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چکیده
در شرایط اجتماعی ـ اقتصادی کنونی یکی از مسائل چالشبرانگیز برای زوجین که گاهی منجر به بروز
اختالفاتی عمیق مابین آنها میشود ،مسئلة داشتن یا نداشتن فرزند و قید شروط پیرامون آن در عقد
نکاح است .بیان تعاریف متعدد و متفاوت از نکاح ،فقد اجماع و اتفاقنظر نسبت به مقتضای این عقد و
سفارشهای مکرر شارع به استیالد و تکثیر نسل در نصوص دینی موجب شده است تا عدهای استیالد
را علت اصلی و هدف غایی شارع از جعل نکاح دانند و درنتیجه  ،اشتراط عدم آن را ضمن عقد نکاح،
خالف مقتضای ذات عقد تلقی کنند .در پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش پاسخ
داده شده است که وضعیت شرط عدم استیالد در نکاح از جهت صحت یا باطل و مبطل عقد بودن بهدلیل
مخالفت با مقتضای عقد نکاح چیست .پس از بررسی دیدگاهها و ادلة موجود و براساس قول مشهور
فقهای متقدم امامیه به جواز عزل و اعتبار شرط عدم وطی و تصریح فقها به اینکه زن میتواند حتی
بدون اجازة شوهر ،درصورتی که به حقوق زناشویی لطمه وارد نشود و برای خود او نیز ضرر بسیار
نداشته باشد ،وسایل پیشگیری از بارداری موقت را به کار بندد .صحت نکاح افراد عقیم و سالمند و زنان
یائسه که توانایی باروری ندارند ،روشن میکن د که شرط عدم استیالد شرطی خالف مقتضای ذات عقد
نکاح نیست و استیالد تنها یکی از آثار نکاح است ،نه هدف منحصربهفرد آن.
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مقدمه
در نصوص اسالمی گزارههای فراوانی درخصوص ارزشمندی استيالد و تشویق به
تکثيرنسل وجود دارد ،اما در جامعة امروزی بهدليل تغييرات عميق فرهنگی و تحول در شيوة
زندگی ،تمایل به فرزندآوری نسبت به گذشته کاهش یافته است تا آنجا که زوجين برای
اطمينان از عدم وقوع آن ،مایلاند این امر را ضمن عقد نکاح شرط کنند تا پایبندی طرف مقابل
نسبت به آن را دارای پشتوانة قانونی کنند .مطابق مادة  1119قانون مدنی نيز طرفين عقد
ازدواج مجازند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ،ضمن عقد ازدواج یا
عقد الزم دیگر لحاظ کنند .نکتة اساسی در این رابطه آن است که وضع شرط در ضمن عقد
بهصورت صحيح و مطابق با معيارهای شرعی و حقوقی باشد؛ ازجملة این شرایط که در
مادة  233قانون مدنی و ذیل عنوان شروط باطل و مفسد عقد به آن اشاره شده ،این است که
شرط موردنظر نباید خالف مقتضای ذات عقد باشد .برایناساس هر اثری مقتضای ذات عقد
نکاح شناخته شود ،ناگزیر شرط خالف آن به بطالن عقد نکاح نيز میانجامد و درنتيجه
فروپاشی هستة اصلی خانواده را بهعنوان مهمترین کانون جامعه به همراه دارد.
مسئلة اصلی دربارة موضوع مورد بحث ،وجود تعاریف متعدد و متفاوت از نکاح ،فقد
اجماع و اتفاقنظر نسبت به مقتضای این عقد و سفارشهای مکرر شارع به استيالد و اهميت
تکثيرنسل در نصوص دینی است که موجب شده برخی استيالد را علت اصلی و هدف غایی
شارع از جعل نکاح پندارند و درنتيجه ،اشتراط عدم آن را ضمن عقد نکاح ،خالف مقتضای
ذات عقد تلقی کنند .در مقالة «بررسی تطبيقی حکم فرزندآوری در فقه عامه و اماميه با
رویکردی بر مقاصد شریعت» اثر ليال ثمنی و دیگران ،برداشت لزوم و وجوب از آیات و
روایات باب استيالد ،نزدیکتر به واقع دانسته میشود .الزم به ذکر است موضوع موردبحث
بهطور مستقل در کتب فقهی ـ حقوقی و سخنان فقهای متقدم مطرح نبوده و تنها ضمن برخی
فروعات چون «کراهت عزل بدون شرط و اذن زوجه در نکاح دائم» به آن پرداخته شده است.
برخی بزرگان فقه و حقوق نيز استيالد را مهمترین کارکرد و هدف شارع از جعل نکاح
دانستهاند و همين نکته در کنار وجود آیات و روایات متعدد در سفارش به استيالد عدهای را
بر آن داشته است تا استيالد را مقتضای ذات عقد نکاح تصور کنند ،ولی در پژوهشی از
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وضعيت اشتراط عدم استيالد و تنافی یا عدم تنافی آن با مقتضای ذات عقد نکاح بهطور
مستقل سخنی به ميان نيامده است .با توجه به پيشينة پژوهشی و وجه تمایز پژوهش حاضر
با مقاالتی نظير «شرط فرزندآوری و یا عدم آن» اثر محقق داماد که محوریت بحث ،بررسی
ابعاد اشتراط فرزندآوری و ماهيت استيالد بهعنوان حق زوج ،زوجه یا زوجين بوده است،
توجه نگارندگان مقالة حاضر معطوف به بررسی جواز تعيين شرط عدم استيالد بهطور
خاص است .پرسش اصلی پژوهش این است که وضعيت صحت یا باطل مبطلبودن شرط
عدم استيالد بهدليل مخالفت با مقتضای ذات عقد نکاح چيست .ازآنجاکه پاسخگویی به این
پرسش تا حد زیادی در گرو بررسی مقتضای ذات عقد نکاح است ،با تمسک به روش
توصيفی ـ تحليلی ،نظریات مختلف دربارة مقتضای ذات عقد نکاح و نيز شرط عدم استيالد
و ارتباط آن با مقتضای ذات عقد نکاح بررسی و ارزیابی شده است .سپس ادله و مستندات
موجود دربارة مخالفت یا عدم مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات نکاح و استدالل
نویسندگان بر مبنای آنها جهت پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش بهطور منسجم و
طبقهبندیشده آمده است.

