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 مقدمه. 1

ط مشترک توس یامروزه طرح مسائل مهم زندگ

( ضمن جهیدر قالب شروط )صفت، فعل، نت نیزوج

س و و شارع مقد ستین دهیپوش یعقد نکاح بر کس

بر عدم  ی)مبن یطیتحت شرا زیموضوعه ن نیقوان

 بر (یمخالفت با شرع و اخالق حسنه و نظم عموم

 بر نیه به احترام به اراده آزاد طرفامر با توج نیا

 اند.نموده دییأآن صحّه گذاشته و ت

ر ضمن از جمله شروط متصو یعدم فرزندآور شرط

شرط »صورت عقد نکاح است که ممکن است به

ضمن عقد آمده باشد، مانند آنجا که توافق « صفت

در نکاح، بر نابارور بودن طرف مقابل  هیر اولتصو ای

شرط »صورت به یبوده است. و شرط عدم فرزندآور

درخواست ترک فعل از  یمعناو به «فعل

ر شرط عدم تصو یباشد. از طرف هیعلروطمش

نظر به حیصح جه،یصورت شرط نتبه یفرزندآور

ق اثر اشتراط تحق جه،یکه شرط نتچرا رسد؛ینم

 کهیدر ضمن عقد است درحال «یعمل حقوق» کی

در  تواندیاست که نم یواقعه حقوق ،یفرزندآور

 قالب شرط ضمن عقد نکاح آورده شود. 

 نیشروط ضمن عقد گرچه منوط به اراده طرف درج

مخالف با مصالح فرد و جامعه باشد.  دینبا یاست ول

مشروع و  صراحت به مقوله نکاحاسالم به نید

نموده  هو توارث توج حیصح تیو ترب یآورفرزند

 تیاست. امروزه استمرار و استقرار نظام و حاکم

 حیصح یورآاسالم منوط به توالد و تناسل و فرزند

 ت.اس

های جمعی و ثیر فرهنگ بیگانه از طریق رسانهتأ

 -اجتماعی -شکالت اقتصادیفضای مجازی و م

، موجب نگرانی از مسایل اقتصادی وفرهنگی، 

کاهش رغبت نسل جوان به ازدواج مشروع و در 

 نتیجه فرزندآوری شده است. 

 ت،یبا رشد مناسب جمع یدر کشورروشن است که 

 شهیجهت وجود تقاضا در داخل آن کشور هم به

 تواندیوجود دارد که م یو مصرف یبازار اقتصاد

 یرشد اقتصاد جهینتو در عیرشد صنا یبرا یانهیزم

تقاضا وجود داشته  یآن کشور گردد؛ در واقع وقت

 ی، رشد اقتصادعرضه د،یباشد به تبع آن امکان تول

 .دیآیوجود م بهثروت  دیو تول

در هر  تیجمع یرویو ن یآورفرزند نیا بر عالوه

تر کار گسترده یروین یریگبا شکل یمساو یکشور

است  اتریپو یآن صنعت امدیدر آن جامعه است و پ

 یو حت یداخل یکه قادر خواهد بود بازار مصرف

باال، توسعه و  دیرا هدف قرار دهد و با تول یخارج

به عنوان ارمغان آورد؛  کشور به یرا برا شرفتیپ

کشورها برخی از و  نیدر چ ایپو تیجمعنمونه، 

کشورها  نیا یباعث شده است که قدرت اقتصاد

 یکیرا  ایدن یکشور بازارها نیروزافزون شود و ا

لذا پرداختن   خود درآورد. ریتسخ به یگریپس از د

 به این مسئله حاکی از اهمّیّت و ضرورت آن است.

 عبارتند از؛ موضوع هدف ما تیتوجه به اهم با

شرط عدم  نییشرط در نکاح. تب میبا مفاه ییآشنا

 ایصحّت  نییتب ضمن عقد نکاح، و فرزندآوری

به احترام  هفرزندآوری با توجبطالن درج شرط عدم 

و مصالح فرد و جامعه و  نیاراده طرف یبه آزاد

سوال مطرح درج شرط عدم  زمان. اقتضائات

چه  نیط زوجفرزندآوری در ضمن عقد نکاح توس

با توجه به  است که فقها نیا هیفرض دارد؟ یحکم
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درج شرط عدم فرزندآوری ضمن اقتضائات زمان 

