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 چكيده

اي است كه به او اين       انسان داراي توانايي و قابليت بالقوه      
اظهارنظر در مورد   .  دهد كه صاحب فرزند شود    امكان را مي  

اينكه ماهيت حقوقي اين قابليت چيست، حق است يا يك          
با وجود اين با توجه     .  رسدحكم، اندكي دشوار به نظر مي      

. ان آن را يك حق به شمار آورد       توبه تاثير اراده در آن، مي     
در حقوق كشورهاي آمريكا و انگليس نيز اكثريت                 

دانند هر چند در اين مورد       حقوقدانان آن را يك حق مي      
كه يك حق مثبت است يا يك حق منفي، اختالف نظر              

- قانون مدني ايران مي    959از اين رو با رعايت ماده       .  است

خصوص آن در   ها و يا شروط را در        توان برخي محدوديت  
رابطه بين زوجين و يا زوجين با اشخاص ثالث پذيرفت؛             
مانند توافق زن و شوهري جوان در خصوص عدم                  

 . سال اول زندگي5فرزندآوري در 
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Abstract 

Human beings have abilities and poten-
tials that make it possible for them to have 
a child. Opining on the legal nature of this 
capability, whether it’s a right or a duty 
seems to be a bit difficult. However, 
regarding the influence of the will in this 
issue, it can be considered as a right. In 
the law of the U.S and the UK the 
majority of lawyers also consider it as a 
right, but there is a controversy over 
whether this right is positive or negative. 
Therefore, in compliance with article 959 
of the Civil Code of Iran, some restric-
tions or conditions may be applied within 
a couple or with a third party; such as an 
agreement of a young couple on not hav-
ing children for the first 5 years of their 
marital life. 
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 مقدمه

اينكه .  رزند شود دهد كه صاحب ف   اي است كه به او اين امكان را مي         انسان داراي توانايي و قابليت بالقوه      
ي مهمي است كه بايد به آن پرداخته شود؛ چرا كه پاسخ به اين                 ماهيت حقوقي اين قابليت چيست، نكته      

سوال مهم ديگر پس از     .  ها در ساير مسائل و موضوعات حقوقي است        گيريسوال، مبناي بسياري از تصميم     
وافق صريح و يا ضمني در خصوص         تعيين ماهيت فرزندآوري، در فرضي است كه زوجين بدون هر گونه ت              

اند، آيا زوجين حق فرزندآوري دارند يا خير؟ آيا امكان الزام يكديگر به فرزندآوري را                فرزندآوري، ازدواج نموده  
دارند؟ پس از آن، موضوع مهم ديگر، در خصوص توافقات زوجين با يكديگر در خصوص فرزندآوري و يا عدم                     

آيا اين توافقات   .  هر يك از زوجين با شخص ثالث در اين خصوص است           فرزندآوري است و همچنين توافقات      
معتبر است؟ ضمانت اجراي عدم رعايت اين توافقات چيست؟ روشن است كه پاسخ به مسائل مطرح شده در                   

 هايتواند راه گشاي بسياري از مسائل و موضوعات حقوقدانان، قضات و وكالي دادگستري در حوزهاين نوشتار مي
 .قوق خانواده و حقوق پزشكي باشدمختلف ح

شايان توجه است كه در اين نوشتار تالش شده است كه به برخي از اين سواالت با مطالعه تطبيقي با                        
 .پاسخ داده شود) حسب مورد(حقوق كشورهاي انگلستان و اياالت متحده آمريكا 

فرزندآوري چيست و آيا يك     ماهيت حقوقي   :  ميگيريماز اين رو در ادامه موضوعات را در سه مبحث پي            
پس از تعيين ماهيت، ابتدا به بحث حق زوجين در          )  مبحث نخست .  (آيد يا خير  حق براي زوجين به شمار مي     

شود كه آيا   پردازيم و بررسي مي    فرض عدم وجود هرگونه شرط در عقد نكاح در خصوص فرزندآوري مي               
پس از آن و در ادامه به بررسي شرط           )  دوممبحث  .  (فرزندآوري مقتضاي ذات و يا اطالق عقد نكاح است          

در نكاح دائم و منقطع و        (هاي مختلف    فرزندآوري و يا شرط عدم فرزندآوري ضمن عقد نكاح در فرض               

ها در نكاح دائم كه حالت دائمي و        ين محدوديت هر چند ا  
هميشگي دارد كمتر است و در نكاح منقطع، با توجه به             

هاي بيشتر حتي   كوتاه و موقت بودن آن، اعمال محدوديت      
. رسدتا زمان انقضاي مدت نكاح نيز صحيح به نظر مي             

رسد كه فرزندآوري مقتضاي ذات       همچنين به نظر مي     
اطالق آن هست از اين رو در         نكاح نيست ولي مقتضاي      

صورت عدم وجود هرگونه شرطي در نكاح، زوجين در             
 .قبال يكديگر تعهد به فرزندآوري دارند

 

مثل، حق    حق فرزندآوري، حق توليد        :هاكليدواژه
 .استيالد، شرط فرزندآوري، شرط عدم فرزندآوري

 

Although there are lower restrictions in 
permanent marriage and in temporary ma-
rriage, more restrictions can be imposed 
even by the end of the duration of such a 
marriage due to its temporary nature. It 
also seems that childbearing is not a req-
uirement to the nature of marriage, but a 
requirement referred to it. Therefore, in 
the absence of any condition in marriage, 
couples are committed to each other to 
give birth to babies.  
 
