالق نکاح نیز باشد، تردید کرده

گرفتن آن در زندگی همچون علقٔه زوجیت نیست که ذات و جوهرٔه عقد نکاح باشد، درنتیجه نادیده باروری
این رابطٔه استیالد و نکاح از نوعی نیست (. بنابر221شود )قنبرپور، زناشویی موجز بطالن عقد نکاح نمی

حقوقی است که برا توافرق و  که با انتفای استیالد، مرض شارع از جعل نکاح معطل بماند، بلکه استیالد از
 شدنی است.تراضی زوجین و با استفاده از شرط ضمن عقد، اسقاط

که فاقد قابلیت براروریبه جواز و صحت نکاح زنان عقیم و پیرزنان ازنظر فقهای امامیه درحالیباتوجه
بسیاری داشرته و زایابودن زن توجه 2شود هرچند فقها در باب همسرگزینی به صفت )ولوده(اند، روشن می

 (.21داماد،  اند، نه وجوب )محققاند؛ آن را در زمرٔه احکام استحبابی اختیار زوجه بیان کرده
یک از آیات و روایات، تصریحی به حکم اولی وجوب استیالد ندارند و روایرت نبروی افزون بر آن هیچ

                                                 
ُروَن َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق َلُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا ِلَتْسُکُنوا ِإَلْیَها َوَج . »1 ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َلََیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفکَّ  (.21)روم: « َعَل َبْیَنُکْم َمَودَّ
ولو لم یکن فی المناکحة و المصاهرة آیه محکمة و السنة متبعة و الاثر مستفیض »فرمایند: امام رضا)ع( در جایی ضمن تبیین فلسفۀ ازدواج و تشویق به آن می. 2

یرمرز فری  جعل الله من بر القریز و تقریز البعید و تألیف القلوب و تشبیک الحقوق و تکثیر العدد و توفیر الولد لنوائز الدهر و حوادث االمرور مرا لکان فیما
شرده )از ( و سرنتی پیرویای روشن )از قررآن؛ اگر دربارۀ ازدواج و وصلت، آیه«دونه العاقل اللبیز و یسارع الیه الموفق المصیز و یحرص علیه االدیز االریز

تنیردن هرا، درهرمبخشیدن میان دلساختن افراد دور )به یکدیگر(، الفتکردن به خویشاوند، نزدیکپیامبر( و اخبار فراوان نبود، باز هم )آثار و برکاتی چون( نیکی
ی زمانه، کافی بود که خردمند دانا به این کار رمبرت کنرد و انسران های روزگار و پیامدهاحقوق، افزودن بر جمعیت و اندوختن فرزند برای )رویارویی با( سختی

 (.11/211)کلینی،  اندیش برای آن بشتابدرهیافتٔه دور
شرود، حضررت آرامرش روانری و ؛ همانگونره کره مشراهده می«و خلق للرجال النساء لیأنسوا ویسکنوا الیهن و یکرن موضرع شرهواتهم و امهرات اوالدهرم. »3
 (.391و  21/391از جنسی را در کنار استیالد بر شمرده است )حر عاملی، نی
؛ همانرا «نزد نبی اکرم بودیم که آن حضرت فرمودند: ان خیر نسائکم الولود الودود العفیفة العزیزة فی اهلهرا الذلیلرة مرع بعلهرا...»گوید: عبدالله میجابربن. 2

 (.21و  21/28عراملی، )حر دامن، عزیز در نزد خانوادٔه خویش و در برابر شوهر فروتن باشرند...؛داشتنی، پاکه دوستآورند کبچه بهترین زنان شما زنان زایندۀ
ا زنان ؛ با زنان بکر و زایا ازدواج کنید و ب«تزوجوا بکرا ولودا و التزوجوا حسناء جمیلة عاقرًا فانی اباهی بکم االمم یوم القیامه»همچنین از رسول اکرم روایت شده: 

 (.21/92کنم؛ )همان، زیباروی نازا ازدواج نکنید که من در روز قیامت به )زیادی( امت شما فخر می
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تعبیر برای تحقق استیالد ندارد و بهنیز ظهوری در وجوب ازدواج از باب مقدمۀ واجز  1)تناکحوا تکثروا...(
االمر مستحز مؤکد و استیالد و افزایش نسرل ( بنا بر تصریو همۀ فقیهان، ازدواج در نفس13داماد ) محقق

( و نباید با ماهیت شرعی آن اشتباه یرا 312، مسلمانان از اهداف و حکمت بنیادی عقد نکاح است )مزالی
سورۀ نوح فرزنرد امرداد الهری خوانرده شرده  12آیات، همچون آیۀ خلط شود. در خصوص اینکه در برخی 

نیز باید گفت که امداد الهی خواندن فرزند منافاتی با مشروعیت شرط عدم استیالد ندارد، مگر آنکره  2است
بودن شرط مشخص باشد؛ چراکه هر مطلوبی واجز نیست. در پاسخ به برخی با دالیل مشخص، نامشروع

االرض را حررام معرفری هالکت نسل را نوعی فساد و افساد فی 3سورٔه بقره 219سیر آیۀ از مفسران که در تف
گوییم که اساسًا موضوع محل بحث از مقولٔه هالکت نسل نیست. هالکرت نسرل نراظر بره کنند نیز میمی

ه نسل موجود است. الزمٔه این تفسیر موسع از هالکت نسل این است که اگر بدون شرط، زوجین مبادرت ب
 که چنین حرمتی نداریم. فرزندآوری نکنند حرام باشد؛ درحالی

( که تنهرا 13/29، مستند)نراقی، قول مشهور فقهای امامیه به جواز عزل )انزال نطفه خارج از رحم زن( 
یا اشتراط با زن قائل به کراهت آن هستند نیز حکمی تنزیهی است و داللتری برر  نداشتنصورت رضایتدر 

؛ زیرا نتیجه و اثر عزل، عدم توالد و تناسل است که ازنظرر فقهرای ن شرط خالف استیالد نداردبودنامشروع
توان گفت کردن با وی جایز شمرده شده است. به قیاس اولویت میمتقدم در صورت رضایت زوجه و شرط