 قیتحق شنهیمورد پ. در رندیپذیعقد نکاح نم

)روشن و جهان  وجود دارد از جمله مقاله یموارد

 یو حقوق یفقه تیوضع»بر  ی( مبن1397 ،یغیت

ضمن « عقد نکاح شرط عدم توالد و تناسل ضمن

بر توالد و تناسل،  یاز آثار عقد نکاح مبن یکی انیب

 ثیاند که استثناء بر حدگرفته جهینت نیچن

عدم شرط عدم اباحه و « المومنون عند شروطهم»

لشرط »ه به عبارت استحباب توالد است که با توج

 حیاست و صح یفقه یمخالف مبان« بمشرع سیل

شرط عدم  طور اعم وبهباشد امّا نکاح ینم

لق ومحدود مورد صورت مطهب فرزندآوری

 نظرمحققان نبوده.
 

 هامواد و روش. 2

 قیروش تحقبوده  یاز نوع نظر قیتحق نای

 یآوراست و روش جمع یلیتحل یفیصورت توصبه

است و با مراجعه به  یاصورت کتابخانههاطالعات ب

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.
 

 یمالحظات اخالق. 3

 تیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا

شده  تیرعا داریاصالت متون، صداقت و امانت

 است.
 

 هاافته. ي4

ممکن است در قالب شرط فرزندآوری شرط عدم 

بطالن  ایترک فعل منعقد گردد. نسبت به صحّت 

و  نیه به احترام به اراده طرفمزبور با توج شرط

 -یو جزئ یسلب حقوق )کلّ نیاقسام نکاح و همچن

( و مصالح فرد و جامعه و یحق استمتاع، حق مادر

 است. الففقهاء اخت نیزمان باقتضائات 

 

 بحث . 5

 يشرط عدم فرزندآور. 5-1

 یزیو التزام به چ یزیالزام چ یمعنبه در لغت شرط

شَرَِط: وقع »گفته شده: شده است چنان که  انیب

است که وقوع امر  یزیفی أمر عظیم: شرط چ

، 1408 ،ی)سعد« متوقّف بر آن است یبزرگ

الشَّرْطُ: کلّ حکم »گفته شده:  نی( همچن1929

کالعالمة  رمعلوم متعلّق بأمر یقع بوقوعه، و ذلک األم

 زی(. در فقه ن450، 1412 ،ی)راغب اصفهان« له

است چنان که  شرط، تعهّد، و الزام و التزام یمعن

را متعّهد کنند  یکس یعنیالزام و مانند آن.  عیدر ب

 ردیآن کس آن تعهّد را بپذ یعنیو التزام  یزیبه چ

)امام « اإللزام و االلتزام إمّا مطلقاً، أو فی البیع...»

 داز مطلق تعه یلذا حاک(. 131، 1 ،1421 ،ینیخم

ملزم  که فرد خود را مستقالً  کندینم یاست و فرق

که در ضمن عقد  نیا ای دیتعهد نما رشیبه پذ

صورت  نیگردد که در ا راید را پذتعه نیا یالزم

 . شودید متعه یفایاموجب لزوم عقد ملزم به به

که؛ نیعبارت است از ا فرزندآوریعدم  شرط

د شوند که از توالد ضمن عقد نکاح متعه نیزوج

ه مشترک را با توج یفرزند برخوردار نباشند و زندگ

که از داشتن فرزند  نیشرط ادامه دهند، نه ا نیبه ا

شرط ضمن  نیدر ع توانندیبرخوردار نباشند؛ چرا م

فرزند خوانده  تنعدم توالد، از داش یعقد نکاح مبن

معتقدند شرط  نیاز محقّق یمحروم نباشند. برخ

مستقل ندارد و وابسته به عقد است و افزون  تیماه
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 یصحّت و اعتبار حقوق یکه خود برا یطیبر شرا

وجود و  زیبه عقد مشروط ن یدارد از جهت وابستگ

 ریثأصحّت و اعتبار عقد در شروط ت طیعدم شرا

 طیاز شرا یکیکه عقد مشروط  یصورتندارد. امّا در 

صحّت خود را دارا نباشد عقد باطل است و شرط 

، 1391 ،یدیبه تبع آن باطل خواهد بود )شه

چهارچوب الزام و  در نقیمحق نیهمچن .(101

ضمن عقد شروط را  یالتزام نسبت به تعهّدات فرع

که در  یشروط -1 اند.کرده میبه سه دسته تقس

 -2شده است.  نجاندهضمناً گ ایخود عقد صراحتاً 

بوده و  نیکه قبل از عقد مورد توّجه طرف یشروط

 یشروط -3ها منعقد شده است. بر آن یعقد مبتن

ها بر آن یکه در عقد گنجانده نشده و عقد مبتن

طرف در مقابل  کیمجرد تعهد و التزام بلکه  ستین

از فقهاء  یاصطالح برخت. دسته اوّل در اس یگرید

، 2، 1373 ،ینینائ؛ 282، 1415، یمانند )انصار

یلتزم به »شرط ضمن عقد معروف است به( 123

 ییشروط بنا یعنیو دسته دوم  «فی متن العقد...