مفهومشناسی مصطلحات
 .1استیالد
در لغت ،استيالد به معنی طلب فرزند آمده است(عبدالناصر1428 ،هـ ،ج ،8ص .)214این کلمه به
معنای توانایی و استعداد باروری هم به کار میرود(انصاری ،محمدعلی1415 ،هـ ،ج ،3ص .)165
استيالد یا ام ولد اصطالحی فقهی است دربارة کنيزی که از مالک خود باردار شود(حلی،

بیتا الف ،ص95؛ هاشمی شاهرودی1424 ،هـ ،ص .)284فقها معموالً این اصطالح را برای بيان مفهوم
فرزندآوری و توليدمثل به کار میبرند(شبيری زنجانی ،1377-1378،ج ،4ص1360 ،1350؛ محقق
کرکی1429 ،هـ ،ج ،13ص.)315

 .2عزل
عزل در لغت به معنای «تنحيه» و «اماله» آمده است(ابنفارس1404 ،هـ ،ج ،4ص )307و مراد از
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آن کنارگذاشتن و بازداشتن است و از نظر اصطالحی در فقه به این معنا است که مرد بههنگام
انزال منی ،خود را کنار بکشد و آن را در خارج از رحم زن بریزد تا وی باردار نشود(عاملی
جبعی1425 ،هـ ،ج ،7ص64؛ ابنمنظور1414 ،هـ ،ج ،11ص441؛ فيومی1414 ،هـ ،ج ،2ص407ـ.)408

 .3وطی
وطی در لغت به معنای جماعکردن است(دهخدا ،1377 ،ج ،15ص .)23210در اصطالح فقه نيز
وطی به همين معنا به کار برده میشود و مراد از آن دخول و آميزش جنسی استا(شهيد
اول ،1373 ،ج ،3ص.)168

شرط عدم استیالد و مقتضای ذات عقد نکاح
مقصود از شرط عدم استيالد ،تعهد بر عدم اقدام به بارداری است که نوعی شرط فعل
سلبی(منفی) 1ضمن عقد نکاح است .به این صورتکه گفته شود :به شرطی با تو ازدواج
میکنم که از بارداری و فرزندآوردن خودداری کنی ،مثالً با یکی از راههای پيشگيری مانع
توليد فرزند شوی.
مقتضای ذات عقد عبارت است از امری که عقد بدون آن محقق نمیشود؛ بهطوریکه با
انتفاء آن ،عقد لغتاً ،عرفاً و یا شرعاً منتفی میشود(نراقی ،1375 ،ص .)151عقد فاقد مقتضای
ذات ،مجرد از مدلول خود ،و از اساس لغو و باطل است(موسوی بجنوردی1401 ،هـ ،ج ،2ص.)471

برایناساس ایجاد اختالل در ارکان عقد دليل عمدة قائالن به باطل و مبطل بودن شرط
خالف مقتضای ذات عقد است؛ چراکه شرط خالف مقتضای ذات ،موجب تناقض میشود
و ماهيت عملی را که طرفين بهظاهر انجام دادهاند ،دگرگون میسازد و آن را به ماهيت
دیگری تبدیل میکند و از مفاد آن نيز چنين برمیآید که طرفين قصد انجامدادن هيچ عمل

 .1مطابق ماده  234قانون مدنی شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملين یا بر
شخص خارجی شرط شود .به قرینه «اثباتاً یا نفياً» مذکور در ماده  237قانون مدنی شرط فعل اعم است از
شرط انجام عمل(ایجابی ـ مثبت) و شرط ترک عمل(سلبی ـ منفی) و متعلق شرط فعل نيز ممکن است عمل
حقوقی یا مادی باشد.
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حقوقی را نداشتهاند(کاتوزیان ،1393 ،ص)294؛ ولی چنانچه شرط مخالف با مقتضای اطالق
عقد باشد ،مبطل عقد و مشمول مادة  233قانون مدنی نيست و از همه مهمتر اگر چنين
شرطی مشروع باشد ،باطل نيز نيست(امامی ،صفایی ،1395 ،ص61ـ.)62

تفاوت عمدة این دو مقتضا صرفاً ازلحاظ صحت یا فساد اشتراط خالف است .به این
صورتکه اگر شرطی خالف مقتضای ذات عقد باشد ،باطل و مفسد عقد است ،ولی
درصورتیکه با مقتضيات اطالق عقد منافات داشته باشد ،صحيح و الزماالتباع است(عالمه،
 ،1375ص152ـ.)153

ازآنجاکه هرگونه اظهارنظر راجع به شروط ضمن عقد نکاح ،ازجمله شرط عدم استيالد،
بهعنوان فرع منوط به شناخت مقتضای ذات نکاح بهعنوان اصل است ،کانون توجه را باید
متمرکز بر یافتن پاسخ این پرسش کرد که اثر و مقتضای ذات نکاح چيست؟ آیا استيالد از
آثار نکاح است و شرط عدم آن مخالف مقتضای ذات نکاح تلقی میشود یا بر مطلق نکاح
بدون شرط استيالد ،اثری در خصوص فرزندآوری مترتب نيست و شرط خالف آن
الزماالتباع است؟ یافتن پاسخ این پرسش ما را در بيان جواز یا عدم جواز تعيين شرط عدم
استيالد در نکاح رهنمون میکند.
با دقت در آراء فقها و حقوقدانان ،درخصوص مقتضای ذات عقد نکاح میتوان گفت:
اکثریت حقوقدانان استيالد و حتی تمتع جنسی زوجين از یکدیگر را در تعاریف خود از
نکاح وارد نکردهاند و تنها به ایجاد علقة زوجيت بهعنوان ماهيت نکاح اشاره
کردهاند(کاتوزیان ،1393 ،ص294؛ امامی ،1384 ،ص369؛ محقق داماد1406 ،هـ ،ج ،2ص556؛ امامی و صفایی،
 ،1395ص36ـ .)37

بسياری از فقيهان اماميه نيز علقة زوجيت را مقتضای ذات ،اثر بدون واسطه و حقيقت
عقد نکاح دانستهاند که با طالق ،زائل میشود(عمانی1413 ،هـ ،ص483؛ حجت کوهکمرهای1409 ،هـ،

ص103؛ ایروانی1406 ،هـ ،ج ،2ص64؛ حسينی شيرازی1425 ،هـ ،ص .)556این گروه معتقدند سایر
آثار نکاح مانند حليت وطی ،وجوب نفقه و توارث در پی ایجاد علقة زوجيت حاصل
میشوند(خوانساری1405 ،هـ ،ص156؛ کالنتر1410 ،هـ ،ج ،10ص201؛ تجليل تبریزی1421 ،هـ ،ص20؛
شهيدی تبریزی ،1375 ،ص.)574

منظور از علقة زوجيت ارتباط و پيوندی است که بهطور مستقيم پس از انعقاد عقد نکاح
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بين زن و مرد به وجود میآید .بیگمان تحقق رابطة زوجيت ،مقدم بر وطی و توليدمثل و
تشکيل خانواده است؛ زیرا تازمانیکه درنتيجة عقدی صحيح و نافذ بين طرفين رابطة
زوجيت برقرار نشود ،اباحة استمتاع جنسی و به دنبال آن تشکيل خانواده نيز به وجود
نمیآید .این امر از ظاهر مواد  1035و  1102قانون مدنی نيز استنباط میشود1؛ به همين
دليل ،علقة زوجيت اثر اصلی و مقتضای ذات هر دو قسم نکاح است؛ زیرا فقهای اماميه و
همچنين اهل سنت ،در تعریف مقتضای ذات عقد گفتهاند که مقتضای ذات هر عقدی نخستين
اثر یا اثر اصلی و جدانشدنی آن عقد است(محقق داماد1406 ،هـ ،ج ،2ص72؛ خطيب شربينی1415 ،هـ،
ج ،4ص.)377