گیری بروده و هرچند در گذشته عزل تنها راه جلو که شرط عدم استیالد نیز ازنظر ایشان شرطی صحیو است
کند که مصادیق دیگرر جلروگیری از انعقراد نطفره ماننرد قررص و است، تناسز حکم و موضوع ایجاب می

طور کاندوم و... حکمی مشابه عزل داشته باشند. دلیل عمدۀ قائالن به جواز، روایات متعددی است کره بره
ز دلیرل برر عردم وجروب عینری بودن روایات جواز عزل نیرو همین مطلق 2مطلق بر جواز عزل داللت دارند

آمد. همچنین به قرینۀ روایات قرول بره صورت باید در این روایات، قیدی می استیالد است؛ زیرا در میر این

                                                 
خاطر )فزونی( شما در قیامت برر )دیگرر( ؛ ازدواج کنید و )با فرزندآوری( زیاد شوید که من به«تناکحوا تکثروا فانی اباهی بکم االمم یوم القیامه ولو بالسقط. »1

 (.111/221مجلسی، شدۀ شما؛ )وسیلۀ فرزندان سقطکنم، حتی بهمباهات میها امت
َبِنیَن . »2 ُیْمِدْدُکْم ِبَأْمَواٍل َو  (.12)نوح: « َو
ْسَل . »3 ُیْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّ ْرِض ِلُیْفِسَد ِفیَها َو

َ
ی َسَعی ِفي اْْل ِإَذا َتَولَّ  «.َو

امر آن به دسرت مررد اسرت، هرگونره کره  ؛«ذاک الی الرجل یصرفه حیث شاء»بارۀ عزل پرسیدم. امام فرمودند: گوید از امام صادق)ع( درمسلم میمحمدبن. 2
ذاک الیره، ان شراء »تواند از زن آزادۀ خود عزل نماید، فرمودنرد: امام باقر)ع( در پاسخ به این سؤال که آیا مرد می (.11/192)کلینی، کند بخواهد آن را اعمال می

مسرلم از در نقرل دیگرری محمدبن(. 1/921)قحرف، کند کند و اگر بخواهد عزل نمیامر آن به دست مرد است، اگر بخواهد عزل می؛ «اء لم یعزلعزل، و ان ش
ودن زن نمراشرکالی در عزل؛ «البأس بالعزل عن االمرأة الحره ان احز صاحبها و ان کرهت لیس لها من االمرر شری»گوید که ایشان فرمودند: جعفر)ع( میابی

)کلینری، ارد( آزاده ر هرچند زن نسبت به آن کراهت داشته باشدر نیست، اگر شوهر وی بدان تمایل داشته باشد و در این مورد بررای زن چیرزی نیسرت )حقری نرد
11/192.) 
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هرا نهری و نهری آنجواز، هر روایت دیگری که ظهور در حرمت داشته باشد، بر کراهت حمل خواهد شرد 
روایات دال بر جواز، مطابق با قول مشهور به جواز عزل خصوص اینکه آید، بهتنزیهی و اخالقی به شمار می

الحلیة است؛ لذا در کنار روایات حرمت، ترجیو با جواز است. اما وجود روایرات دال برر کراهرت و اصالة
 شود حکم عزل را در موردی که زوجه رضایت ندارد، جواز همراه با کراهت بیان داریم.سبز می

، نهایاهطوسی، دانان در عقد نکاح )نزدیکی از دیدگاه فقها و حقوق به جواز و صحت شرط عدمباتوجه
؛ خمینری، 281، النکااح کتااب؛ انصراری، 2/38، قواعدحلی،  ؛ محقق228تا8/222ثانی، ؛ شهید222

که اگر شرط عدم استیالد خالف چرا(، شرط عدم استیالد نیز به قیاس اولویت چنین وضعیتی دارد؛ 2/231
شرط عردم نزدیکری از براب تقردم و مالزمره برا رسید که نظر نمی شروع بود، منطقی بهکتاب و سنت و نام

استیالد و ازآنجاکه با انتفای وطی، استیالد نیز متنفی خواهد بود، ازنظر فقها جرایز باشرد. اگرر اسرتیالد در 
حکرم بره  شد، نره اینکرهعقد نکاح ضرورت داشت، نزدیکی نیز از باب وجوب مقدمۀ واجز باید الزام می

طور مطلق داده شود. آنچه تا حدودی مؤید این استدالل است اصطالحات صحت و جواز شرط عدم آن به
انرد: در مرتن کاررفته در متن روایات مستند این نظر و عباراتی است که فقها در بیان مطلز استفاده کرردهبه

؛ 222، نهایاهده اسرت )طوسری، روایات و عبارات اکثر فقها از اصطالح افتضاض )اقتضاض( اسرتفاده شر
معنای ازالرۀ بکرارت کرردن اسرت، (. ایرن اصرطالح بره281، کتاب النکاح؛ انصاری، 8/222ثانی، شهید
طور ضمنی شرط عدم استیالد رو وقتی شرط عدم ازالۀ بکارت ازنظر این فقها صحیو است، در واقع بهازاین

بدون نزدیکی طبیعی هم وجود داشرته باشرد برا  که امکان فرزندآوریهم شده است؛ چراکه حتی درصورتی
شود. ممکن است گفته شود زایمان طبیعی تنهرا راه وضرع حمرل نیسرت و وضع حمل، بکارت زن زائل می

هرای جدیرد براروری مصرنوعی اصراًل به روشامکان زایمان با عمل جراحی نیز وجود دارد یا اینکه باتوجه
شد! ولی درهرحال باید توجه داشت که مقنن معمواًل برای موارد شدن زن هم ممکن است نبانیازی به حامله

 توان با موارد استثنایی قاعده را بر هم زد.کند و نمیمالز، قاعده وضع می
که به حقروق زناشرویی لطمره وارد تواند حتی بدون اجازۀ شوهر درصورتیتصریو فقها به اینکه زن می

شد، وسایل پیشگیری از بارداری موقت را به کار بندد و مرد نبایرد نشود و برای خود او ضرر بسیار نداشته با
( نیرز 2/123گلپایگرانی،  ؛1/121، منیا ؛ خرویی، 2/282، منهاا او را به فرزندآوری مجبور کند )خویی، 