 نیمذکور ا یملحق شده و فقهادسته  نیهمبه زین

المومنون عند »معروف  تیدو دسته را بر اساس روا

ادلّه  گری( و د16، 18، 1409 ،ی)حرّ عامل« شروطهم

 یآوراعتبار و الزام . امّادانندیآور مالزام معتبر یفقه

اند شده دهینام ییشروط ابتداشروط دسته سوم که 

 هیّامام یاز فقها یبرخ دیمورد انکار و ترد داًیشد

 شده است. ( واقع53، 1، 1359)کاشف الغطاء، 

که در ضمن عقد  یهر شرط هیّامام یفقها دگاهید از

 یبر آن نباشد و به طور کلّ یعقد مبتن ایو  امدهین

 یتلقّ ییشروط و تعهّدات مستقل، شروط ابتدا

 .شوندیم

شرط به دو دسته،  ،یکلّ یبندمیتقس کیدر  امّا

. شوندیمنقسم م )فاسد( و شرط باطل حیشرط صح

نامشروع از شروط باطل است امّا گرچه شرط 

، 1391 ،یدی)شه شودیموجب بطالن عقد نم

را در انواع  شرط یکه قانون مدننی(. ضمن ا101

 نموده است. انیب جهیفعل، صفت و نت
 

 نکاح .5-2

 یو همبستر یوط یمعنبه نکحینکح مصدر  نکاح،

، 1، 1407 ،یجوهر؛ 279، 14، 1414منظور، ابن)

العَقدَ دونَ  کونی و هو البِضاع. النِّکاح»... ای( 413

نَکَحْتُ: تَزَّوجْتُ: ... و آن عبارت است از  قالیالوطء. 

که منجر  نیبدون ا شودیمنعقد مبضاع و عقد نکاح 

 جیتزو یعنیشود و گفته شده نکحتُ:  یکیبه نزد

( و 475 ،5 ،1404 ا،ی)ابن فارس زکر« نمودم تو را

( أی 6)نساء/ «بََلغُوا النِّکاحَ...»... النِّکاح: البلوغ، و »

 ،یت: المرأة: المرأة: تزوجها )سعدنَکَحَ و« الحلم

در  قتیکه نکاح، حقنیا (. درخصوص360، 1408

مشترک  نکهیا ایدر عقد؛  قتیحق ایاست  یوط

فقهاء اختالف  نیب باشدیم یعقد و وط نیب یلفظ

که نیمعتقدند با توجّه به ا یاست چنان که برخ

ح در کالم اهلل، اغلب در قالب عقد استعمال لفظ نکا

 یهستند که در اصطالح شرع نیشده است قائل بر ا

(. 12، 7، تایب ،یاست )محقّق ثان عیدر عقد شا

)النّکاح(  سیفل»...هستند که  نیا هم قائل بر یبرخ

البضع و اثبات  یعل طیاال النقل و التسل نئذیح

 طیجز نقل و تسل ستین یزی: نکاح چهیالسلطنة عل

« زوج بر بضع و اثبات سلطنت و قدرت بر آن )بضع(

تمام عالئم و  کهنیا لیدلنکاح را به گرید یاعدّه
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 باشدیمجاز را دارا ماز  قتیقشناخت ح یهانشانه

اند دانسته یدر عقد و مجاز در وط قتیحق

 که(. چنان64، 3، 1387 ،یحلّ نیالمحقّق)فخر

اقوال اهل لغت و فقهاء در استعمال  نیدر ب میدید

 یدر وط قتیکه نکاح را حقنیبر ایاصل نکاح مبن

گروه و  نیاند طبق نظر اکرده انیب یبسترو هم

 یدرج شرط عدم فرزندآور شان؛یکالم ا یمقتضا

 حیذات عقد، صح یمخالفت با مقتضا لیدلبه

 یدوم و مقتضا دگاهینخواهد بود و اگر قائل به د

در عقد است  قتیکه نکاح، حق میباش شانیکالم ا

ذات نکاح  یمخالف مقتضا ،یعدم فرزندآورشرط 

 خواهد بود. حیشرط در نکاح، صح نینبوده و درج ا
 

  يعوامل شرط عدم فرزندآور .3-5

  عزل .5-3-1

عزل است.  فرزندآوریعامل در شرط عدم  نیاوّل

ج از رحم زن توسّط شوهر در خار یمن ختنیعزل ر

. انددانسته «زیجا»فقهاء عزل در متعه را است. 