همچنين با مراجعه به عرف که خود یکی از معيارهای تشخيص مقتضای ذات عقود است
مشاهده میشود که عموم مردم پس از انعقاد عقد و تحقق ایجاب و قبول از سوی زوجين،
فارغ از وقوع وطی یا تشکيل خانواده ،طرفين عقد را زن و شوهر میدانند که این تعبير،
همان علقة زوجيت است و اینگونه نيست که بالفاصله عمل وطی یا تشکيل خانواده صورت
گيرد ،بلکه عموماً زوجين پس از گذشت چند ماه و حتی چند سال ،زندگی مشترک خود را
آغاز میکنند ،اما باوجوداین از نظر عرف و شرع ،همسر یکدیگرند(دهقاننژاد ،محمدی ،و

پورلطفاله ،1397 ،ص .)118برایناساس علقة زوجيت است که اثر جدانشدنی و مقتضای ذات
نکاح است و وطی و تشکيل خانواده و فرزندآوری تنها آثار دیگری هستند که عقد نکاح
میتواند به دنبال داشته باشد؛ بنابراین چنانکه روشن شد استيالد و فرزندآوری در
مقتضای ذات عقد نکاح لحاظ نشده است و مالزمهای نيز با تحقق علقة زوجيت ندارد تا
شرط خالف آن در تنافی با مقتضای ذات نکاح قرار گيرد .میتوان چنين گفت که ماهيت

 .1ماده  1102قانون مدنی« :همينکه نکاح بهطور صحت واقع شد ،روابط زوجيت بين طرفين ،موجود و حقوق
و تکاليف زوجين در مقابل همدیگر برقرار میشود» .ماده  1035نيز بيان میدارد« :وعده ازدواج ایجاد علقه
زوجيت نمیکن د اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بين طرفين برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده
باشد؛ بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر
نمیتواند به هيچوجه او را مجبور به ازد واج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی
نماید».
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اصلی نکاح ،ایجاد رابطة زوجيت است ،ازاینرو شرطی باطل و مبطل عقد خواهد بود که
این موضوع را نفی کند ،ولی شرط عدم استيالد چنين وضعيتی ندارد .استيالد از آثار دیگر
نکاح است که اختيار عدم استيفای آن از طریق شرط ضمن عقد به زوجين داده میشود و
قابليت اسقاط و سلب جزئی آن در نکاح از مفاد آن است.

شرط عدم استیالد و اعتبار شرط عدم وطی
فقها درخصوص اینکه آیا وطی و نزدیکی جزء مقتضای ذات نکاح است یا خير ،با یکدیگر
اختالفنظر دارند .برخی از فقهای اماميه و حقوقدانان ،حق تمتع جنسی یا وطی را مقتضای
ذات عقد نکاح میدانند و بر این باورند که عقد نکاح ،بالذات وجود رابطة جنسی ميان زن و
مرد را پدید میآورد و نکاحی که در آن رابطة جنسی نفی شود یا محدود به زمان یا مکان
خاصی شود خالی از موضوع میشود(سيوری حلی1404 ،هـ ،ج ،3ص235؛ جعفری لنگرودی،1355 ،

ص193؛ کاتوزیان ،1386 ،ص ،)245مشهور فقهای اماميه با توجه به روایاتی که در این خصوص
وارد شده ،به جواز عقد و شرط عدم نزدیکی ،بهطورمطلق عقيده دارند؛ یعنی این شرط را
در هر دو عقد دائم و منقطع صحيح میشمارند و عقد را نيز صحيح میدانند(طوسی1400 ،هـ،
ص474؛ عاملی جبعی1425 ،هـ ،ج ،8ص247ـ248؛ انصاری ،مرتضی1415 ،هـ ،ص281؛ خمينی ،1386 ،ج،2
ص .)439شهرت این امر در فقه تا حدی است که ادعای عدم وجود اختالف شده است(ایروانی،
 ،1391ج ،2ص.)308

حقوقدانان قائل به صحت عقد و شرط ،به پيروی از قول مشهور فقهای اماميه معتقدند
این شرط نه خالف مقتضای عقد است و نه نامشروع؛ زیرا نکاح دارای اهداف مختلفی است
و نزدیکی و رفع نياز جنسی تنها هدف آن و مقتضای ذات نکاح نيست تا در صورت عدم
آن ،نکاح محقق نشود .بهعالوه قانون نيز چنين شرطی را منع نکرده و برخالف نظم عمومی
نيز نيست .اصل نيز بر صحت شرط است؛ اما کسی که شرط به نفع او شده است میتواند
بعد از عقد از شرط صرفنظر کند و اجازة نزدیکی بدهد(امامی ،1384 ،ص)377؛ زیرا برابر با
قاعدة کلی ،مشروطله میتواند حق حاصل از شرط فعل را ساقط کند(مواد  244و  245قانون
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مدنی) . 1مستندات این قول ،اطالقاتی چون «المؤمنون عند شروطهم» و عموم وفای به عهد
است(عاملی جبعی1425 ،هـ ،ج ،8ص247ـ)248؛ اما مهمترین دليل ایشان روایاتی است که در این
مورد آمده است:
الف) خبر سماعه :سماعه از امام جعفر صادق(ع) سؤال کرد اگر زنی با مردی که از او
تقاضای ازدواج کرده است ،شرط کند که هر بهره و تمتعی که مرد از همسرش میطلبد بر
او نيز جایز باشد مگر دخول کامل ،آیا این شرط درست است؟ امام فرمود :مرد حق کاميابی
از آن زن را ندارد ،مگر آنچه برای او شرط کرده است(عاملی جبعی1425 ،هـ ،ج ،8ص.)247
ب) خبر اسحاقبنعمار :اسحاقبنعمار از امام صادق(ع) پرسيد :اگر مردی با کنيز
آزادشدهای ،بهشرط حفظ بکارت زن ازدواج کند ،ولی بعداً پس از اجازة نزدیکی ،وطی
انجام شود ،حکمش چيست؟ امام فرمود :همبستری با چنين زنی در صورت اجازۀ وی
اشکال ندارد و چنين شرطی جایز

است(عاملی جبعی1425 ،هـ ،ج ،8ص.)247

از این روایات میتوان چنين نتيجه گرفت که با توجه به جواز و صحت شرط عدم
نزدیکی از دیدگاه فقها و حقوقدانان در عقد نکاح ،شرط عدم استيالد نيز به قياس اولویت
چنين وضعيتی دارد؛ چراکه اگر شرط عدم استيالد خالف قانون و مقتضای ذات عقد نکاح
بود ،منطقی به نظر نمیرسيد که شرط عدم نزدیکی ـ از باب تقدم و مالزمه با استيالد و
ازآنجاکه با انتفاء وطی ،استيالد نيز محقق نخواهد شد ـ از نظر فقها جایز باشد .چنانچه
استيالد در عقد نکاح ،دارای ضرورت و مقتضای این عقد بود ،نزدیکی نيز از باب وجوب
مقدمة واجب ،باید مورد الزام واقع میشد نه اینکه حکم به صحت و جواز شرط عدم آن
بهطور مطلق داده شود .آنچه تا حدودی مؤید این استدالل است اصطالحات بهکاررفته در
متن روایات مستند این نظر و عباراتی است که فقها در بيان مطلب استفاده کردهاند؛ با این
توضيح که :در متن روایات و عبارات اکثر فقها از اصطالح افتضاض(اقتضاض) استفاده