بیانگر آن است که استیالد نه ازنظر فقهای متقدم و نه طبق دیدگاه فقهرای مترأخر، حکرم الزامری نردارد ترا 
توان به اصل اباحره و قاعردۀ سرلطنت ف آن نامشروع تلقی شود. از ادلٔه جواز پیشگیری نیز میاشتراط خال
ای مشرهور میران اصرولیان در بودن چنین عملی است. اصالت اباحه قاعردهچراکه اصل بر مباحاشاره کرد؛ 

اثبات اباحۀ ظاهری در  گیرد: معنای اولکار می شبهات حکمیه است که فقیه به یکی از این دو معنا آن را به
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ای دسرت کننردهدلیل منرعوجو کردن، بهکه فقیه بعد از جستسطو یک اصل عملی در موارد شک و جایی
ای اسرت کره کند که یا استصحاب اباحرهمقتضای اصول عملیه مراجعه میای فقیه بهنیابد. در چنین مسئله

معنای دوم اثبات اباحٔه واقعی با بعضری از عمومرات البرائۀ شرعی یا عقلی؛ قبل از شرع بوده است یا اصالة
شان با ادلۀ دیگر اثبات قرآنی و روایاتی که داللت دارند همه چیز مباح است مگر عناوینی که حرمت شرعی

بودن امری تردید کنیم، اصل اباحه را جاری و حکم بره بنابراین هرگاه در حالل یا حرام شده باشد مثل خمر.
کنیم؛ زیرا آنچه نیازمند نص است الزامات قانونی است وگرنه نبرود الزامرات قرانونی می عدم حرمت آن امر

گونه دلیلی داللت نردارد احتیاجی به نص ندارد. پس اصل در اشیا قبل از ورود شرح اباحه است؛ زیرا هیچ
ض مرا برر ایرن که این عمل ضرر دنیوی دارد و برای اثبات ضرر اخروی نیز باید دلیل شرعی اقامه شود. فرر

است که فاقد دلیل شرعی هستیم، زیرا در صورت وجود عقاب، الزم بود خداوند به ما اعالم فرماید. نتیجره 
گیریم هر دو ضرر دنیوی و اخروی منتفی است؛ بنابراین اباحه حاکم است و منعی برای پیشگیری وجود می

 ندارد.
رحم خویش اسرت و اصرل سرلطۀ انسران برر استناد قاعدۀ سلطنت، زوج مالک نطفه و زوجه مالک به

رسد این، قاعدۀ دست همسران باشد. به نظر میکند که اختیار انعقاد نطفه یا عدم آن به نفس خود اقتضا می
ولی تسلط انسان بر نفس و حقوق خویش امری است که حسز بنرای  1گیرد؛سلطنت در اموال را در بر می

(. 2/32، القواعادکم و موضوع ثابت است )مکرارم شریرازی، عقال و الغای خصوصیت از باب مناسبت ح
رو در خصوص استیالد نیز انسان به طریق اولٰی بر حقوق، منافع، اعضا و جوارح خود نیز سلطه دارد؛ ازاین

توان گفت زوج این حق را دارد مطابق قاعدۀ تسلیط، به طریقی از انعقاد نطفۀ خویش در رحم زن امتناع می
وجه نیز چنین حقی ثابت است، مگر اینکه شرط ضمن عقد یا تبانی بر عدم آن صورت گرفتره ورزد. برای ز

 .(.83باشد )قنبرپور، 
نبودن است؛ زیررا مقتضای اصل عملی به هنگام شک در وجوب استیالد بر یکی از همسران نیز واجز

هر زمران پرس از آن شرک  گمان در آماز ازدواج بر همسران واجز نیست که فورًا صاحز فرزند شوند وبی
نبودن استیالد و فرزندآوری است. اگرر بره شود که آیا چنین وجوبی آمده یا نه  مقتضای استصحاب واجز

 (.122شود )موسوی، هر دلیل استصحاب جاری نشود، شک در وجوب زائد است و اصل برائت جاری می
ی شارع بنا بر مصلحِت جمع صحیو است اگر گفته شود کثرت جمعیت، مطلوب اولی شارع است، ول

که انسان موجودی است اجتماعی و شرایط اجتماع و زمران و مکران در آن را واجز اعالم نکرده است؛ چرا

                                                 
 الناس مسلطون علی اموالهم. 1. 
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گیری برای استیالد لحرا  شرود و شراید این مسئله بسیار دخالت دارد. لذا مصلحت جامعه باید در تصمیم
دلیل پسندد که طرفین صرفًا بهر استیالد را پذیرفته است و نمیشارع نیز به همین دلیل آزادی ارادٔه افراد در ام

های که شاید آمرادگی روحری و جسرمی پرذیرش مسرئولیتالزام شرعی اقدام به فرزندآوری کنند، درحالی
اساس شرارع ناشی از آن را نداشته باشند و شرایط جامعه نیز برای پذیرش و پرورش کودک مهیا نباشد. براین

د که این امر مقدس درنهایت منجر به تباهی زندگی، آیندٔه فرزند و حتی شکسرت در عقرد نکراح پسندنمی
 پذیرد.زوجین شود و بنای عقال و هر عقل سلیمی نیز چنین استداللی را می

شود که اشتراط عدم استیالد در نکاح مشروع است و منافاتی ندارد با بر اساس آنچه گذشت روشن می
 نت در خصوص استیالد آمده است.آنچه در کتاب و س

دانند که شرط مذکور، حلیت اسرتیالد را از برین نامشروع می روای دیگر شرط عدم استیالد را ازآنعده
شود شود؛ به این بیان که پس از انعقاد عقد نکاح، نزدیکی بر طرفین مباح میبرد و موجز تحریم آن میمی

ا محقق سازند. بنابراین اگر شرطی بگوید که اقدام به باروری و استیالد جایز توانند امر استیالد رو ایشان می
  نباشد، این شرط نامشروع و باطل خواهد بود.