 )محقّق« اذنها یعل قفیالعزل للمتمتع و ال جوزی»

العزل من  جوزی» (.306و  270، 2، 1408 ،یحل

، 2، 1390 ،ینیخم)امام « المنقطع یدون اذنهما ف

قول اجماع دارند از اجماع فقهاء  ( و در این291

فرزندآوری بر جواز عزل و نتیجه عزل که عدم یمبن

توان نتیجه گرفت که حاصل عزل در متعه است می

در متعه،  یاست و شرط عدم فرزندآور یوجود تراض

 جایز است. 

است )مکارم  یر نکاح دائم اختالفمسئله عزل د امّا

 یاز فقها یبرخ کهچنان .(60، 1424 ،یرازیش

عدم جواز )امام طور مطلق قائل به معاصر به

عدم  نیاز متقدّم ی( و برخ291، 2، 1390 ،ینیخم

آزاد  به عدم شرط در مورد زوجه دیّجواز را مق

مَِن  زلُالعَ»( و 160، 1410اوّل،  دیشهاند )دانسته

رضاها  رهیعزل بغ یالّا بِرضاها فَمت جوزُ یالحرّه ال

 رسدینظر مبه( 395، 4 ،1407 ،ی)طوس« اثم

از ما نحن  بر حرمت عزل، خارجیآخر مبن دگاهید

که در آن سخن از عزل بدون تراضی فیه است؛ چرا

است ولی بحث ما در توافق زوجین برای عدم 

شرط  کهیمادام ادآز فرزندآوری است. عزل از زوجه

مکروه است و  ینشده باشد حرام و طبق نظر برخ

 ةالعزل عن الحر»باشد. اشبه به ادلّه میقول دوم 

: هو محرم و لیالعقد و لَم تأذن ق یف شترطیاذا لم 

، 5، 1367 ،ینی)کل« هو مکروه و هو اشبه لیق

این نظر نیز خارج از بحث است؛ چراکه باز (. 504

 مطرح نیست. آن رهم توافق زوجین د

؛ 64، 7 ،1413 ،یثان دی)شه هیّامام یمشهور، فقها 

 ؛223، 2، 1406برّاج،  ابن؛ 82، 7، 1400ی، طوس

، 1417 ،یزدی؛ 607، 2، 1410ی، حلّ سیادرابن 

( قول به 214، 1408 ،یمحقّق حلّ ؛ 498، 5

. طبق این نظر شرط عدم اندرفتهیرا پذ« کراهت»

 یعزل است شرط باطل جهیکه نت یفرزندآور

نخواهد بود. امّا با مداقّه در مباحث مربوط به عزل، 

 یو تمام طول زندگ شهیهم یسخن از عزل برا

 لیفلسفه و آثار نکاح دائم که تشککه با نبوده؛ چرا

ندارد؛  ینسل است همخوان دیخانواده و تناسل و تول

سو حکم به کراهت عزل از زوجه در  گریاز د

 جهیو نت داشتهرواج  یبوده که چند همسر یطیشرا

طور مطلق نبوده است؛ هفرزند ماندن زوج بیعزل، ب

 یاصورت قاعدهبه ،یلکن امروزه که تک همسر
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 یسند جلوه نموده و متداول گشته، عزل براعرف پ

و اثر  نیزوج یجنس یوربا تسلّط و بهره شهیهم

خانواده در نکاح دائم منافات خواهد داشت.  لیتشک

الل جزء شروط تحریم ح یّهکه در فقه امامنیضمن ا

 .شروط باطل محسوب شده است

به  زین یقانون مدن نیشارح زین یبعد حقوق از

توافق بر شرط  959و ماده  هیّاز فقه امام تیّتبع

سلب حق  یکلّ قیرا از مصاد فرزندآوریعدم 

اند که با توجّه به مفهوم اند و اظهار داشتهدانسته

مخالف ماده مزبور سلب جزئی حق اجرای قسمتی 

 اده،زو قاسم ییاز حقوق مدنی جایز است )صفا

کّلی است و تنها  یتوالد حقّ نیبنابرا .(30، 1384

آن به صورت جزئی )مثاًل برای سلب حق اجرای 

 .ردیتواند حکم جواز بگمدّت محدود( می

 