Keywords: Right to Procreate, Repro-
duction Right, Parenthood Right, the 
Condition of Childbearing, the Condition 
of not Having Children. 
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دآوري را دارند يا خير     ـزام يكديگر به فرزن   ـان ال ـا زوجين امك  ـو اينكه آي  )  فرزندآوري طبيعي و مصنوعي   
 ) مبحث سوم (.پردازيممي

 مفهوم و ماهيت فرزندآوري) مبحث نخست

زاد و ولد   «در لغت معادل    »  توليد مثل «.  است»  توليد نسل «و  »  توليد مثل «در لغت معادل    »  فرزندآوري«
 ش،  2536،  2؛ معين 1141، ص   1344،  1دهخدا(است  »  فرزند آوردن «و  »  نظير خود را پديد آوردن    «،  »كردن
لغوي آن دور نيست و در واقع به همين معنا در علم نيز از معناي » فرزندآوري«معناي اصطالحي ). 1171ص 

 .رودحقوق به كار مي
 1414،  3عاملي كركي (كنند  براي بيان اين مفهوم استفاده مي     »  استيالد«در فقه، فقها معموال از اصطالح       

و »  طلب بچه كردن  «استيالد در لغت به معناي      ).  1349 ق، ص    1419،  4؛ شبيري زنجاني  315، ص   13ق، ج 
هاشمي (هم گفته شده است » استعداد باردار كردن و باردار شدن«است و در فقه به معناي    »   خواستن فرزند«

 ).474، ص 1 ق، ج1426، 5شاهرودي و ديگران
 ”right to procreate“در متون حقوقي كشورهاي انگلستان و آمريكا نيز با اصطالحاتي از قبيل                  

، 8بوينگ و پنينگ (”parenthood right“، )2276، ص4، ج2004، 7؛ جي پست419، ص2017، 6هرينگ(
 .به اين موضوع پرداخته شده است )782، ص2004، 9، مكلين784، ص 2004

در مورد ماهيت فرزندآوري و حق بودن يا نبودن آن در حقوق انگلستان اختالف نظر است برخي آن را                      
و برخي ديگر آن را يك حق       )  784، ص   2004؛ بوينگ و پنينگ،     419، ص 2017هرينگ،  (دانند  يك حق مي  
هاي كمك باروري   برخي نيز معتقدند فرزندآوري به وسيله روش      )  782، ص 2004مكلين،  (آورند  به شمار نمي  

شود كه اساسي باشد، مانند     براي افراد نابارور، يك حق قانوني نيست چرا كه يك نياز، زماني حق محسوب مي              
و23، ص 2002، 10ورنوك(آيد سي نباشد، پس حق به شمار نميغذا خوردن؛ در نتيجه وقتي كه يك نياز، اسا

است و يك   »    حق منفي «در ميان معتقدان به حق بودن فرزندآوري، برخي معتقدند كه فرزندآوري يك             ).  27
بدين معنا كه ). 784، ص 2004؛ بوينگ و پنينگ، 419، ص2017هرينگ،  (11آيدبه شمار نمي »  حق مثبت «

نبايد مانعي براي ايشان ايجاد     )  از جمله دولت  (اهند صاحب فرزند شوند، ديگران       در صورتي كه زوجين بخو     
اما در مقابل برخي معتقدند كه فرزندآوري يك حق مثبت است و دولت موظف است تا جايي كه منابع                   .  كنند

توانند نمي)  مانند بيماري (خواهند صاحب فرزند شوند، ولي به داليلي        دهد به افرادي كه مي    مالي او اجازه مي   
. هاي كمك باروري، كمك نمايد      به صورت طبيعي صاحب فرزند شوند؛ از طريق تامين و تسهيل روش                 

 )172، ص 2011؛ هرينگ، 72 و 71، ص 2010هرينگ، (
رسد حق فرزندآوري به صورت ضمني  در حقوق آمريكا نيز در اين خصوص گفته شده است كه به نظر مي             

اما در مورد اينكه آيا اين حق، يك حق مثبت است و            .  اشاره قرار گرفته است   در قانون اساسي اين كشور مورد       
مطالبه كند، صراحتي   )  دولت(هايي را كه الزم دارد از جامعه         تواند براي رسيدن به آن، كمك      هر شخص مي  

 )2276، ص 4، ج2004جي پست، . (وجود ندارد
اند؛ ضوع به بحث فرزندآوري وارد شده        در فقه اماميه نيز برخي از فقهاي معاصر كه به فراخور مو                  

اند اما در مورد اثبات حق      از آن ياد نموده   »  حق استيالد «دانند و با عباراتي از قبيل       فرزندآوري را يك حق مي    

/...ماهيت حقوقي فرزندآوري و آثار اشتراط و عدم اشتراط آن ضمن عقد                                /���
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بودن آن ـ در برابر حكم بودن آن ـ از طرف ايشان استداللي ديده نشده است بلكه بيشتر اين مورد را مفروض             
 ).1392، 14؛ اشرفي1388، 13؛ گرامي1388، 12انيفاضل لنكر(اند گرفته

. كنندتقسيم مي »  حكم«و  »  حق«هاي انسان را به دو دسته       در فقه و حقوق اسالمي، اختيارات و توانايي       
باشد آثار خاصي بر آن مترتب است و اگر حكم باشد آثار ديگري             »  حق«اگر ماهيت آن اختيار و توانايي، يك        

نيز اگر ماهيت فرزندآوري را يك حق بدانيم آثار آن، قابليت اسقاط و نقل و انتقال                  در موضوع بحث ما     .  دارد
 .ارادي و قهري است؛ اما اگر حكم بدانيم آثار آن عدم امكان اسقاط و نقل و انتقال ارادي و قهري است
ك عقد منظور از اسقاط، امكان و قابليت از بين بردن و ساقط كردن است مانند كسي كه حق خيار فسخ ي 

 .)119، ص 5، ج 1390، 15كاتوزيان(تواند عقد مذكور را فسخ نمايد را دارد و با اسقاط اين حق خود، ديگر نمي
يكي از  .  در تعريف حق، اتفاق نظري وجود ندارد و تعاريف متعددي توسط انديشمندان ارائه شده است                 

ه حقوق هر كشور، در مقام اجراي        امتياز و نفعي است متعلق به شخص، ك        «حقوقدانان معتقد است كه حق       
» .دهدكند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را مي                    عدالت، از آن حمايت مي    