 .1ماده  244ق .م« :طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند .در این
صورت مثل آن است که این شرط در معامله قيد نشده باشد ،ليکن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست»؛ ماده
 245ق .م « :اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که داللت بر اسقاط
شرط نماید».
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شده است(طوسی1400 ،هـ ،ص474؛ عاملی جبعی1425 ،هـ ،ج ،8ص247؛ انصاری ،مرتضی1415 ،هـ،

ص )281این اصطالح به معنای ازالة بکارت کردن است؛ ازاینرو وقتی شرط عدم ازالة بکارت
از نظر این فقها صحيح است درواقع بهطور ضمنی شرط عدم استيالد هم شده است .چراکه
حتی درصورتیکه امکان فرزندآوری بدون نزدیکی طبيعی هم وجود داشته باشد با وضع
حمل بکارت زن زائل میشود .ممکن است گفته شود زایمان طبيعی تنها راه وضع حمل
نيست و امکان زایمان با عمل جراحی نيز وجود دارد و یا اینکه با توجه به روشهای جدید
باروری مصنوعی اصالً ممکن است نيازی به حاملهشدن زن هم نباشد! ولی درهرصورت
باید توجه داشت که مقنن معموالً برای موارد غالب قاعده وضع میکند و نمیتوان با موارد
استثنایی قاعده را برهم زد؛ اما چنانچه به پيروی از قول دیگر فقها نزدیکی از مقتضای ذات
نکاح دانسته شود ،در این صورت باید به این پرسش پاسخ داد که آیا استيالد نيز مقتضای
ذات نکاح است یا مالزمهای با تحقق آن دارد؟ جالب است بدانيم برخی از فقها که شرط
عدم نزدیکی را جایز نمیدانند ،استدالل خود را بر این پایه استوار کردهاند که شرط عدم
نزدیکی به این دليل باطل است که مخالف با مقتضای ذات عقد نکاح است و یکی از مهمترین
اقتضائات نکاح ،استيالد است که مستلزم نزدیکی است(محقق داماد ،1384 ،ص328؛ محقق کرکی،
1429هـ ،ج ،13ص)393؛ ازاینرو برخالف آنچه برخی ادعا کردهاند(قراملکی ،مرتاضی و اميرپور،

 ،1388ص )130که همة فقهای اماميه در اینکه فرزندآوری از مقتضای ذات نکاح به شمار
نمیآید اتفاقنظر دارند ،برخی از فقها معتقدند که استيالد مقتضای ذات این عقد است و
علیالقاعده شرط خالف آن باطل و مبطل عقد است.
در مقام جمعبندی دیدگاههای بيانشده باید گفت به نظر میرسد نه وطی و نه استيالد
مقتضای ذات عقد نکاح دائم نيستند؛ ازاینرو شرط خالف آنها نيز باطل و مبطل عقد نيست.
از دالیلی که برای اثبات این امر میتوان استفاده کرد ،این است که یکی از شرایط مقتضای
ذات این است که آن اثر در همه نوع آن ،عموميت داشته باشد؛ درحالیکه ازدواج با افرادی
که بچهدار نمیشوند ،همچون افراد عقيم و سالمندان و زنان یائسه صحيح است؛ بنابراین
اگر باروری مقتضای ذات نکاح بود نکاح چنين افرادی باطل بود .این مسئله در دیدگاه برخی
از فقها و قانون مدنی ،حتی از موجبات فسخ نيز دانسته نشده است .در قانون مدنی آمده
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است« :هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت
موجود نيست کسی که شرط به نفع او شده است ،خيار فسخ خواهد داشت» (ماده )235؛ به
طریق اولی بطالن نيز محلی از اعراب نخواهد داشت .ضمناً هر عقدی تنها یک مقتضا دارد
و نه بيشتر؛ برایناساس وقتی عدم استيالد شرطی خالف مقتضای ذات محسوب نمیشود
الزم االتباع است و مشروطعليه ملزم به آن است .رأی دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور
مبنی بر اینکه فقدان رحم ازجمله عيوبی نيست که موجب فسخ نکاح مصرح در ماده 1123
قانون مدنی است نيز مؤید همين مطلب است(74 /2/3ـ .)33 /5489
در این خصوص دادگاه با توجه به محتویات پرونده ،ختم رسيدگی را اعالم ،و به شرح
دادنامه شماره 144ـ  73 /6 /31مبنی بر رد دعوای خواهان به علت نبود این عيب در زمرة
عيوب مجوز فسخ نکاح ،حکم مقتضی صادر میکند .پس از ابالغ دادنامه به زوجين ،آقای
الف دادخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه را تقدیم دادگاه میکند که پرونده به دیوان
عالی کشور ارسال میشود و به شعبة  33ارجاع میشود .هيئت شعبه با بررسی پرونده
و قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره ،ختم رسيدگی را اعالم میکند و به
شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند« :با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه
عيوبی که در زن موجب فسخ نکاح است ،در ماده  1123قانون مدنی احصاء شده است و
فقدان رحم یکی از موارد در ماده فوقالذکر نبوده است و شرط ضمن عقدی هم واقع نشده
است ،بنابراین ،این عيب مجوز فسخ نکاح نيست .اعتراض نيز با هيچیک از شقوق مندرج
در مادة  6قانون تجدیدنظر مصوب سال  72انطباق ندارد و رد میشود و پرونده با ابرام
دادنامه شماره فوق عودت داده میشود»(بازگير ،1378 ،ص356ـ.)357

با توجه به مواد مبحث عيوب نکاح ،چنين استنباط میشود که قانونگذار حاکميت اراده
را در مورد رابطة جنسی پذیرفته است؛ در مادة  1126قانون مدنی آمده است« :هر یک از
زوجين که قبل از عقد ،عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده ،بعد از عقد حق فسخ
نخواهد داشت» .از مفهوم این ماده میتوان حدود حاکميت اراده را نسبت به رابطة جنسی
در زمان عقد استنباط کرد؛ زیرا به زوجين اجازه میدهد نکاحی منعقد کنند که علم دارند
در آن امکان برقراری رابطة جنسی به دليل وجود یکی از عيوب مذکور در مواد  1122و
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 1123وجود ندارد و در صورت انعقاد آن ،ملزم به آثار عقد هستند و دیگر حق فسخ عقد
را بهدليل عدم توانایی طرف مقابل به برقراری رابطة جنسی ندارند .بدیهی است اگر تمتع
جنسی مقتضای ذات نکاح بود ،امکان تحقق نکاح با وجود یکی از عيوب مذکور ،به دليل
عدم تحقق مقتضا وجود نداشت .همچنين اگر رابطة زناشویی مقتضای ذات نکاح بود ،احراز
این عيوب که جملگی نيز مانع دائمی برقراری رابطة جنسی هستند ،باید سبب انفساخ و
بطالن عقد میشد نه اعطاء حق فسخ؛ زیرا با حدوث یکی از این عيوب امکان تحقق ذات
نکاح وجود نخواهد داشت و چنانچه مانعی دائمی برای تحقق مقتضای ذات فراهم شود عقد
منفسخ میشود(عباسی ،1391 ،ص225ـ.)226