 یاستمتاع جنس. 5-3-2

 یاستمتاع جنس فرزندآوری طیعوامل و شرا گرید از

معناى لذّت بردن جنسى از راه است. استمتاع به

مشروع، یا نامشروع از طریق آمیزش، بوسیدن، نگاه 

منفعت بردن و لذّت  یمعنابه لمس نمودن وکردن، 

، 11، 1368 ،ی)مصطفو باشدیم یزیبردن از چ

باشد که یبر دو قسم حالل و حرام م استمتاع(. 14

استمتاع حالل شامل واجب، مستحب، و مکروه 

و  یع حرام که شامل حرمت ذاتاست و استمتا

 دیاستمتاع با ماتی. فارغ از تقسشودیم یعرض

دانست که استمتاع از جمله حقوق شوهر بر زن 

حق  ف،یتکال گریاست که در صورت تعارض آن با د

 .شودیاستمتاع مقدّم م

در نکاح  ینسبت به شرط عدم تمتّع جنس فقهاء

که چرا م؛یمواجه هست ینظر کمترموقّت، با اختالف

و  ستیغرض از نکاح موقّت توالد و تناسل ن

. شودیحاصل م زین یوط ریبه غ یجنس یوربهره

ذات عقد  یمخالف مقتضا ،یعدم وطفلذا اشتراط 

( 392، 13، تایب ،ی)محقّق ثان ستینکاح موقّت ن

در نکاح دائم  یدرخصوص شرط عدم تمتّع جنس مّاا

عقد است در  ،یوط حیمب»اند که گفته یبرخ

شرط عدم مقاربت شود شرط، مانع  کهیصورت

زن،  تیکه عقد، اثر خود را بگذارد. با رضا شودیم

 ی. با برطرف شدن مانع، مقتضرودیم نیمانع از ب

اثر خود را خواهد گذاشت و مقاربت، مباح خواهد 

که با عقد، اباحه مقاربت  دهدینشان م نیشد. ا

 «کندیوجود داشته و اذن، فقط مانع را برطرف م

مزبور را شرط  نیاز معاصر یکه برخنیا نیدر ع

(. 303، 2، 1390،ینیاند )امام خمدانسته حیصح

تنها شرط مزبور مخالف معتقدند که نه عدّه نیا

عقد  یبا مقتضا یبلکه مناف ستین ینصوص شرع

جماع غرض نکاح، منحصر به  رایز ست؛ینکاح ن

عقد نتواند  شودیشرط، تنها باعث م نیو ا شودینم

 (.534، 24، 1405 ،یاثر خود را بگذارد )بحران

شرط  توانندینم نیمعتقدند زوج یمقابل برخ در

خاص نشود؛ چون  نیکنند نکاح دائم منجر به تمک

نسل  دیعقد دائم، داشتن خانواده و تول یمقتضا

شرط، برخالف مقتضا و آثار عقد و باطل  نیاست و ا

 303، 4، 1387 ،یو مبطل عقد خواهد بود )طوس

 ،ینوردبج؛ 127، 3، 1424 ،یرازیمکارم ش؛ 304و 

عقد را تسلّط  یگروه مقتضا نی( ا216، 4، 1377

و علّت بطالن شرط  دانندیتاع ممرد بر زن در استم
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اند )محقّق کرده انیآن ب تیّمزبور را عدم مشروع