 )442، ص 3، ج 1390كاتوزيان، (
ها، همه آثار سه گانه      »حق«گفته شده است كه حق انواع گوناگوني دارد و اينگونه نيست كه تمامي                  

هاي موجود، از حيث آثار به      »حق«از اين رو    .  را داشته باشند  )  قاط، انتقال قهري و انتقال ارادي     اس(صدرالذكر  
 :چند دسته تقسيم شده است

 هايي كه قابليت اسقاط و نقل و انتقال ارادي و قهري را دارند مانند حق تحجير؛»حق «-1

 د حق شفعه؛هايي كه فقط قابليت اسقاط و انتقال قهري را دارند مانن»حق «-2

 كه بنا بر نظر برخي از فقها        16هايي كه فقط قابليت اسقاط و نقل ارادي را دارند مانند حق قَسم            »حق  «-3
، 18حلّي  ؛56، ص   1 ق، ج    1421،  17طباطبايي يزدي (باشد  به صورت بالعوض قابل انتقال به ديگر زوجات مي        

 ).445، ص4بي تا، ج، 20؛ امامي85، ص 2، ج 1383، 19؛ عاملي94، ص 3 ق، ج 1413
هايي كه فقط قابليت اسقاط را دارند مانند حق كسي كه مورد اهانت و دشنام ديگري قرار                      »حق  «-4

- تعزيرات و مجازات  - از كتاب پنجم   608ك ماده   .ر).    (56، ص   1 ق، ج    1421طباطبايي يزدي،   (گرفته است   

 21).1375هاي بازدارنده مصوب 

، ص  1392،  22جعفري لنگرودي (»  اصل قابليت نقل حق   «و  »  اط حق اصل قابليت اسق  «ولي با توجه به     
رسد كه شايد بهتر    و با عنايت به تتبع در نظرات فقها و حقوقدانان و بررسي مصاديق حق، به نظر مي                  )  218

تمامي آثار سه گانه صدرالذكر را دارد و اگر برخي از حقوق، بعضي از               »  حق«باشد گفته شود كه علي القاعده       
 را ندارند اين موضوع جنبه استثنايي دارد و شايسته نيست كه به استناد چند استثناء، حق را به چند   آثار حق 

 )12، ص1391، 23فروغي. (نوع و دسته تقسيم نماييم
آيد به  مقوم و معيار اصلي هر حقي قابليت اسقاط آن است و آنچه قابل اسقاط نباشد حق به شمار نمي                     

در ). 42، ص1 ق، ج1373، 24نائيني(قسم مذكور حق، قابليت اسقاط وجود دارد  همين خاطر نيز در هر چهار       
اين خصوص يكي از اساتيد پس از بحث و بررسي بسيار در خصوص مالك و معيار شناخت حق از حكم،                         

كاتوزيان، (»  ترين آنها است  هاي خارجي حق، قابليت اسقاط مطمئن       از ميان نشانه  «گويد كه   سرانجام مي 
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از اين رو اگر كه قابليت فرزندآوري را يك حق بدانيم بايد بررسي شود كه آيا همه                   ).  441، ص   3، ج   1390
 .آثار سه گانه حق را دارد يا اينكه فاقد برخي از آنهاست

در مقابل حق، حكم قرار دارد و آنچه كه حق نباشد حكم قانونگذار است كه در تعريف آن شايد بتوان                        
كند حكم است و آثار     نمي)  سلطه(عي كه براي صاحب اختيار، ايجاد سلطنت         گفت آن قسم از مجعوالت شر     

از اين رو در صورتي كه به اين نتيجه برسيم كه             .  آن عدم امكان اسقاط و نقل و انتقال ارادي و قهري است             
 .قابليت فرزندآوري يك حكم است اين سه اثر را نخواهد داشت

. كند مصلحتي ويژه، اعطاي اختياري را به شخصي توجيه مي         شوند كه    ها معموالً در جايي ديده مي      حكم
اي كه اجراي آن مصلحت، به مراتب اهميتي بيش از تأمين منافع شخصي آن فرد دارد و در واقع آن                        گونه به

به عنوان مثال، رياست مرد بر       .  اختيار براي تأمين مصلحت داده شده نه براي تأمين منافع صاحب اختيار              
ي خانواده و حفظ آن از افراط و تفريط به شوهر واگذار            يق بارز حكم است كه در راستاي اراده       خانواده از مصاد  

 .همچنين است حق واليت و حضانت بر فرزندان. شده است
 معتقد است آنچه كه در فقه مصداق مشتبه حق و حكم است در قوانين                - به درستي  -يكي از حقوقدانان    

همچنين گفته  )  218؛ ص 1392لنگرودي،  جعفري.  (نون غير امري است   فعلي مصداق مشتبه قانون امري و قا      
حق و حكم هر    .  شده است كه تميز حق از حكم تا حدودي بستگي به تشخيص قوانين امري و تكميلي دارد                  

اي موارد مصلحتي كه در وضع قانون مورد نظر بوده چنان مهم است كه               منتها، در پاره  .  دو نتيجه قانون است   
 گوينداين قانون را امري و موقعيتي را كه به وجود آورده است حكم مي              .  در برابر آن ارزشي ندارد    اراده اشخاص   

 در تميز قانون امري از قانون غير امري يا تكميلي نيز گفته شده است كه قانون                  .)253؛ ص 1393كاتوزيان،  (
 كه امكان تراضي بر خالف      امري آن است كه امكان تراضي بر خالف آن وجود ندارد بر خالف قانون تكميلي                

 ).158؛ ص 1393كاتوزيان، . (آن وجود دارد
نظم «اي كه براي تعيين قانون امري از تكميلي مرسوم شده اين است كه هرگاه قانون مربوط به                     ضابطه

باشد، »  حفظ منافع خصوصي افراد    «باشد، امري است و در صورتي كه هدف از وضع قانون تنها                 »  عمومي
قوانين مربوط به نظم عمومي قوانيني است كه هدف از            ).   قانون مدني  975تفاد از ماده    مس(تكميلي است   