که گذشت متعلق این شرط، ترک عمل واجز یا فعل حرام نیست، پس چنین شرطی صحیو است و چنان
ایرن حردیث اسرتنثا و نهری شرده اسرت، مشمول مستثنای قاعدۀ المومنون عند شروطهم نیست؛ زیرا آنچره از 

دلیل مخالفت با کتاب و سنت فاسد است. ولری فعرل امرِر تحریم حالل یا تحریم مباح و مستحز است که به
شرط بخواهیم انجام  سبزتوان آن را ترک کرد یا انجام داد، اگر بهمباح یا مستحبی که قبل از وجود شرط نیز می

ام کنیم، صحیو و مشمول این قاعده است؛ چراکه شرط مذکور حلیت اسرتیالد را علیه الزو ترکش را بر مشروط
صورت شرط فعل سلبی، طررفین ضرمن عقرد نکراح برر گیرد و بهبرد، بلکه جلوی فعلیت آن را میاز بین نمی

طررفین رود و که اصل جواز استیالد زیر سؤال نمیکنند که حق خود را استیفا نکنند، درحالییکدیگر شرط می
 نیز آن را قبول دارند.

 ها و ابزار پیشگیری نوین در مشروعیت شرط عدم استیالد. نقش روش4

انرد؛ از مسئلٔه بحث ما با موضوع پیشگیری از بارداری گره خورده است و تا حد بسیاری بره هرم مرتبط
 دارنشدن با پیشگیری همراه است.این نظر که معمواًل بچه

دلیل ارتکاب یک سری افعال، حرام باشد؛ معلوم است که پایبنردی بره شررط هکه پیشگیری بدرصورتی
عدم استیالد نیز از رهگذر مالزمه با ارتکاب آن افعال جایز نخواهد بود، لذا برای عمل به شرط مذکور باید 

 روشی از پیشگیری را مرتکز شد که در نظر شرع حرام نباشد.
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هرای گونراگونی بررای نرد، وسرایل پزشرکی، داروهرا و جراحیمنظور جلوگیری از داشتن فرزامروزه به
شوند سبز طور گسترده استفاده میهای نوین ضدباروری که بهشود. روشپیشگیری از بارداری استفاده می

شرود، شدن دائمی میها که منجر به عقیمهایی در قلمرِو زیست خانوادگی شده است. ازجملٔه آنناهنجاری
گیررد و صورت موقت و از طریق گذاشتن مانع داخل رحم صرورت میست. بستن لوله گاهی بهبستن لوله ا

 گیرد.انجام می 2و توبکتومی 1صورت دائمی و از طریق عمل وازکتومیزمانی هم به
مالز فقها ازجمله آیات عظام خمینی، مکارم، فاضل، بهجت، صافی، نوری و وحید با وجود پرذیرش 

اند و حکرم بره حرمرت آن ای که فرد دیگر نتواند فرزند بیاورد را نپذیرفتهگونهسازی بهاصل پیشگیری، عقیم
شود و اضرار رساندن به نفس محسوب میای زیانسازی گونه(؛ بدین استدالل که عقیم28اند )اکبری، داده

 به نفس نیز ازنظر شرعی حرام است.
اعتماد، ضرورت فرردی یرا اجتمراعی اقتضرا کنرد، دکه طبق نظر متخصصان موروازکتومی درصورتی»

شردن دائمری شرود اشرکال دارد؛ ولری مانعی ندارد واال جایز نیست و عمل توبکتومی اگرر موجرز عقریم
/ 1، پزشاکی احکامشیرازی، )مکارم« که خطری از ناحیٔه بارداری متوجه مادر باشد، مانعی ندارددرصورتی

32.) 
ز ذکر شده است که اگر این عمل مستلزم حرام شود، اکثرر علمرا قائرل بره برای این مسئله این اشکال نی

شرطی کره باعرث زیران جردی چرون ای و سیستانی این کار را بهحرمت هستند؛ ازجمله آیات عظام خامنه
(. به عقیدۀ برخی دیگر اضرار به نفس در 21دانند )اکبری، نقص عضو و نگاه و لمس حرام نشود، جایز می

گیزٔه عقالیی وجود داشته باشد، حرام نیست؛ مخصوصًا اگر نازاسازی پرس از زادن چنرد فرزنرد جایی که ان
نظر مرتفع شده است و اقدام به نازاسازِی دائم، مصداق اضرار به نفس نخواهد برود  باشد که نیازشان از این

نیرز بررای (. در مواردی که به تشخیص اهل خبرره کنتررل جمعیرت ضررورت داشرته باشرد 222)طلعتی، 
ضرر باشد و باعث نقص بردنی زوج و زوجره جلوگیری از انعقاد نطفه استفاده از هر وسیلٔه مشروعی که بی

 (.1/39، پزشکی احکامشیرازی، نشود، ذاتًا مجاز است )مکارم
 

                                                 
1( .Vasectomyوازکتومی به بستن لوله :)شرود کره یرک روش جلروگیری از فرزنردآوری دائمری اسرت. عمرل بازگردانردن های منی )اسپرم( در مردان گفته می

کشد و جراحی دقیرق ساعت طول می 3تا  2حسی نخاعی دارد و حدود ( نام دارد که نیاز به بیهوشی عمومی یا بیVasovasostomyوازکتومی، وازوازوستومی )
 ای است.شدهو حساب

2( .Tubectomyتوبکتومی بستن لوله :)شرود ترا از های رحمی بسرته میحسی موضعی لولههای رحمی در زنان است، در این عمل طی بیهوشی عمومی یا بی
تر است و یرک روش جلروگیری از حراملگی دائمری رسیدن اسپرم و تخمک به یکدیگر و تشکیل سلول تخم جلوگیری شود. عمل توبکتومی از وازکتومی مشکل

 شود.محسوب می
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شود، استفاده از این روش را فقها به دو شرط مضرنبودن راجع به خوردن دارویی که مانع انعقاد نطفه می
استفاده از داروهایی کره »اند: ( و رضایت همسر جایز دانسته222و  221، جامع احکام)خویی و تبریزی، 

که ضررر قابرل شوند و برای مدت معینی اثرات ضد حاملگی دارند، درصورتیاز طریق عضالنی تزریق می
(. 32/ 1، پزشاکی حکااماشریرازی،  )مکرارم« ای نداشته باشند و همسر راضی باشد، مانعی نداردمالحظه

الله بهجت نیز جلوگیری موقت از بارداری را اگر مستلزم لمس یا نظر حرام نباشد، جایز دانسرته اسرت آیت
 (.21)بهجت، 