 (.117، 1388داماد، 

عرف، از آثار  نیشارع مقّدس و همچن دگاهید از

و  یخانواده، تمّتع جنس لیمهم نکاح دائم و تشک

 ؛یجنس الیاست؛ نه رفع ام یدنبال آن فرزندآوربه

نکاح موقّت  با یجنس زهیکه برطرف نمودن غرچرا

. در عصر حاضر که جلوه شودیحاصل م زین

عرف واقع شده حذف  رشیمورد پذ یهمسرتک

آن،  یاز نکاح دائم با مفهوم عرف یجنس عاتتمتّ

 یچه شرط عدم فرزندآور. فلذا چنانستیسازگار ن

 گاهچیمشترک ه یمطرح شود که زندگ یاگونهبه

منجر نشود شرط، باطل  یفرزندآورنسل و  دیبه تول

 مبطل عقد خواهد بود. یو حتّ
 

   یوازاکتوم. 5-3-3

و « وازکتومی»بر در مردان های منیلوله بستن

که موجب « توبکتومی»در زنان بر های منیلوله

و در پاسخ  اشکال یشود داراسازی دائمی میعقیم

بستن  یبرا یجواز شرع»بر؛  یمبن ییبه استفتا

از رشد  یریو جلوگ دیها جهت کنترل مواللوله

از  باداشته و  یکه عنوان ثانو ت،یجمع رمتعارفیغ

، بیان «رفتن ضرورت قابل لغو است یا خیر نیب

 یاجتماع ای یضرورت فردکه  یدر صورت»داشته: 

متخصّصان مورد اعتماد، اقتضا کند  صیطبق تشخ

)مکارم  «ستین زیجا صورتنیا ریندارد در غ یمانع

 (.613، 2 ،1427 ،یرازیش

از حامله شدن  یریجلوگ یرحم برا یهالوله بستن

نشود  یدائم ییموجب نازااگر « »دارد یچه صورت

 .(282، 3 ،1372 ،ینی)امام خم« اشکال ندارد

از  یریدستگاه جلوگ درمورد استفاده از نیهمچن

که موجب  یدر صورت»دارند: اظهار می یباردار

 یریهمچنان که جلوگ ستیشود مجاز ن یسازمیعق

حتّی در مورد زن بارداری که « نسل دیاز تول یائمد

بینی مبتال به جنون است درصورتی که بتوان پیش

رونده است با توجّه به نمود بیماری نامبرده پیش

های روانی به جنین و امکان انتقال بیماری

کان مراقبت بیمار از فرزند نیز همچنین عدم ام

 284 ،ینیاند )امام خمسقط جنین را جائز ندانسته

 (.281و  289و 

اصل، مطلوبیّت تکثیر نسل و فرزندآوری  بنابراین

بصورت  تواندینم یاست. پس شرط عدم فرزندآور

 نیدائم و مستمر مورد توافق واقع گردد؛ درج ا

صورت موقّت و زمان دائم تنها بهشرط ضمن نکاح 

 خواهد بود. حیمحدود، صح
 

 یتحريم حالل و سلب حق بطور کلّ .5-3-4

و حکم قائل  حق نیب زیتما جادیاز فقهاء با ا یبرخ

همه اقسام حق، قابل اسقاط بوده هستند که  نیبر ا

 یااست که رابطه و سلطه یو حکم، مجعول شرع

( طبق 106، 1، 1418 ،یندارد )خوانسار یپ در

حق استحقاق  یطور کلّهب تواندینم کسچیقانون، ه

از خود  ار یاز حقوق مدن یقسمت ایتمام  یاجرا ای

اساس حق،  نیق.م( فلذا بر ا 959 )ماده دیسلب نما

و  18، 1 ،1389قابل اسقاط است )محقّق داماد، 

 یینیست )صفاکّلی، جایز  طور(، امّا سلب حق به19

سلب حق  (. گفته شده که30، 1384زاده، و قاسم

بودن بلکه با عنوان  یجزئ ای یصورت کلّدر فقه نه به

 ءاصل حکم اباحه انشارفع  ظورمنبه« حالل میتحر»
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شده است  انیثابت، ب یموضوع کلّ یشده برا

حکم، زمام  (. در حق و183، 1375 ،یدی)شه

 یدست مکّلف است که ودر فعل و ترک به اریاخت

فعل  تواندیمختار است و م زیفعل جادر عمل به

ندهد لکن زمام وجود حکم،  ایجایز را انجام دهد 

که  یمعن نیبد ست؛ین فدست مکلّو به ارییاخت

 اباحه المثلیو ف دیسلب نماآن را از خود  تواندینم

 نی(. بنابرا7، 1364 ،یببرد )گرج نیمباحات را از ب

با  توانیرا نم بعد از نکاح یاباحه و جواز فرزندآور

از خود سلب نمود؛ زیرا در این  شهیهم یتوافق، برا

 اهدحالل قرار خو میتحر قیشمار مصادصورت در 

 گرفت.
 