ممکن است گفته شود نکاح شخص عقيم به این دليل که وی توان جنسی و درک لذت را
دارد ،از این جهت باطل نيست .باید گفت اینکه هدف نکاح استيالد و توليدمثل باشد یا
برقراری رابطة جنسی ،دو مقولة متفاوت است .اگر مقتضای ذات نکاح تمتع باشد ،مثال
نقض آن صحت نکاح ناتوان جنسی و اگر گاهی دورتر از آن و استيالد باشد ،دليل رد آن،
صحت نکاح شخص عقيم است .بنابراین هرکدام از این موارد جایگاه خاص خود را دارند
و تداخل حوزهای رخ نمیدهد(جعفرپور ،ذوالفقاری ،1390 ،ص)37؛ بنابراین شرط عدم استيالد
در نکاح شرطی صحيح است ،چراکه در قانون و عرف برای آن حکم الزامیای تجویز نشده
است و تنها یکی از آثار متعدد عقد نکاح است که آن رابطة نزدیک و انفکاکناپذیر را با
ماهيت نکاح ندارد .عبارات برخی از فقها مانند شبيری زنجانی نيز مؤید این نظر است.
ایشان حکمت نکاح را منحصر در استيالد نمیداند و معتقد است تنها یکی از فوائد نکاح
حفظ نسل است و فائدة مهم دیگر نکاح جلوگيری از فحشا با تأمين نيازهای جنسی انسانها
است(شبيری زنجانی1377 ،ـ ،1378ج ،4ص)1362؛ نوری همدانی نيز چنين بيان میدارد« :ما قبول
نداریم حکمت نکاح فقط استيالد باشد ،نکاح برای ایجاد عالقه بين مرد و زن است و حکمتش
منحصر به استيالد نيست»(نوری همدانی ،1382 ،ص)30؛ بنابراین شرط خالف آن ،شرط خالف
مقتضای ذات عقد نکاح نيست .همچنين باید گفت اغراض شارع از نکاح منحصر به استيالد
نيست(نراقی1429 ،هـ ،ج ،16ص )76و حکمتهای دیگری نيز در کالم بزرگان ،برای نکاح
متصور است .این امر را میتوان از نگاهی به آیه  21سوره روم نيز دریافت که بيان
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میدارد :از نشانههای( لطف) او آن است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا
در کنار آنان آرامش یابيد و باهم انس بگيرید و ميان شما رأفت و مهربانی برقرار فرمود.
امام رضا(ع) نيز در جایی ضمن تبيين فلسفة ازدواج و تشویق به آن میفرماید« :اگر دربارة
ازدواج و وصلت ،آیهای روشن و سنتی پيرویشده و اخبار فراوان نبود ،باز هم (آثاری
چون) نيکیکردن به خویشاوند ،نزدیک ساختن افراد دور(به یکدیگر) ،الفت بخشيدن ميان
دلها ،درهم تنيدن حقوق ،افزودن بر جمعيت و اندوختن فرزند برای(رویارویی با)
سختیهای روزگار و پيامدهای زمانه ،کافی بود که خردمند دانا به این کار رغبت کند و
انسان رهيافتة دوراندیش برای انجام آن بشتابد» (کلينی1429 ،هـ ،ج ،10ص .)700همچنين در
روایتی از امام صادق(ع) در بيان حکمتهای نکاح ،استيالد و تکثير نسل تنها یکی از اهداف
و دالیل رغبت به نکاح بيان شده است و حضرت آرامش روانی و برآوردهشدن نياز جنسی
را نيز در کنار استيالد برشمرده است(حر عاملی1409 ،هـ ،ج ،20ص350ـ .)351برخی از
حقوقدانان نيز نهتنها استيالد را مقتضای ذات عقد نکاح ندانستهاند ،بلکه حتی در اینکه این
امر مقتضای اطالق نکاح نيز باشد ،تردید کردهاند(محقق داماد ،1389 ،ص 17بهبعد) .از نظر ایشان
باروری همچون علقة زوجيت نيست که ذات و جوهرة عقد نکاح باشد؛ درنتيجه نادیدهگرفتن
آن در زندگی زناشویی موجب بطالن عقد نکاح نمیشود(قنبرپور ،1394 ،ص)220؛ بنابراین
رابطة استيالد و نکاح از نوعی نيست که با انتفاء استيالد ،غرض شارع از جعل نکاح معطل
بماند ،بلکه استيالد از حقوق زوجين در نکاح است که قابليت اسقاط و سلب جزئی آن در
نکاح از مفاد آن است .این حق را براساس ارادة صاحبان حق و با رعایت مادة  959قانون
مدنی میتوان محدود کرد و بر سر آن توافق کرد :چراکه باتوجه به قيد «بهطورکلی» در
مادة  959قانون مدنی ،به نظر میرسد قانونگذار سلب حق تمتع و اجرا را در موارد جزئی
پذیرفته است .درخصوص شرط عدم استيالد در نکاح نيز این امر ،سلب حق بهطور جزئی
و محدود به دوران نکاح است؛ چراکه امکان طالق و فسخ نکاح وجود دارد .نظریة
صاحبنظران علم حقوق و پارهای از مواد قانونی ازجمله مواد  448و  679و  822نيز مؤید
این مطلب است و عقيده بر این است که قدرت سلب حق بهطور جزئی الزمة آزادی حقوقی
فرد است ،بلکه حتی شاید بتوان گفت توافق ارادة زوجين و تالش برای تنظيم زندگی
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زناشویی خویش از طریق شروط ضمن عقد ،با منافع و مصالح عمومی جامعه و درنهایت
مقررات آمره سازگارتر است.
بنا بر تمام موارد گفتهشده و نيز نظر اکثریت فقها و حقوقدانان پيرامون ماهيت نکاح و
قابليت انفکاک استيالد از مقتضای ذات عقد و قابليت تغيير آن با درج شرط خالف ،دليلی
برای قائلشدن به بطالن شرط عدم استيالد وجود ندارد.