ها را در هایی که در طز نوین برای پیشگیری در نظر گرفته شده و آنبرخی نیز استفاده از ابزار و دستگاه
کره گذارند تا موجز انسداد دریچۀ رحم شود یا مواد فعرال در منری را نرابود کنرد؛ درصرورتیرحم کار می

دانند )خویی و تبریزی، مباشر این عمل، زوج یا زوجه باشند و مستلزم نظر و لمس حرام نباشد، بالمانع می
 (.222، جامع احکام

پولی تزریق کنرد کره از انعقراد نطفره امتناع زوجه از بارداری مانند اینکه قرص یا دارویی، مصرف یا آم
ممانعت کند یا عملی انجام دهد که مانع انزال در زن و لقاح با نطفٔه مررد شرود، برا رضرایت شروهر مجراز 

سبز یکی از عناوین ثانویه از مرض یرا حررج و است. همچنین اگر ضمن عقد شرط کرده باشند یا اینکه به
شدن یا ممانعت دائمی از باروری شود اقدام به عملی که موجز عقیممانند آن از فرزندآوری امتناع کند، اما 

بدون اینکه بیماری یا اضطراری وجود داشته باشد، حرام است؛ زیرا مصداق جنایت واردکردن یا نقرص برر 
 (.3/23، موسوعهشاهرودی و همکاران، نفس است )هاشمی 

د که مالز ایشان بر لزوم وجرود رضرایت شوبا بررسی نظرات فقها پیرامون مسئلۀ پیشگیری روشن می
کید داشته رو، زوجین عدم اند. نکتۀ درخور توجه در مبحث مدنظر ما این است که در فرض پژوهش پیشتأ

انرد و ایرن اشرتراط بیرانگر رضرایت دو طررف راجرع بره استیالد را ضمن عقد نکاح با یکدیگر شررط کرده
کیرد داشرتهجلوگیری از باروری است. نکات دیگری که ف اند، عردم جرواز اسرتفاده از داروهرا و قها بر آن تأ

ابزاری است که منجر به نقص، فساد عضو یا ورود ضرر به بدن شود یا مستلزم لمس یا نظر بر عورت توسط 
داننرد کره رو جرایز نمیسرازی را ازآنکسی باشد که برای وی این امور جایز نیست. ایشران همچنرین عقیم

اساس اگر ضمن عقد نکاح عدم اسرتیالد شررط شرود، ناپذیر است. براینبه نفس و بازگشتمصداق اضرار 
نفسه شرطی است مشروع و مشمول قاعدۀ )المومنون عند شرروطهم(، ولری چنانچره طررفین این شرط فی

مذکور  ها جایز نیست، بهره ببرند؛ عمل به شرطها و ابزاری که استفاده از آنبرای عمل به این شرط از روش
 اش با ارتکاب حرام، جایز نخواهد بود.دلیل مالزمهنیز از این رهگذر و به
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 . نقش تمکین در مشروعیت شرط عدم استیالد5

از نخستین وظایف زن در برابر شوهرش تمکین جنسی است. البته این حق طرفینی است؛ یعنی بر مرد 
 شود.رو بحث در هر دو مقام دنبال مینیز واجز است که نیاز جنسی زن را برآورده کند. ازاین

 . تمکین زن1. 9 .1
حق مرد بر زن این است که زن در هر زمان و مکانی که منع شرعی یا عرفی وجود نداشته باشد، خود را 

آید نیز این است که تمکین بهدر اختیار مرد بگذارد تا از او بهرۀ جنسی ببرد. آنچه از کالم فقها به دست می
نکرردن را دارای دو تروان تمکرینبدون قید و شرط خاصی بر زن واجز اسرت. بنرابراین می صورت کامل و

 طور ناقص.طورکلی و تمکین بهنکردن بهمصداق دانست: تمکین
طورکلی است که با بحرث مرا ارتبراطی نکردن بهنکردن، تمکینبدیهی است که مصداق آشکار تمکین

دلیل اشرتراط عردم تبط است و این ارتباط، آن جایی است کره برهندارد. تمکین ناقص با بحث مدنظر ما مر
ای به تمکین زن وارد شود؛ مانند آنکه زن تمکین را به حالت خاص یا زمان خاصی مشرروط استیالد صدمه

کند یا عملی مرتکز شود که سبز کاهش لذت جنسی یرا عروارض روحری و جسرمی شرود. ایرن حالرت 
. در زمانی که 1اند از: ه باشد. برخی از این مصادیق مرتبط با بحث ما عبارتتواند مصادیق فراوانی داشتمی

سبز نداشتن وسایل پیشگیری تمکین نکند و آن را به وقت دیگری موکول مرد درخواست تمکین کند، زن به
ن از . ز3نبردن یا کاهش لذت مرد شود؛ ای برای پیشگیری استفاده کند که باعث لذت. زن از وسیله2کند؛ 

ریزی و ترشحات هرچنرد لوازمی برای پیشگیری استفاده کند که دوران قاعدگی را نامنظم کند و وجود خون
. زن برخری لروازم پیشرگیری 2(؛ 92شرعًا باعث حرمت نزدیکی نباشد، باعث تنفر مرد شرود )سیسرتانی، 

الرت عرادی خرارج کنرد مانند قرص مصرف کند که موجز افسردگی و تغییرر روحیرٔه او شرود و او را از ح
 . استفاده از لوازم پیشگیری، نیازمند خروج زن از منزل بدون رضایت شوهر باشد.9(؛ 93و  91)همان، 

تروان براره میها نیز حرام است. دراینشود که همۀ این حالتبه روایات و سخنان فقها روشن میباتوجه
؛ زیرا بنرا برر روایرات معتبرر، «َدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدهِ اَل ُتَضارَّ َوالِ »سورۀ بقره تمسک کرد:  233به آیۀ 

 مراد از نهی از مضاره در این آیه، نهی از ترک جماع است.
ای آمده که ابوالصباح کنانی از امام صادق)ع( معنای این آیه را پرسید،. حضرت در در روایت صحیحه