  يصور مختلف شرط عدم فرزندآور. 5-4

داشتن خانواده و  الواقعیاز نکاح موقّت، ف هدف

در نکاح  یعدم فرزندآور . طرح شرطستیفرزند ن

ت از باب تأکید و از مصادیق سلب جزئی حق موق

رسد؛ بنابراین در نکاح نظر میاشکال بهبالاست که 

خالف شرع و  ،یموقّت، درج شرط عدم فرزندآور

ت به قدری که مدّت نکاح موققانون نیست؛ مگر این

طوالنی باشد که در عرف مانند نکاح دائم محسوب 

کم نکاح موقّت نود و نه ساله، عنوان مثال حشود. به

فاضل است و حکم عقد دائم را ندارد ) حیصح

( شرط عدم فرزندآوری از 409، 1، 1383 ،یلنکران

کلّی و تحریم حالل و  طورمصادیق سلب حق به

که در نکاح دائم،  نین ایبلکه باطل خواهد بود در ع

 یدر زندگ شهیهم یبرا کهیشرط مزبور در صورت

مشترک شرط شود، صحیح نخواهد بود؛ چراکه 

طبیعی بطور ایشان را از یک حق طرفین یا یکی از 

 .سازدیمحروم م شهیهم یکلّی و برا

 

 به مدّت موقّت يشرط عدم فرزندآور .5-4-1

از شرط عدم فرزندآوری در نکاح،  هیاوّل برداشت

 ی. گاهستیخاص ن یبه معنا نیشرط عدم تمک

از فرزند  ینگهدار ییو توانا طیشرا یلیدالبه نیزوج

ندارند و ضمن عقد نکاح توافق  یتمد یرا برا

 یریجلوگ یاز اقدام به فرزندآور یتا مدّت کنندیم

و  «اصل صحّت»شرط به استناد  نی. اندینما

محسوب  حیصح یشرط« عهدوجوب وفای به »

 قیق.م، حق تمّتع از مصاد 959. در ماده شودیم

 ( حق271، 1389است )محقّق داماد،  یحکم شرع

قابل انتقال و اسقاط  یحق مدن فاء،یتمتّع و حق است

است.  یو از جوائز شرع یبلکه حکم قانون ستین

 بق.م داللت بر جواز سل 959 مادهمفهوم مخالف 

(. 30، 1384زاده، و قاسم ییجزئی حق دارد )صفا

برای مّدت پنج سال در مورد  توانندیم نیمثالً زوج

. البته درج این توافق کنند یشرط عدم فرزندآور

نباید فرصت  ز،یبه صورت محدود ن یحتشرط 

فرزندآوری را از زوجین بگیرد؛ چراکه ممکن است 

. بدهنداز دست  شهیهم یرا برا یحق فرزندآور

که قابل  ستین یکه فرزندآوری حق مدن نیا تینها

و جواز  یاسقاط باشد بلکه حق تمتّع از حق مدن

بلکه تنها  ستیاست و قابل سلب و اسقاط ن یشرع

 است. یصورت جزئحق به یمحدود به سلب اجرا
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 یدائم يشرط عدم فرزندآور .5-4-2

اجاره  ایفروش  ای دیمن حق خر دیبگو یکس اگر

اگر  یباطل است؛ ول کنمیسلب م کردن را از خود

خود در مورد  یاز جواز شرع کنمیمن تعهّد م دیبگو

ندارد و  یسلب حق مدن یتمتّع استفاده نکنم معنا

. تعهّد عدم استفاده از جواز رسدینظر مبه حیصح

شرط  الح،و در اصط یمطلق و کلّطور به یشرع

، 1389حالل، باطل است )محقّق داماد،  میتحر

قابل سلب  یکلّ طورهب یفرزندآور نی(. بنابرا271

صاحب  تیّمشروع یعنی یچرا که فرزندآور ست؛ین

صورت مطرح شود که  نیفرزند شدن؛ و اگر به ا

به صورت دائم و برای همیشه صاحب فرزند  نیزوج

از  قطعاًنشوند و حاللی را بر خود حرام سازند، 

حالل  میمصادیق سلب حق به طور کلّی و تحر

نخواهد داشت. پس در  ییبوده و قابلیّت اجرا باطل

عقد، داشتن خانواده و  ینکاح دائم، چون مقتضا

برخالف مقتضا و آثار  شرط، نینسل است ا دیتول

باطل و مبطل عقد نکاح خواهد  جه،یعقد و در نت

 (.216، 4، 1377 ،یبجنوردبود )

  