شرط عدم استیالد و تمسک به مبانی فقهی فقهای متقدم
در کالم هيچیک از فقها و حقوقدانان در خصوص استيالد و شروط پيرامون آن بهطور
مستقل سخنی به ميان نيامده است و فقيهان اماميه تنها با بررسی مسئلة جواز یا عدم جواز
عزل منی در هنگام مقاربت که ارتباط مستقيمی با موضوع استيالد دارد ،متعرض بحث
شدهاند.
ميان فقهای اماميه دربارة جواز عزل ،اختالفنظر وجود دارد و این اختالف درخصوص
عزل از زن آزادهای است که به عقد دائم مرد درآمده است ،آن هم بدون رضایت وی و
بدون شرطکردن در زمان عقد .در این مورد دو نظر کلی وجود دارد .1 :بنابه نظر مشهور،
عزل و کراهت آن به دليل عدم رضایت زوجه و اشتراط با وی جائز است(عاملی جبعی،
1425هـ ،ج ،7ص 64؛ ابنادریس ،1386 ،ج ،2ص607؛ نجفی ،1362 ،ج ،29ص114؛ نراقی1429 ،هـ ،ج،16

ص)75؛  .2شيخ طوسی در خالف و مبسوط ،شيخ مفيد در مقنعه و ابنحمزه در وسيله به
آن فتوا دادهاند ،حرمت عزل در این صورت است (عاملی جبعی1425 ،هـ ،ج ،7ص65؛ نجفی،1362 ،
ج ،29ص.)111

به نظر میرسد طبق دیدگاه فقيهانی که قائل به جواز و کراهت عزل هستند استيالد جزء
آثار نکاح نيست و برای انسان جایز است بهطورکلی از داشتن فرزند خودداری کند .این
گروه برای اثبات دیدگاه خود به دالیل فراوانی تمسک جستهاند:

 .1روایات
چندین روایت صحيح ،عزل را به اختيار مرد گذاشته و جایز دانسته است؛ ازجمله .1 :روایت
محمد بن مسلم که در آن از امام صادق(ع) دربارة عزل سؤال کرده و امام فرموده است:
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«امر آن به دست مرد است ،هرگونه که بخواهد آن را اعمال میکند»(کلينی1429 ،هـ ،ج ،11ص
.)154

 .2در روایتی دیگر امام صادق(ع) فرمود :امام سجاد(ع) اشکالی در عزل نمیدید درحالیکه
این آیه را تالوت میفرمود« :و به یاد آر هنگامیکه خدای تو از پشت فرزندان آدم ،ذرّیّة آنها
را برگرفت(اعراف )172 ،پس هر چيزی که خداوند از او پيمان گرفت ،بيرون میآید ،هرچند بر
صخرة سخت قرار گرفته باشد(کلينی1429 ،هـ ،ج ،11ص .)155بنا بر این روایت اگر قضا و قدر
الهی بر حيات و تولد طفلی باشد به دنيا خواهد آمد و عزل موجب برهمزدن نظم خلقت
نمیشود.
 .3امام باقر(ع) در پاسخ به این سؤال که آیا مرد میتواند از زن آزادة خود عزل کند،
فرمود :امر آن به دست مرد است .اگر بخواهد عزل میکند و اگر بخواهد عزل نمیکند(قحف،
1428هـ ،ج ،1ص.)540

 .4محمدبنمسلم از ابیجعفر(ع) نقل میکند که ایشان فرمود :اشکالی در عزلکردن زن
آزاده نيست ،هرچند زن نسبت به آن کراهت داشته باشد و شوهر وی بدان تمایل داشته
باشد و در این مورد برای زن چيزی نيست(حقی ندارد)(کلينی1429 ،هـ ،ج ،11ص.)154

اطالق روایات فوق نشان میدهد که اختيار این امر ،به دست مرد است و هرگونه که
بخواهد عمل میکند .مشهور فقها نيز با توجه به همين روایات ،به جواز عزل نسبت به زن
آزادهای که به عقد نکاح دائم درآمده است ،قائلاند .گویا در این جهت ،حق عزل در اختيار
مرد است ،مخصوصاً در دو روایت صحيح و موثق محمدبنمسلم از امام باقر(ع) که در
آنها تصریح شده است که هرچند زن نسبت به این کار کراهت داشته باشد ،اشکال ندارد و
گویا برای زن در این مورد حقی نيست.
 .5در روایت صحيحه محمدبنمسلم از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) نيز عزل نسبت به
کنيز بال اشکال بيان شده ولی در مورد زن آزاده در صورت عدم رضایت او و عدم اشتراط
با وی در حين عقد ،از این عمل تعبير به کراهت شده است(حلی ،بیتا ب ،ج ،2ص576؛ قحف،
1428هـ ،ج ،1ص.)540

با آنک ه در حدیث ،تعبير به کراهت شده است و کراهت در روایات ممکن است اعم از
معنای حرمت باشد و کراهت اصطالحی را افاده کند ،اکثر فقها با توجه به روایاتی که
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صراحت در جواز عزل دارند ،این اخبار را بر کراهت اصطالحی حمل کردهاند(ابنبراج،
1406هـ ،ج ،2ص223؛ محقق حلی1400 ،هـ ،ج ،2ص354؛ محقق کرکی1429 ،هـ ،ج ،12ص503؛ عاملی جبعی،

1425هـ،ج ،7ص)65؛ بنابراین مبادرت به عزل ،با عدم رضایت زن یا عدم اشتراط با وی در
حين عقد مکروه است .برخی حتی عزل را با توجه به روایت موثق محمدبنمسلم که عزل
را حتی در صورت کراهت زن جایز دانسته ،مکروه نيز نمیدانند(طباطبایی یزدی ،بیتا ،ج،2
ص.)809

 .2عدم وجوب وطی پیش از  4ماه
اصل وطی و آميزش جنسی پيش از چهار ماه بر مرد واجب نيست؛ بنابراین عزل نيز به
طریق اولی اشکال ندارد(نجفی ،1362 ،ج ،29ص .)112البته به نظر میرسد این دليل خدشهپذیر
است؛ زیرا اگر بحث از عزل بهطورکلی است ،دليل مزبور تنها مربوط به کمتر از چهار ماه
میشود و از چهار ماه به بعد ،این دليل رافع کراهت یا حرمت عزل نيست.