وضع آن حفظ منافع عمومي باشد و تجاوز به آن نظامي را كه الزمه حسن جريان امور اداري يا سياسي يا                         
 تكميلي  همچنين گفته شده است كه در مقام ترديد در امري يا            .  اقتصادي يا حفظ خانواده است بر هم زند        

: تفاوت گذارد »  احوال شخصي و اهليت   «و قواعد ناظر به     »  امور مالي «بودن قانون، بايد بين قوانين مربوط به        
برعكس، غالب قواعد مربوط    )   قانون مدني  30مستفاد از ماده    .  (در امور مالي، اصل تكميلي بودن قانون است        

، 1393كاتوزيان،  (الف آن به دليلي احراز شود       به خانواده و ارث و وصيت و اهليت امري است، مگر اينكه خ              
 ).161 و 160صص 

 قانون  975شايان توجه است كه تشخيص نظم عمومي در صورت حدوث اختالف، با قاضي است و ماده                   
در حقوق فرانسه نيز رويه قضايي همين نظر را پذيرفته          .  مدني وجود نص قانوني خاصي را الزم نشمرده است        

در مورد حق يا حكم بودن فرزندآوري با توجه به اصول كلي حقوقي و                 ).  58؛ ص   1389،  25صفايي.  (است
 :نظران و آنچه كه در باال گفته شد دو نظر قابل طرح استنظرات صاحب

/...ي و آثار اشتراط و عدم اشتراط آن ضمن عقدماهيت حقوقي فرزندآور                                /	��
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توان گفت كه فرزندآوري در صورتي حق است كه حداقل             مي :فرزندآوري يك حكم است   )  نظر اول 
 وجود ندارد و با     - به صورت شرط نتيجه    -ان اسقاط فرزندآوري    رسد كه امك  قابل اسقاط باشد اما به نظر مي       

ي شرط  چرا كه اسقاط يك عمل حقوقي و از مقوله         .  شودي هيچ شخصي، حق فرزندآوري او ساقط نمي        اراده
ي امور اعتباري محض است؛ به عبارت ديگر اسقاط ويژه. شود نتيجه است و به نفس اشتراط و انشاء حاصل مي

اما آنچه اعتبار محض نيست، مانند فرزندآوري كه ريشه در جسم و كالبد                 ).  ابراء(ق ديني   مانند اسقاط ح  
. آيدانسان دارد، به صرف انشاء، قابل اسقاط نيست و آنچه كه قابل اسقاط نباشد ماهيتا حكم به شمار مي                       

يشتر حقوق غيرمالي،    است و با عنايت به اينكه ب       26»حقوق غيرمالي «همچنين با توجه به اينكه فرزندآوري از        
به ويژه آنها كه در امور خانواده و احوال شخصي وجود دارند، به لحاظ ارتباط با نظم عمومي و اخالق حسنه،                      

از اين رو فرزندآوري نيز حكم است و اگر در بيان            )  259؛ ص   1393كاتوزيان،  (به صورت حكم درآمده است      
؛ 1388فاضل لنكراني،   (شود  استفاده مي »  حق فرزندآوري «و يا   »  حق استيالد «فقها و حقوقدانان از عبارت       

حق به معني   «اين در واقع    )  89؛ ص 1394،  27اله و اصغري  ؛ عباسي، پورفتح  1392؛ اشرفي،   1388گرامي،  
» واليت«و  »  حضانت«است؛ همانگونه كه از     »  حكم«آن و   »  حق به معناي اخص   «آن است كه اعم از      »  االعم

، 3؛ ج   1390كاتوزيان،  (اند  ل آنكه روشن است كه هر دو اينها در ماهيت، حكم           شود حا نيز تعبير به حق مي    
همچنين گفته شد كه حق و      )  716؛ ص 1383؛ كاتوزيان،   125 و   122، صص 2؛ ج 1393؛ كاتوزيان،   431ص

حكم، معادل قانون امري و تكميلي است و در قواعد مربوط به خانواده، اصل بر امري بودن قواعد و قوانين                        
 .نابراين در اينجا نيز اين اصل، مؤيد و مثبِت اين نظر استاست ب

 اسقاط حق، يك عمل حقوقي است و هر آنچه كه حق باشد با                :فرزندآوري يك حق است   )  نظر دوم 
. 28ي شخص ذيحق، محدود و يا ساقط شود        تواند توسط اراده  توجه به اينكه حق يك امر اعتباري است، مي         

حض هستند و نمود خارجي ندارند مانند حق فسخ كه با اسقاط در عالم اعتبار،               حال برخي از امور، اعتباري م     
اما برخي از حقوق عالوه بر عالم اعتبار، در عالم          .  ماندشود و نمود و بروز خارجي از آن باقي نمي         كال ساقط مي  

له تحقق و به     ماده نيز داراي بروز و نمود هستند مانند حق فرزندآوري كه در عالم ماده، بدن انسان وسي                     
در اينجا حق فرزندآوري و   :   حق به عنوان يك موجود اعتباري      -اول(فعليت رساندن اين حق است ولي اين دو         

. را نبايد خلط نمود چرا كه حق، ذاتا يك موجود اعتباري است) در اينجا بدن انسان   :   ابزار تحقق اين حق    -دوم
ندآوري در عالم اعتبار، قدرت جسمي و جنسي          بنابراين صحيح نيست كه بگوييم چون با اسقاط حق فرز            

رود، پس فرزندآوري، قابل اسقاط نيست در نتيجه فرزندآوري يك          فرزندآوري انسان، باقي است و از بين نمي       
 .تواند هر حقي را ساقط نمايدبلكه اراده انسان مي! حق نيست و حكم است

اند، حق يك ويژگي    ه كه برخي نيز گفته    به هر حال حتي در صورت عدم پذيرش استدالل باال، همانگون            
مى توان عليه حق تعهد كرد، بدين معنى كه شخص تعهد           .  ديگر نيز دارد و آن امكان تعهد به سلب آن است           