 تخلّف از شرط  يضمانت اجرا. 5-5

 دیتخلف از شرط مزبور با یخصوص ضمانت اجرادر

فقهاء  دگاهیطبق قاعده شرط و د گفت که؛ گرچه

به شرط ضمن عقد الزم است، اما طبق ضابطه  یوفا

 یشرط در صورتبه یو مصالح فرد و جامعه، وفا یکل

باشد و اال لغو خواهد  حیکه شرط صح دیآیالزم م

شرط عدم  م،ینمود یبود. لذا همچنان که بررس

و فاقد  ستین حیصح یطبق ضوابط کل فرزندآوری

به  لیهم که متما ی. در صورتباشدیضمانت اجرا م

مدت آن محدود خواهد  میصحّت شرط مذکور باش

 .ستیبود که موثر در مقام ن

 

 جهينت .6

مشترک توسّط  یطرح مسائل مهم زندگ امروزه

 یدر قالب شروط ضمن عقد نکاح امر نیزوج

اراده  یامر با احترام به آزاد نیمتداول است که ا

 ینصوص شرع دییأمورد ت یطیافراد البتّه تحت شرا

باید توجه داشت که . باشدیم زیموضوعه ن نیو قوان

 شتر،یب یتقاضا ی،فرزندآور یاقتصاد جیاز نتا

 شتریب یو رشد و توسعه اقتصاد شتریب کیتحر

در هر کشور  شتریب یجوان و فرزندآور یروین است.

بر اقتصاد  میمستق ریثأکه ت شتریکار ب یروین یعنی

یکی از دالیل کاهش رغبت نسل  آن جامعه دارد.

دارنشدن جوان به ازدواج مشروع و همچنین بچّه

زوجین، نگرانی از مسایل و مشکالت اقتصادی، 

 است.

. شرط عدم باشدیم یواقعه حقوق فرزندآوری

متصوّر ضمن عقد نکاح  شروطاز جمله  فرزندآوری

صورت شرط ترک فعل است که ممکن است به

گردد. درج شروط ضمن عقد ضمن عقد مزبور درج 

مخالف  دیاست امّا نبا نیگرچه منوط به اراده طرف

مصالح فرد و جامعه باشد. فقها قائل به صحّت 

حال با  نی. با اباشندیطور دائم نمبه یشرط نیچن

 یجامعه شرط عدم فرزندآور رد جیتوجّه به عرف را

در نکاح دائم،  یول حیدر نکاح موقّت مطلقاً صح

است. استفاده از  نیّّدت محدود و معممنوط به

منظور عدم به یسازمیعق یدائم یهاروش

و  یکلّ  طورسلب حق به قیاز مصاد فرزندآوری



   1400                                                 1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، سال سوم، شماره چهارم، زمستان  /236

 

 فرزندآوریکه  نی. ضمن اباشدیحالل م میتحر

قابل  ریو غ یحق تمّتع جنس رکه از آثا نیعالوه بر ا

چه . گرباشدیم زیمقنّن ن تیاسقاط است مورد حما

ه به اقتضائات زمان، توجبا  یزمانی خاص در بازه

استثنائی بر اصل مطلوبیت تکثیر نسل و فرزندآوری 

جامعه محل  ،یمطرح شد، امّا با تغییر اقتضائات زمان

 .اجرای سیاست کنترل جمعیت نیست

 

 سندگاني. سهم نو7

 نیو تدو هیصورت برابر در تهبه سندگانینو هیکل

 .اندپژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

  وجود ندارد. یتضاد منافع چگونهیپژوهش ه نیا در
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Context and purpose: The condition of not having children as a legal event is 

one of the imaginary conditions included in the marriage contract, the analysis 

of the validity of the condition of not having children in the marriage contract, 

the explanation of the ruling of the condition of not having children in 

permanent and temporary marriage. 

Materials and methods: This research is of a theoretical type, the research 

method is descriptive and analytical, and the method of collecting information 

is library-based, and it was done by referring to documents, books and articles. 

Ethical considerations: In all stages of writing the present research, while 

respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been 

observed. 

Findings: The condition of not having children may be concluded in the form 

of the condition of giving up the verb. Regarding the validity or invalidity of 

the aforementioned condition, considering the respect of the will of the parties 

and the types of marriage, as well as the deprivation of rights (general and 

partial - the right to enjoyment, the right of mother) and the interests of the 

individual and society, and the requirements of the time, there is a difference 

between the jurists. 

Result: The condition of not having children in a temporary marriage contract 

is accepted by jurists and jurists, but in a permanent marriage, this condition is 

partial and limited to a time without problems, and in a permanent form, it is a 

void condition, and from the point of view of some jurists and jurists, the 

contract is also invalid. 
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