 .3تمسک به اصالت اباحه
طبق این دليل اصل در اشيا اباحه است؛ مادامکه بر حرمت آن دليلی اقامه نشود .محقق
کرکی در جامع المقاصد این دليل را مطرح میکند و طبق آن میگوید عزل نيز محکوم به
اباحه است تا زمانیکه دليلی بر حرمت آن آورده شود(محقق کرکی1429 ،هـ ،ج ،12ص.)503

 .4عدم لزوم انزال
حق زن در آميزش تنها دخول است و انزال مرد لزومی ندارد .شاهد بر این مطلب آن است
که اگر زمانی زن دربارة شوهر خود ادعا کند که قدرت آميزش ندارد ،درصورتیکه مرد
فقط قادر به دخول باشد زن دیگر حقی ندارد و نمیتواند عقد نکاح را به واسطة این عيب
فسخ کند .از اینجا معلوم میشود که حق زن تنها در دخول است و اگرچه انزال داخل رحم
صورت نگيرد(عاملی جبعی1425 ،هـ ،ج ،7ص .)64

از مجموعه ادلهای که ذکر شد ،مشهور فقها چنين نتيجه گرفتهاند که مرد میتواند هنگام
دخول حتی در صورت عدم رضایت زوجه عزل کند و اطالق این سخن ،مقتضی آن است
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که حتی در تمام طول عمر زن ،مرد میتواند این کار را بدون رضایت وی انجام دهد؛
هرچند در صورت عدم رضایت زن یا عدم اشتراط با وی عزل مکروه است و در صورت
رضایت زن کراهت نيز نخواهد داشت .بههرحال روایات نقلشده ،دليل قطعی این امر است
که کراهت در صحيحة محمد بن مسلم با روابودن فعل سازگار است و همچنين به قرینة
روایات قول به جواز ،هر روایت دیگری که ظهور در حرمت داشته باشد ،بر کراهت حمل
خواهد شد و نهی آنها نهی تنزیهی و اخالقی به شمار میآید ،خصوصاً که روایات دال بر
جواز ،مطابق با قول مشهور به جواز عزل و اصاله الحليه هستند؛ بنابراین در کنار روایات
حرمت ،ترجيح با جواز است ،اما وجود روایاتی که داللت بر کراهت میکند باعث میشود
حکم عزل را در موردی که زوجه رضایت ندارد جواز همراه با کراهت بيان داریم .مقتضای
این گروه از روایات آن است که عزل جایز است حتی اگر به محرومشدن زوجين از داشتن
فرزند بينجامد ،زیرا اگر استيالد بر آن دو واجب بود باید برای روابودن عزل در روایات،
قيدی آورده میشد؛ بنابراین مطلق آمدن جواز عزل ،دليل روشنی است بر اینکه استيالد
واجب نيست(مؤمن قمی ،1375 ،ص.)65

درنهایت میتوان از اذن شارع نسبت به صحت شرط عزل وحدت مالک گرفت و آن را
به شرط عدم استيالد تسری داد؛ زیرا نتيجه و اثر عزل ،عدم توالد و تناسل است که از
منظر فقهای متقدم درصورت رضایت زوجه و شرطکردن با وی ،جایز شمرده شده است.
پس به قياس اولویت میتوان گفت شرط عدم استيالد نيز از نظر ایشان محکوم به صحت
است ،هرچند در گذشته عزل تنها راه جلوگيری بوده است ،تناسب حکم و موضوع ایجاب
میکند که مصادیق دیگر جلوگيری از انعقاد نطفه ،مانند قرص و کاندوم ،حکمی مشابه عزل
داشته باشند .در نکاح موقت بهطریقاولی شرط عدم استيالد پذیرفته است؛ زیرا اجماع فقها
به روایاتی استناد کردهاند که عزل را جایز شمرده است ،حتی درصورتیکه آن ضمن عقد
شرط نشده باشد.
فقها تصریح میکنند که زن میتواند حتی بدون اجازة شوهر ،درصورتیکه به حقوق
زناشویی لطمه وارد نشود و برای خود او نيز ضرر بسيار نداشته باشد ،از وسایل
پيشگيری از بارداری موقت استفاده کند و مرد نباید او را به فرزندآوری مجبور
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کند(گلپایگانی ،1364 ،ج ،2ص173؛ خویی1410 ،هـ ،ج ،2ص284؛ همو1412 ،هـ ،ج ،1ص .)121این امر
نشان میدهد که ایشان شرط عدم استيالد را ميان زوجين ،شرطی صحيح و نافذ میدانند
و از نظر ایشان استيالد حقی است که به زوجين تعلق دارد و اسقاطپذیری و سلب جزئی
آن در نکاح از مفاد آن است .از ادلة جواز پيشگيری نيز میتوان به اصل اباحه اشاره کرد؛
زیرا اصل بر مباحبودن چنين عملی است .اصالت اباحه قاعدهای مشهور ميان اصوليان در
شبهات حکميه است که فقيه آن را به یکی از این دو معنا به کار میبرد :معنای نخست
اثبات اباحة ظاهری در سطح اصلی عملی در موارد شک و جایی که فقيه پس از جستوجو،
به دليل منعکنندهای دست نيابد .در چنين مسئلهای فقيه بهمقتضای اصول عمليه مراجعه
میکند که یا استصحاب اباحهای است که پيش از شرع بوده است یا اصاله البرائه شرعی
یا عقلی؛ معنای دوم اثبات اباحة واقعی با بعضی از عمومات قرآنی و روایاتی که داللت
دارند همه چيز مباح است مگر عناوینی که حرمت شرعیشان با ادلة دیگر اثبات شده باشد؛
مثل خمر .بنابراین درصورت تردید در حالل یا حرامبودن امری ،بنا بر اصل اباحه ،حکم
به عدم حرمت آن امر میشود؛ زیرا آنچه نيازمند نص است الزامات قانونی است ،واال عدم
الزامات قانونی احتياجی به نص ندارد .پس اصل در اشيا پيش از ورود شرح اباحه است؛
زیرا هيچگونه دليلی داللت ندارد که این عمل ضرر دنيوی دارد و برای اثبات ضرر اخروی
نيز باید دليل شرعی اقامه شود ،درحالیکه فرض بر این است که دليل شرعی وجود ندارد،
زیرا اگر درواقع عقابی در کار بود ،الزم بود خداوند اعالم میفرمود؛ درنتيجه هم ضرر
دنيوی و هم ضرر اخروی منتفی است؛ بنابراین اباحه حاکم است و منعی برای پيشگيری
وجود ندارد.