 286، صص   2؛ ج 1385،  29دامادمحقق(كند فالن حق خود را اعمال نكند، ولى نمى توان عليه حكم تعهد كرد              
تعهد شود كه تا چند سال، رياست خانواده از آن زوجه باشد و يا اينكه                 براى مثال زوج نمى تواند م    ).  287و  

باشند و قانونگذار حتي    متعهد شود تا چند سال، حق طالق زوجه را نداشته باشد چرا كه اين موارد حكم مي                 
 حق  تواند متعهد شود كه   اما زوج مي  .  اجازه دخالت محدود و موقت در آنها را نيز به اراده اشخاص نداده است              

از اين رو در صورتي     .  آيد و قابليت توافق دارد    سكناي زوجه با خودش باشد چرا كه اين مورد حق به شمار مي            
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كه بتوان عليه قابليت فرزندآوري تعهد نمود و آن را به صورت جزئي محدود نمود اين ويژگي قطعا آن را در                       
بر همين اساس نيز . فرزندآوري توافق نمودتوان در خصوص رسد كه ميدهد و به نظر مي    شمار حقوق قرار مي   

برخي از فقها و حقوقدانان محدود نمودن و يا سلب جزئي حق فرزندآوري را جايز و توافق در اين خصوص را                      
 ).295، ص1389، 32؛ سيفي92، ص1387، 31؛ صانعي332، ص2تا، ج، بي30تبريزي. (دانندالزام آور مي

دهد كه تعيين ماهيت فرزندآوري بر      كه تا بدينجا گفته شد نشان مي      بندي بايد گفت آنچه     در مقام جمع  
شايد به كار نيايد؛    )  مانند قابليت اسقاط  (هاي عملي كه در فقه براي تميز حق گفته شده است              اساس نشانه 

. استفاده كرد »  اصل مفروض «توان از آن به عنوان      چرا كه خود موضوع بحث است و در مقدمات استدالل نمي          
 .داندپذيرد و چنين استنتاجي را باطل ميرا نمي» ي به مطلوبمصادره«ان ديگر، منطق، به بي

همانگونه .  رسد كه تميز حق از حكم، يكي از دشوارترين مسائل نظري است           از اين رو تا بدينجا به نظر مي       
شود ولي در   ي نظري كمتر احساس مي    كه يكي از حقوقدانان نيز بيان داشته است، اين دشواري در مرحله             

هاي بيروني و نوعي حق      كند و به همين جهت، فقها نيز، كه به نشانه             ها بروز مي  مرحله انتخاب مصداق   
راه چاره در اين است كه درباره ماهيت و وصف          .  اندها به اتفاق نرسيده   اند، در تميز بسياري از ماهيت     پرداخته

ي آن با نظم عمومي و روح قواعد        ي موقع و رابطه   بر پايه بارز هر امتياز و اختيار، تحقيق خاص انجام پذيرد و            
پس )  424، ص 3؛ ج 1390كاتوزيان،  .  (ي حقوق حقوقي، تميز داده شود كه در شمار احكام است يا در زمره             

ي دل تجلي كند و نشان دهد بايد در هر مورد خاص، تحليلي جداگانه را آغاز كرد تا روح نظام حقوقي در آينه 
ي صاحب حق بر آن حكومت        زمره احكام است يا حقوق؟ و اگر حق است تا چه اندازه اراده                كه امتيازي در  

 )427، ص3؛ ج1390كاتوزيان، (كند؟ مي
پس تنها راه چاره تحليل دروني و شناخت جايگاه فرزندآوري در نظام حقوقي و ارتباط آن با نظم عمومي                   

در قوانين جديد است    »  مقررات آمره «ل اصطالح   در فقه معاد  »  حكم«همانگونه كه گفته شد اصطالح      :  است
از .  و مبناي آمره شدن يك قانون نيز حفظ منافع و مصالح عمومي است             )  218؛ ص 1392لنگرودي،  جعفري(

اين رو قوانين امري را قوانين نظم عمومي يا مربوط به نظم عمومي نيز گويند؛ چرا كه اين قوانين براي نظم و                      
) 51، ص 1389صفايي،  .  (ي افراد بايد آنها را محترم بشمارد      اند و از اين رو اراده     همصلحت جامعه به وجود آمد    

همچنين گفته شد كه قوانين مربوط به نظم عمومي قوانيني است كه هدف از وضع آن حفظ منافع عمومي                     
اده است  باشد و تجاوز به آن نظامي را كه الزمه حسن جريان امور اداري يا سياسي يا اقتصادي يا حفظ خانو                     

 اشخاص در فرزندآوري،    بنابراين در صورتي كه دخالت اراده     )  161 و   160؛ صص   1393كاتوزيان،  (بر هم زند    
منافع و مصالح عمومي را خدشه دار نكند و حسن جريان امور خانواده را بر هم نزند و حفظ خانواده را با                           

 .  دادبايست در شمار حقوق قرارمشكل مواجه نسازد، فرزندآوري را مي
رسد كه   به نظر مي   - باالخص مقررات مربوط به حقوق خانواده        -با بررسي روح حاكم بر نظام حقوقي ما         
كه در قسمت - 33 قانون مدني959ي صاحب حق و با رعايت ماده   فرزندآوري يك حق است كه بر اساس اراده       

چرا كه توافق صاحب حق     .  ارد قابليت محدود شدن و توافق د      -شرط عدم فرزندآوري به آن خواهيم پرداخت      
در اين خصوص و محدود نمودن حق فرزندآوري خود، هيچگونه تضادي با منافع و مصالح عمومي و به تبع آن    
نظم عمومي ندارد بلكه حتي شايد بتوان گفت در برخي مواقع، مخصوصا توافق زوجين در مورد تنظيم تعداد                   