سوی شوهر کرد، زن دستش را بههرگاه شوهرشان قصد نزدیکی با آنان می هایی بودند کهدایه»پاسخ فرمود: 
ای کره شریرش ترسم براردار شروم و بره بچرهگذارم )با من آمیزش کنی(؛ زیرا میگفت: نمیگرفت و میمی
من باعث ترسم باردار باشی و کنم؛ زیرا میگفت: با تو آمیزش نمیدهم آسیز برسد و گاه نیز مرد او میمی

زنجرانی، شبیری « )رو خداوند نهی کرد که مبادا زن به مرد یا مرد به زن زیان برساندقتل فرزندم بشوم. ازاین
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 (.1283و  1289/ 9
سبز عرذری ماننرد داشرتن کند که زن یا مرد حق ندارند بهشود روایت تصریو میکه مشاهده میچنان

که اصراًل عرذری طریق اولٰی جاییز مباشرت خودداری کنند؛ بهشدن او، افرزند شیرخوار و نگرانی از اذیت
وجود نداشته باشد، ترک مباشرت حرام خواهد بود. بنابراین عمل به شررط عردم اسرتیالد نبایرد بره تمکرین 

 ای وارد کند و مستلزم ارتکاب حرام در این خصوص شود.زوجه صدمه
 . تمکین مرد2. 9 .2

کردن در هر چهار ماه یک برار اسرت. محقرق مرد فقط نزدیکیمعروف این است که حق جنسی زن بر 
تبع ایشران بسریاری ( و به2/212حلی در شرایع عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه را یادآور شده است )

 (.2/33ثانی، اند. شهید ثانی این حکم را محل اتفاق دانسته است )شهید از علما همین را نقل کرده
توان عمل مرد را در راستای عمل به شرط عدم استیالد دربارٔه صدمه به تمکرین می برخی از مواردی که

قردر بره سبز نداشتن وسیلۀ پیشگیری از برارداری، نزدیکری را آن. مرد به1اند از: وی حرام دانست، عبارت
کره سربز ضررر  ای مانند کاندوم اسرتفاده کنرد. مرد از وسیله2تأخیر بیندازد که زن تحت فشار قرار گیرد؛ 
 1جسمی به زن مانند سوزش و خارش شود.

 . حکم ثانوی استیالد6

اعالم وضعیت مشروعیت شرط عدم استیالد و صحت یا بطالن آن، بسرتگی ترام بره اوضراع هرر دورٔه 
زمانی و هر منطقه دارد؛ چراکه استیالد افزون بر جنبٔه فردی آن در روابط زوجین و خانواده، جنبٔه اجتمراعی 

اساس هرچنرد حکرم فقهری اسرتیالد در اینبسا ُبعد اجتماعی حائز اهمیت بیشتری است. برارد و چهنیز د
شرایط عادی جامعه از احکام الزامی نیست؛ تحت شرایط خاصری افرزودن نسرل و فرزنردآوری در جامعره 

ن شرط عدم ها راجع به صحت و بطالشود. لذا اظهارنظر کلی برای تمام کشورها و در تمام زمانواجز می
هرا و عبارت دیگر حکم میرالزامی مذکور، حکمی مطلرق نیسرت کره همرٔه زماناستیالد صحیو نیست؛ به

 ها را در بر گیرد.مکان
الزامرِی اسرتیالد تغییرر و اسرتیالد و ها، حکم میرشود که در صورت تحقق آندر ادامه مواردی بیان می

یقینًا اشتراط عدم استیالد یا پایبنردی بره آن در ایرن شررایط یابد. فرزندآوری در چنین شرایطی ضرورت می
 جایز نخواهد بود.

]در چکیده بیان شد که اگر تحت شرایطی فرزندآوری در جامعه ضرورت یابد، حکرم ثرانوی اسرتیالد 
                                                 

 (.29ش از تمکین خودداری کند )تواند با استفاده مرد از وسایل پیشگیری، در صورت ایجاد سوزش و خاراین بحث را مطرح کرده است که زن می سیستانی. 1
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هرا، جامعره بره اسرتیالد و وجوب و الزام خواهد بود. در این قسمت نیز شررایطی کره در صرورت وقروع آن
ملزم خواهد بود و و حکم اولیٔه میرالزامی استیالد به حکم ثانوِی الزام و وجروب تبردیل خواهرد  فرزندآوری

شد، بیان شده است. در چنین شرایطی که حکم شرعی استیالد وجوب است، اشرتراط عردم اسرتیالد یقینرًا 
 مصداق مخالفت با شرع خواهد بود[.

 . حفظ نظام1. 3 .3
یت و کیران مسرلمانان واجرز اسرت، از صردر اسرالم تراکنون ازآنجاکه حفظ حکومت اسالمی، موجود

انرد و در مقابرل، حفرظ شود حکم دادهرهبران و اندیشوران اسالمی به ممنوعیت آنچه موجز اختالل نظام می
اند. طبق مقتضای قاعدۀ وجوب مقدمٔه واجز، مقدمات آن نیز از نظام و مقدمات ضروری آن را واجز دانسته

باشند واجز خواهند بود. بدیهی است که استیالد و تکثیر نسل از مقدمات واضرو حفرظ  هر نوع و سنخی که
های اسالم امری ممردوح اسرت، در شررایط کراهش جمعیرت و بریم نظام است. بنابراین استیالد که در آموزه

و این اقتضای قاعده )ضرورت حفرظ  شودیابد و واجز میتضعیف نظام، از باب مقدمٔه واجز ضرورت می
حفظ نسل بشر از اضرمحالل و  واسطهٔ شود، مگر بهنظام( است؛ چراکه حفظ مملکت اسالمی ممکن نمی

(. این قاعده صرفًا به نظام حکومتی اشاره ندارد، بلکره نظرر آن بیشرتر بره عردم 1/111تکثیر آن )جعفریان، 
 شود.اختالل نظام عام اجتماعی است که نظام سیاسی و حکومتی را هم شامل می

 . الضرر2. 3 .2
بنا بر قاعدٔه الضرر و الضرار فی االسالم، حکم ضرری در شرع اسالم منتفری اسرت و برا وقروع عنروان 

شود. این قاعده عرالوه برر ضررر شخصری، ضررر ضرر، حکم اولی مرتفع و حکم دیگری جایگزین آن می
یعنی عدم زیان عامه و تقردم  طورکلی این اصل؛شود؛ چراکه در احکام اولیۀ اسالم بهنوعی را هم شامل می

مصالو جمعی بر مصالو افراد رعایت شده است. ضرر عمومی را در سالمندشدن جمعیرت کشرور و آثرار 
رو بر مبنای قاعدۀ الضررر، توان یافت. ازاینسوء سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعِی کاهش جمعیت می

؛ لذا همگان بایرد ملرزم بره اسرتیالد شروند ترا شودیابد و واجز میدر چنین شرایطی استیالد ضرورت می
 جامعه از چنین وضعی نجات یابد. 