یافتههای پژوهش
مطابق مادة  1119قانون مدنی ،این حق به طرفين عقد ازدواج داده شده است که هر شرطی
که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ،در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنمایند و
با توجه به ادلة وفای به شرط نظير« :اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» این شروط
الزماالتباع خواهند بود؛ اما نکتة اساسی در این رابطه آن است که وضع شرط در ضمن
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عقد بهصورت صحيح و مطابق با معيارهای شرعی و حقوقی باشد .ازجمله این موارد که
در مادة  233قانون مدنی ذیل «شروط باطل و موجب بطالن عقد» به آن اشاره شده این
است که شرط موردنظر نباید خالف مقتضای عقد باشد .برایناساس چنانچه شرطی در
ضمن عقد نکاح درج شود که با مقتضای ذات این عقد و غرض اصلی شارع از جعل آن در
تنافی باشد ،بهدليل صدمه به ارکان اصلی عقد ،نهتنها خود محکوم به بطالن خواهد بود،
بلکه این بطالن به عقد نيز سرایت خواهد کرد .ميان فقها و حقوقدانان در تشخيص آنچه
مقتضای ذات عقد نکاح است اختالفنظر وجود دارد ،ولی درنهایت اکثریت ایشان تحقق
علقة زوجيت را بهعنوان مقتضای ذات عقد مزبور میپذیرند؛ چراکه بیگمان تحقق رابطة
زوجيت مقدم بر وطی ،توليدمثل و تشکيل خانواده است و تا زمانی که در نتيجة عقدی
صحيح و نافذ بين طرفين رابطة زوجيت برقرار نشود ،اباحة استمتاع جنسی و بهدنبال آن
تشکيل خانواده نيز به وجود نمیآید .این امر از ظاهر مواد  1035و  1102قانون مدنی نيز
استنباط میشود؛ بنابراین اثر و مقتضای ذات نکاح و آنچه عقد نکاح در پی بهوجود آمدن
آن است ،علقة زوجيت است که بالفاصله پس از اجرای صيغة عقد نکاح محقق میشود و
سایر آثار همچون استيالد ،مترتب بر این اثر هستند .برایناساس شرطی خالف مقتضای
ذات عقد نکاح خواهد بود که تحقق علقة زوجيت را نفی کند ،ولی شرط عدم استيالد چنين
وضعيتی ندارد و دارای چنان رابطة نزدیکی با مقتضای ذات نيست که اشتراط خالف آن
باطل و مبطل عقد نکاح باشد .از دالیلی که برای اثبات این امر استفاده میشود ،این است
که یکی از شرایط مقتضای ذات این است که آن اثر در همه نوع آن عموميت داشته باشد؛
درحالیکه ازدواج با افرادی که بچهدار نمیشوند ،همچون افراد عقيم و سالمند و زنان
یائسه ،صحيح است .بنابراین اگر عدم باروری در تنافی با مقتضای ذات نکاح بود ،نکاح
چنين افرادی باطل بود .ضمناً هر عقدی تنها یک مقتضا دارد و نه بيشتر؛ به همين دليل
وقتی عدم استيالد شرطی خالف مقتضای ذات محسوب نمیشود الزماالتباع است و
مشروطعليه ملزم به آن است .همچنين اغراض شارع از نکاح منحصر در استيالد نيست و
چنانکه گذشت حکمتهای دیگری نيز در کالم بزرگان ،برای نکاح متصور است؛ بنابراین
در صورت عدم تحقق آن غرض شارع از جعل نکاح معطل نمیماند.
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قول مشهور نيز جواز عقد و شرط عدم نزدیکی بهطورمطلق است و فقهای اماميه با
توجه به روایاتی که در این خصوص وارد شده است ،به نفوذ شرط مذکور در هردو عقد
دائم و منقطع و صحت عقد عقيده دارند .ظاهراً این گروه باید بهطریق اولی ،شرط عدم
استيالد را نيز ـ ازآنجهت که نزدیکی ،مقدمه و الزمة امر فرزندآوری است و با انتفاء آن،
استيالد نيز منتفی میشود ـ صحيح بدانند؛ اصطالحات بهکاررفته در متن روایات مستند
این نظر و عباراتی که فقها در بيان مطلب استفاده کردهاند نيز تا حدودی مؤید این استدالل
است؛ چراکه در آنها از اصطالح «افتضاض»(اقتضاض) استفاده شده است .این اصطالح
بهمعنای «ازاله بکارت کردن» است؛ ازاینرو وقتی شرط عدم ازالة بکارت از نظر این فقها
صحيح است ،درواقع بهطور ضمنی شرط عدم استيالد هم شده است؛ چراکه حتی
درصورتیکه امکان فرزندآوری بدون نزدیکی طبيعی هم وجود داشته باشد با وضع حمل
بکارت زن زائل میشود .ممکن است گفته شود زایمان طبيعی تنها راه وضع حمل نيست و
امکان زایمان با عمل جراحی نيز وجود دارد و یا با توجه به روشهای جدید باروری
مصنوعی شاید اصالً نيازی به حاملهشدن زن هم نباشد؛ ولی درهرصورت باید توجه
داشت که مقنن معموالً برای موارد غالب قاعده وضع میکند و نمیتوان با موارد استثنایی
قاعده را برهم زد .همچنين میتوان از اذن شارع نسبت به صحت شرط عزل وحدت مالک
گرفت و آن را به شرط عدم استيالد تسری داد؛ زیرا نتيجه و اثر عزل ،عدم استيالد است
که طبق قول مشهور فقهای متقدم در صورت رضایت زوجه یا شرطکردن با وی ،جایز
شمرده شده است .پس به قياس اولویت میتوان گفت شرط عدم استيالد نيز از نظر ایشان
محکوم به صحت است .همچنين تناسب حکم و موضوع ایجاب میکند که مصادیق دیگر
جلوگيری از انعقاد نطفه ،مانند قرص و کاندوم ،حکمی مشابه عزل داشته باشند.
تصریح فقها به جواز استفادة زوجه از وسایل پيشگيری موقت ،حتی بدون اجازة شوهر
ـ درصورتی که به حقوق زناشویی لطمه وارد نشود و برای خود او ضرر بسيار نداشته
باشد ـ و اینکه مرد نباید او را به فرزندآوری مجبور کند نيز مؤید آنچه گذشت ،است .از
دالیل جواز پيشگيری نيز میتوان به اصل اباحه اشاره کرد .بنابراین استيالد از حقوق
زوجين است که اسقاطپذیری و سلب جزئی آن در نکاح از مفاد آن است و این حق براساس
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ارادة صاحبان حق و با رعایت مادة  959قانون مدنی قابليت محدودشدن و توافق دارد؛
چراکه مطابق این ماده ،سلب حق تمتع و اجرا در موارد جزئی پذیرفته شده است و شرط
عدم استيالد نيز سلب حق بهطور جزئی و محدود به دوران نکاح است ،چراکه امکان طالق
و فسخ نکاح وجود دارد؛ بنابراین این شرط مشمول ماده  10قانون مدنی است.
جواز اشتراط عدم استيالد برخالف تصور عدهای زمينه را برای تباهی و قطع نسل مهيا
نمیکند ،چراکه شارع حکيم احکام ثانویه را نيز برای این خلل تدارک دیده است و وجود
قواعدی چون «ضرورت حفظ نظام» و «نفی سبيل» که در مواقع کاهش جمعيت و بيم اختالل
نظام و سيطرة دشمنان ،همگان را به استيالد ملزم میکند از این قبيل تدابير هستند .از آثار
بيّن صحت این شرط نيز میتوان به کاهش فساد اجتماعی و روابط نامشروعی اشاره کرد
که معلول عدم ازدواج به دليل بیرغبتی نسبت به پذیرش آثاری چون توالد و تناسلاند.
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نراقی ،احمدبنمحمدمهدی( .)1375عوائد االیام فی بيان قوائد االحکام و مهمات مسائل
الحالل و الحرام .قم :دفتر انتشارات اسالمی حوزه علميه قم.
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ــــــــــــــ(1429هـ) .مستند الشيعه فی احکام الشریعه .بيروت :مؤسسه آلالبيت الحياء
التراث.
نوری همدانی ،حسين( .)1382کنترل جمعيت .فقه اهل بيت ،)33(9 ،ص24ـ.51
هاشمی شاهرودی ،محمود(1424هـ) .المعجم الفقهی لکتب الشيخ الطوسی .بیجا :دائره
المعارف الفقه االسالمی.