 . عه، سازگارتر استو فواصل فرزندان، با منافع و مصالح عمومي جام

/...ن عقدماهيت حقوقي فرزندآوري و آثار اشتراط و عدم اشتراط آن ضم                                /���
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در فقه  »  حكم«كه در واقع معادل     -»  مقررات آمره «رسد كه فرزندآوري در قلمرو      علي اي حال به نظر مي     
. باشد، امري است  »  نظم عمومي « قرار ندارد چرا كه همانگونه كه گفته شد هرگاه قانون مربوط به                -باشدمي
 قانون  959و توافق در خصوص فرزندآوري با رعايت ماده         از اين رو تحديد     )   قانون مدني  975مستفاد از ماده    (

ضمن اينكه همانگونه كه     .  كندمدني، ارتباطي با منافع عمومي و به تبع آن نظم عمومي جامعه پيدا نمي                 
اند در مصداق مشتبه تزاحم مصلحت فرد و اجتماع، مصلحت فرد مقدم است چرا كه مصلحت     ديگران نيز گفته  

 .34)29، ص1392جعفري لنگرودي، . ( و مصلحت فرد معلوم الوجود استاجتماع، مشكوك الوجود
 »شرط عدم فرزندآوري«و يا » شرط فرزندآوري«عدم وجود ) مبحث دوم

قبل از ورود به بحث الزم است يادآوري شود كه با وجود تاكيدات بسيار شرع مقدس اسالم به ازدواج،                       
ب نيست مگر براي كسي كه با ترك آن، بيم افتادن در            اصل ازدواج در دين اسالم مستحب موكد است و واج         

فرزندآوري نيز با وجود تاكيدات بسيار معصومين عليهم         ).  82، ص 5ق، ج 1410،  35جبعي عاملي (حرام دارد   
، واجب  )13، ص 20ق، ج 1409،  36حرعاملي...)  (از جمله تاكيد به ازدواج با زن ولود و افزايش نسل و              (السالم  

 ).52تا، ص، بي37خرازي(ت نيست بلكه مستحب اس
در اين قسمت از بحث، فرض بر اين است كه زوجين ضمن عقد نكاح و يا به صورت جداگانه هيچ شرط و                   

رو با توجه به عدم وجود      از اين .  اند در خصوص فرزندآوري نداشته    -يا توافقي ـ حتي به صورت بنايي و تباني         
توان چنين حق و يا تكليفي را از خود  ررسي نمود كه آيا مي    گونه شرط و يا توافقي در اين خصوص، بايد ب         هيچ

جهت رسيدن به پاسخ اين سوال بايد روشن شود كه آيا فرزندآوري جزء        .  عقد نكاح، استنباط و استخراج نمود     
برخي از فقها مقتضاي هر عقدي را به دو دسته            .باشد يا خير  مقتضاي ذات و يا مقتضاي اطالق عقد نكاح مي        

 .مقتضاي ذات عقد و مقتضاي اطالق عقد: انددهتقسيم نمو
شود و به خواست طرفين يا       مقتضاي ذات عقد؛ موضوع اصلي است كه عقد به خاطر ايجاد آن واقع مي                

بر اين مبنا، شرطي با مقتضاي ذات عقد مخالف است كه آن              .  احكام مترتب بر آن، الزمه ماهيت عقد است        
مانند اين كه در عقد بيع       ).  163، ص 3؛ ج 1387كاتوزيان،  (في كند   موضوع اساسي يا اثر اصلي معهود را ن         

شرط شود كه مبيع اصال به خريدار منتقل نگردد، يا در اجاره شرط شود كه مستاجر حق استيفاء منفعت را                      
 233ماده  (شرط خالف مقتضاي ذات عقد باطل و مبطل عقد است            ).  190؛ ص 1389صفايي،  (نداشته باشد   
 ).قانون مدني

ضاي اطالق عقد؛ آن چيزي است كه اگر عقد به طور مطلق و بدون قيد و شرط واقع شود آن را اقتضا                      مقت
مثال اطالق . توانند برخالف آن توافق كنند   گردد؛ ليكن طرفين اصوال مي    كند و معامله كننده بدان ملزم مي      مي

يا ثمن حال باشد و      )  دني قانون م  280ماده  (كند كه تعهد در محل وقوع عقد اجرا شود              عقد اقتضا مي  
؛ ولي مانعي نيست كه طرفين خالف آن را شرط كنند يعني             )344ماده  (بالفاصله پس از عقد پرداخت گردد       

به موجب شرط ضمن عقد، توافق نمايند كه تعهد در محل ديگري اجرا شود يا ثمن پس از مدتي پرداخت                       
 )190، ص1389صفايي، . (گردد

دآوري را مقتضاي ذات عقد نكاح بدانيم هر گونه شرط بر خالف آن، باطل و                از اين رو در صورتي كه فرزن      
حتي مبطل عقد است اما در صورتي كه آن را مقتضاي اطالق عقد نكاح بدانيم، اشتراط عدم فرزندآوري،                       

 .صحيح و الزم االتباع است
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  آيا فرزندآوري مقتضاي ذات عقد نكاح است؟-1

 عقد نكاح چيست، همانگونه كه برخي از اساتيد بزرگ حقوق نيز بدان             پاسخ بدين سوال كه مقتضاي ذات     
گفته شده است كه اين دشواري از آن جا است كه در عقد نكاح، دو انسان تصميم       .  اند، دشوار است  اشاره كرده 

وبه اين زندگي مظاهر و لوازم گوناگوني دارد كه هر كدام به ن .  گيرند كه با هم زندگي مشترك داشته باشند       مي
رسد اين است كه التزام به دادن مهريه و نفقه را بايد از              آنچه به نظر مسلم مي    .  خود كمال اهميت را داراست    
ولي درباره آثار غيرمالي نكاح، كه هدفهاي اصلي پيوند زناشويي است، داوري               .  ماهيت نكاح دايم جدا كرد     

 )233، ص1، ج 1392كاتوزيان، . (ي دارددشوار است و بايد ديد كدام اثر با ماهيت عقد ارتباط ناگسستن
برخي از  :  38در خصوص اينكه آيا نزديكي جزء مقتضاي ذات عقد نكاح است يا خير، اختالف نظر است                   