 . نفی سبیل3. 3 .9
اسراس قاعردٔه  شرود. بررها از عوامل اقتدار و حاکمیرت سیاسری آنران محسروب میتعداد جمعیت ملت

اهش یابد و بیم سبیل اگر تعداد جمعیت مسلمانان در یک سرزمین اسالمی نسبت به سایِر ادیان موجود، کنفی
شدن جمعیت کفار بر مسلمانان و تغییر حکومت اسالمی برود، بر حکومت و مسلمانان واجرز اسرت مالز

های خود را در راستای حفظ نظام اسالمی و جلوگیری از سلطٔه کفار بر مسلمانان قرار دهند که اهداف و برنامه
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در اقلیت قرار بگیرد و شرمار دشرمنان و کفرار پریش  اساس اگر مسلماناناین(. بر121هادی و دیگران، )حاجی
 بگیرد، استیالد و تکثیر نسل واجز خواهد بود.

 . نفی عسروحرج2. 3 .3
تواننرد آن عسروحرِج رافِع تکلیف، آن است که مستلزم مشقت شدید باشد و مردم برحسز عادت نمی

ی عرفی و معادل عبارِت الیتحمل عرادة، ناپذیربودن، امررا تحمل کنند. البته شایان ذکر است که قید تحمل
در متون فقهی است و در دین مبرین اسرالم، عسرروحرج خرواه جسرمی و خرواه روحری نفری شرده اسرت 

(. راجع به شرط عدم استیالد در نکراح، چنانچره 1/229، النساء احکامشیرازی، ؛ مکارم218)مصطفوی، 
هرا ایرن امرر مشرخص کیست، طبق توافرق آن علیهله و مشروططبق توافق زوجین مشخص شد که مشروط

تواند آن شرط را اسقاط کنرد. علیه از شرط خود و خواستن فرزند، میشود و در صورت انصراف مشروطمی
که از مفاد توافق زوجین این امر مشخص نباشرد، هرردو بره یرک اعتبرار ولی در میر این حالت و در حالتی

که یکی از ایشان از شرط منصرف شرود و آن صورتیعلیه خواهند بود و درله و به یک اعتبار مشروطمشروط
کننده ملترزم بره مفراد آن را از جانز خود اسقاط کند، مفاد شرط به نفع طررف دیگرر وجرود دارد و اسرقاط

خواهد بود؛ زیرا در شرایطی که شرط به سود طرفین باشد، سقوط آن تنها بره تراضری امکران دارد. بره نظرر 
سد در چنین شرایطی طرفی که از شرط منصرف و خواستار فرزند باشرد، اگرر پایبنردی بره آن شررط و رمی

نداشتن فرزند سبز اعسار و مشقت شدید وی شده باشد، به حکم ثانوی طررف مقابرل دیگرر حرق امتنراع 
 ندارد؛ زیرا در شریعت مقدس اسالم حرج نفی شده است. 

 گیرینتیجه

توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضرای عقرد نی، طرفین عقد ازدواج میقانون مد 1111مطابق مادۀ 
اوفروا »بره ادلرٔه وفرای بره شررط نظیرر توجرهمزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنماینرد و با

 این خصوص آن االتباع خواهند بود. نکتٔه اساسی در، این شروط الزم«المؤمنون عند شروطهم»و « بالعقود
این مسرئله در مرادۀ  های شرع باشد.صورت صحیو و مطابق با مالکاست که وضع شرط در ضمن عقد به

 و ذیل شروط باطل میرمفسِد عقد، یکی از این شروط، شرط نامشروع بیان شرده قانون مدنی نیز اشاره 232
ممنوع کررده اسرت، چنانچه شرط، مخالف شرع یا متضمن امری باشد که شرع مقدس آن را است. بنابراین 

شرود؛ نظر مشراهده میدانان اختالفباطل خواهد بود. هرچند در مفهوم شرط نامشروع میان فقها و حقوق
طور خاص موضوع بحث واقع شد، شرطی است که به مخالفت شرط نامشروع از دیدگاه فقهای امامیه که به

گرفتره شرد. برر اسراس پرژوهش صرورتبا کتاب و سنت بینجامد یا مستلزم تحریم حالل و تحلیل حرام با
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یک از این عناوین قرار نردارد و از دیردگاه فقهرا شررطی مشرروع استیالد ذیل هیچروشن شد که شرط عدم 
رسرد کره در اسرالم، نظرر می است؛ چراکه هرچند در نگاه اول به آیات و روایات پیرامون استیالد چنین بره

ان امری راجو و مطلوب است، اما آیات و روایرات موجرود در گذاردن نسل بر هر مسلمفرزندداشتن و باقی
بیان حکم الزامی و وجوب استیالد صریو نیستند و حکایت از فضیلت و استحباب استیالد دارنرد. الزم بره 

شدنی است؛ به این بیران کره ترا وقتری کره ذکر است که در برخی مسائل، استحباب و وجوب کفایی جمع
رسد اسرتیالد نیرز از چنرین وضرعیتی برخروردار نظر می ، مستحز باشد. بهعملی واجز عینی نشده است

است. ضمن اینکه پذیرش وجوب کفایی استیالد منافاتی با مشروعیت اولیٔه شرط عدم استیالد ندارد و اگرر 
صورتی بود که فرزندآوری واجز عینی شد، شرط مذکور ازنظرر دیگرری حررام اسرت. همچنرین شرایط به 
فررد آن. در مقتضرای  تنها هدف منحصر بهها یکی از اهداف متعدد شارع از جعل نکاح است، نهاستیالد تن