فقها معتقدند كه شرط عدم نزديكي در نكاح دائم، خالف مقتضاي ذات عقد نكاح و باطل و مبطل عقد است                      
، ص 7ق، ج 1413؛ حلي،   391، ص 13ق، ج 1414ركي،  ؛ عاملي ك  304 و   303، صص   4ق، ج 1387،  39طوسي(

؛ طوسي،  245، ص 8ق، ج 1413جبعي عاملي،   (دانند  اما در مقابل، اكثريت فقها اين شرط را صحيح مي         )  163
، 24ق، ج 1405،  41؛ بحراني 95، ص 31ق، ج 1401،  40؛ نجفي 273، ص 2ق، ج 1408؛ حلي،   474ق، ص 1400

 ).17، ص2، ج1410؛ حلي، 281ق، ص1415، 42؛ انصاري531ص
دانند، ظاهرا فرزندآوري را    از اين رو بر اساس نظر و مبناي فقهايي كه نزديكي را مقتضاي ذات نكاح نمي                

نيز نبايد مقتضاي ذات نكاح بدانند؛ چرا كه نزديكي، معموال الزمه و مقدمه فرزندآوري است و با انتفاء                          
 .43نزديكي، فرزندآوري نيز منتفي خواهد شد

، نزديكي را در نكاح دائم، مقتضاي ذات نكاح          44به پيروي از برخي از فقها و حقوقدانان       اما در صورتي كه     
جالب است كه . بدانيم در اين صورت بايد بدين سوال پاسخ داد كه آيا فرزندآوري نيز مقتضاي ذات نكاح است      

اند ن پايه استوار نموده   دانند، استدالل خود را بر اي     بدانيم برخي از فقهايي كه شرط عدم نزديكي را جايز نمي           
عقد نكاح است و يكي از مهم ترين ] ذات[كه شرط عدم نزديكي بدين دليل باطل است كه مخالف با مقتضاي       

 انداز اين رو بر خالف آنچه كه برخي ادعا كرده         .  45اقتضائات نكاح، توالد و تناسل است كه مستلزم نزديكي است          
؛ !آيد، اتفاق نظر دارند   ي از مقتضاي ذات عقد ازدواج به شمار نمي          كه همه فقهاي اماميه در اينكه فرزندآور       

برخي از فقها معتقدند كه       )  130، ص 1388،  46؛ قراملكي، مرتاضي و اميرپور      13، ص 1389داماد،  محقق(
فرزندآوري و توالد و تناسل، مقتضاي ذات نكاح است از اين رو علي القاعده شرط خالف آن، بر اساس نظر                        

 . و مبطل عقد استايشان، باطل
رسد كه فرزندآوري مقتضاي ذات     علي اي حال در مقام جمع بندي نظرات باال بايد گفت كه به نظر مي                

در اين خصوص عالوه بر استناد به نظر        .  عقد نكاح دائم نيست از اين رو شرط خالف آن نيز مبطل عقد نيست             
بايست شرط عدم    نند كه ظاهرا مي    دافقهايي كه حتي شرط عدم نزديكي در نكاح دائم را صحيح مي                  

توان اينگونه استدالل كرد كه ماهيت اصلي عقد         فرزندآوري در رابطه بين زوجين را نيز صحيح بدانند؛ مي           
نكاح، ايجاد رابطه زوجيت است از اين رو هر شرطي كه اين موضوع را نفي كند باطل و مبطل عقد است                           

ه عوض معلوم است و هر شرطي كه مانع تحقق مالكيت              همانگونه كه ماهيت عقد بيع نيز تمليك عين ب           
همچنين برخي از آثار نكاح دائم،      .    خريدار بر مبيع گردد خالف مقتضاي ذات بيع و باطل و مبطل عقد است              

مانند حليت تمتع، التذاذ و حتي نزديكي نيز به جهت اهميتي كه دارد، به نحوي است كه عرفا غير قابل                         

/...ماهيت حقوقي فرزندآوري و آثار اشتراط و عدم اشتراط آن ضمن عقد                                /���
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، 4، ج 1393،  47شهيدي.  (رسدعقد است و شرط خالف آنها نيز جايز به نظر نمي            انفكاك از ماهيت و ذات       
رسد كه عرف براي فرزندآوري     با وجود اين، به نظر مي      )  234، ص 1، ج 1392؛ كاتوزيان،   117 و   116صص  

داند؛ چرا كه فرزندآوري يكي از آثار عقد        نمايد و آن را مقتضاي ذات نكاح دائم نمي         چنين حكمي تجويز نمي   
بنابراين شرط خالف آن، شرط     .  48نكاح است كه آن رابطه نزديك و غيرقابل انفكاك را با ماهيت نكاح ندارد               

 .خالف مقتضاي ذات عقد نكاح نيست
آنچه تا اينجا گفته شد در خصوص نكاح دائم بود اما روشن است كه به طريق اولويت، فرزندآوري در نكاح             

 .ن رو شرط عدم فرزندآوري در آن نيز باطل و مبطل عقد نيستمنقطع نيز مقتضاي ذات آن نيست از اي
 آيا فرزندآوري مقتضاي اطالق عقد نكاح است؟ -2

در اين خصوص با بررسي كتب فقهي فقهاي اماميه، مطلبي به صورت صريح از طرف ايشان در اين                         
 .اين موضوع را دريافتبايست از البالي كتب و نظرات فقهي ايشان، موضوع بيان نشده است؛ از اين رو مي

توان سه نظر فقهي را در اين خصوص        با بررسي و دقت نظر، از البالي چند موضوع از فروعات فقهي، مي             
 :استنباط كرد
 :فرزندآوري مقتضاي اطالق عقد نكاح نيست) نظر نخست

 است   بدون رضايت زوجه، هر چند مكروه، اما جايز         49از يك طرف طبق نظر مشهور فقهاي اماميه، عزل         
 و از طرف ديگر نيز       51تواند عزل كند  از اين رو زوج در هر نزديكي مي        )  11، ص 3 ق، ج  1417،  50سيستاني(