دانان حتی در اینکه این امرر مقتضرای اطرالق و برخی حقوق ذات عقد نکاح نیز استیالد لحا  نشده است
الد، مررض شرارع از لذا رابطٔه استیالد و نکاح چنین نیست که برا انتفرای اسرتی. اندنکاح باشد، تردید کرده

جعل نکاح معطل بماند، بلکه استیالد از حقوقی است که با توافرق ارادٔه زوجرین و از طریرق شررط ضرمن 
 شدنی است.عقد، اسقاط

کره فاقرد قابلیرت به جواز و صحت نکاح زنران عقریم و پیرزنران ازنظرر فقهرای امامیره درحالیبا نظر 
اب همسرگزینی به صفت )ولوده( و زایرابودن زن توجره بسریاری شود که فقها در باند نیز روشن میباروری

اند، نه وجوب. روایرت نبروی )تنراکحوا را در زمرۀ احکام استحبابی اختیار زوجه بیان کرده اند؛ اما آنداشته
تکثروا...( هم ظهوری در وجوب ازدواج از باب مقدمه برای تحقق استیالد ندارد؛ زیرا بنا بر تصرریو همرۀ 

و استیالد و افزایش نسل مسلمانان از اهداف و حکمرت  االمر مستحز مؤکد است، ازدواج در نفسفقیهان
 و نباید با ماهیت شرعی آن اشتباه یا خلط شود.  بنیادی عقد نکاح است

نظر به قول مشهور فقهای متقدم به جواز عزل در صورت اشتراط برا زوجره یرا اذن وی، بره  عالوه بر آن
استیالد نیز ازنظر ایشان صحیو و نافذ است؛ زیرا نتیجه و اثر عرزل،  وان گفت شرط عدمتقیاس اولویت می

کردن با زوجه، جایز شرمرده شرده اسرت. مطلرقعدم توالد و تناسل است که از منظر فقها در صورت شرط
ب اسرتیالد وجرواند نیز مؤیرد دیگرری برر عردم بودن روایاتی که دلیل عمدٔه قائالن به جواز عزل قرار گرفته

آمد. همچنین تناسز حکرم و موضروع ایجراب است؛ زیرا در میر این صورت باید در آن روایات قیدی می
کند که مصادیق دیگر جلوگیری از انعقاد نطفه مانند قررص و کانردوم و... حکمری مشرابه عرزل داشرته می

 باشند.
که به حقروق زناشرویی لطمره وارد تواند حتی بدون اجازۀ شوهر درصورتیتصریو فقها به اینکه زن می
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کار بندد و مرد نبایرد  نشود و برای خود او ضرر بسیار نداشته باشد، وسایل پیشگیری از بارداری موقت را به
تروان بره . از دالیل جرواز پیشرگیری نیرز میمؤید دیگری بر مطلز استاو را به فرزندآوری مجبور کند نیز 

اسرتناد قاعردٔه برهبرودن چنرین عملری اسرت و ؛ چراکه اصل بر مباحاصل اباحه و قاعدۀ سلطنت اشاره کرد
سلطنت، زوج مالک نطفه و زوجه مالک رحم خویش هستند و اصل سرلطٔه انسران برر نفرس خرود اقتضرا 

 .دست همسران باشد کند که اختیار انعقاد نطفه یا عدم آن بهمی
که اگر ظهور آیات و روایات ت، درحالینظر دارند که شرط عدم وطی و تمتع جنسی جایز اسفقها اتفاق

نزد ایشان در وجوب استیالد بود، قول به صحت شرط عدم نزدیکری از براب اینکره وطری الزمره و مقدمرٔه 
کاررفتره در استیالد است و با انتفای نزدیکی، استیالد نیز منتفی خواهد شد، منطقری نبرود. اصرطالحات به

انرد نیرز ترا حردودی مؤیرد ایرن که فقها در بیان مطلز استفاده کردهمتن روایاِت مستند این نظر و عباراتی 
معنای است. این اصطالح بهها از اصطالح افتضاض )اقتضاض( استفاده شده استدالل است؛ چراکه در آن

طور ازالۀ بکارت ازنظر این فقها صحیو است، در واقع برهرو وقتی شرط عدم ازالۀ بکارت کردن است. ازاین
که امکان فرزندآوری بدون نزدیکی طبیعری استیالد هم شده است؛ چراکه حتی درصورتی ط عدمضمنی شر

شود. ممکن است گفته شود زایمان طبیعی تنها راه هم وجود داشته باشد با وضع حمل، بکارت زن زائل می
جدید باروری  هایبه روشوضع حمل نیست و امکان زایمان با عمل جراحی نیز وجود دارد یا اینکه باتوجه

شدن زن هم ممکن است نباشد! ولی در هر حال باید توجه داشت که مقرنن مصنوعی اصاًل نیازی به حامله
توان با موارد استثنایی قاعده را بر هم زد. مقتضای اصل کند و نمیمعمواًل برای موارد مالز، قاعده وضع می

 عملی نیز عدم وجوب استیالد است.
بررد، بلکره شرط مذکور حلیت اسرتیالد را از برین نمیحریم حالل نیز باید گفت: ازنظر تحلیل حرام و ت

کنند که صورت شرط فعل سلبی، طرفین ضمن عقد نکاح بر یکدیگر شرط میگیرد و بهرا می جلوی فعلیت آن
سرتیالد درنهایت هرچند شررط عردم ااست. که اصل جواز استیالد پا برجا حق خود را استیفا نکنند؛ درحالی

دلیل وجرود ایرن شررط بره تمکرین واجرز االتباع است؛ در شرایطی اگر برهشرطی صحیو، مشروع و الزم
وسیلٔه ابزارهای متعدد، مستلزم ارتکاب حرامی چرون  ای وارد شود یا پیشگیری از بارداری بهزوجین صدمه

رط از ایرن رهگرذر جرایز اضرار به نفس، فساد عضو، لمس و نظر حرام یا عقیمی دائمی شود، عمرل بره شر
آوری داشرته حرج اقتضرای فرزنردونخواهد بود. در شرایطی که حفظ نظام، نفی سبیل، الضرر و نفی عسرر

اسرتیالد در ضرمن  باشد نیز حکم ثانوی امر استیالد، وجوب خواهد بود و در چنین شرایطی اشرتراط عردم
 عقد و عمل به آن یقینًا جایز نخواهد بود.
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