با جمع اين   .  52طبق نظر برخي از اين فقها، جلوگيري از بارداري توسط زن و بدون رضايت زوج نيز جايز است                 
اي اطالق عقد نكاح نيست چرا كه در         شود كه از نظر اين دسته از فقها، فرزندآوري مقتض          دو نظر روشن مي   

به عبارت  .    بودبايست رضايت طرف مقابل نيز الزم مي      غير اين صورت، در هر دو فرع فقهي مذكور در باال مي            
ديگر در صورتي كه فرزندآوري مقتضاي اطالق عقد نكاح باشد و نكاح به صورت مطلق و بدون هرگونه قيد و                     

تواند بدون رضايت طرف مقابل، اقدام به عزل و يا جلوگيري از               نميشرطي واقع شود، هيچ يك از زوجين          
. بارداري نمايد چرا كه اقتضاي نكاح مطلق، فرزندآوري بوده است ولي او برخالف اين اقتضاء، عمل نموده است      

اقتضاي بيع مطلق، نقد بودن ثمن معامله است؛ حال         :  توان مثالي از عقد بيع آورد     براي روشن شدن مطلب مي    
اگر خريدار برخالف اين اقتضاء عمل نمايد و بخواهد ثمن را يك سال بعد پرداخت نمايد، تخلف نموده است،                    

، ص 1389داماد،  محقق(بر همين اساس نيز برخي      .  از اين رو امكان الزام او به پرداخت نقدي ثمن وجود دارد           
 فقه اماميه، فرزندآوري مقتضاي     اند كه در  به همين نتيجه رسيده   )  133، ص 1388؛ قراملكي و ديگران،      18

 .اطالق عقد نكاح نيست
در نقد اين نظر بايد گفت كه اين نظر به هيچ وجه با عرف سازگار نيست چرا كه همانگونه كه بزرگان                         

 كنداند، مراد از مقتضاي اطالق عقد آن چيزي است كه عقد به حسب اطالقش، آن را اقتضا مي              فقها تصريح كرده  
بنابراين مقتضاي اطالق عقد، بيشتر از اينكه تعبدي باشد با           .   عرف باشد و چه از نظر لغت        چه اطالق از نظر   

در اينجا نيز با بررسي و ). 250 و 249، صص2ق، ج1417، 53مراغي(شود  جستجو و تتبع در عرف فهميده مي      
د و در صورتي كه     دانرسد كه عرف جامعه ما، فرزندآوري را مقتضاي اطالق عقد مي           تتبع در عرف، به نظر مي     

كسي كال نخواهد صاحب فرزند شود و يا اينكه در چند سال اول زندگي، قصد فرزندآوري نداشته باشد معموال   
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. كننددر ابتدا و در حين مذاكرات اوليه و قبل از عقد، آن را با طرف مقابل، مطرح و در خصوص آن توافق مي                       
 .55)43تا، ص، بي54نوري همداني(اند شاره كردهبرخي از فقهاي معاصر نيز به صراحت به اين عرف ا

 :فرزندآوري مقتضاي اطالق عقد نكاح است ولي اين حق فقط به زوج اختصاص دارد) نظر دوم

از يك طرف، همانطور كه گفته شد طبق نظر مشهور فقهاي اماميه، عزل بدون اذن و رضايت زوجه و يا                      
؛ 282، ص 3ق، ج 1422،  56خمينيموسوي( جايز است     بدون اشتراط آن ضمن عقد، هر چند مكروه اما            

و از طرف ديگر نيز      )  1343، ص 4ق، ج 1419؛ شبيري زنجاني،    173، ص 2ق، ج 1409،  57گلپايگانيموسوي
1422خميني،  موسوي  (58طبق نظر برخي از ايشان، جلوگيري زن از بارداري بدون رضايت شوهر جايز نيست             

اما جلوگيري مرد نيازي به اذن و رضايت         )  126تا، ص ، بي 59قمي؛ مومن 290 و   283 و   282، صص   3ق، ج 
با جمع اين نظرات ـ      ).  278ق، ص 1424،  60اي؛ خامنه 283، ص 3ق، ج 1422خميني،  موسوي(زوجه ندارد   

شود كه بر اساس نظر ايشان،      ـ روشن مي  )  1388فاضل لنكراني،   (اند  همانگونه كه برخي نيز به آن اشاره كرده       
اطالق عقد نكاح است اما اين حق فقط به زوج اختصاص دارد و زوجه در صورتي كه                     فرزندآوري مقتضاي   

بخواهد پس از ازدواج، صاحب فرزند شود راهي جز توافق و اشتراط اين موضوع ضمن عقد نكاح يا عقدي                        
 .ديگر و يا به صورت مستقل ندارد

هاي  در تمام دفعات و زمان      كنند كه مراد از حق زوج، حق وي         برخي از طرفداران اين نظر تصريح مي       
 -تواند از باروري جلوگيري نمايد چرا كه مقتضاي ادله معتبر           جماع تا آخر عمر است و او براي هميشه مي           

 جواز عزل توسط زوج، بدون رضايت زوجه است و اطالق اين ادله نيز مفيد      -همانگونه كه نظر مشهور فقهاست    
 .61)59 و 58ق، صص 1415مومن قمي، . (ا آخر عمر استهاي جماع تجواز عزل در تمام دفعات و زمان

در نقد و بررسي اين نظر نيز بايد گفت كه مبناي اين نظر، بيشتر از مباحث قواميت مرد بر زن و رياست                       
وي بر خانواده ناشي شده است كه تا بدينجا نيز رسوخ نموده است حال آنكه منطقي نيست براي مرد ـ كه                        

ـ  تواند در نكاح يك مرد باشد ـ حق فرزندآوري قائل باشيم اما براي زن ـ كه تنها مي            امكان تعدد زوجات دارد   
تواند تا آخر عمر، عزل نمايد و از فرزندآوري             چنين حقي را به رسميت نشناسيم و بگوييم كه مرد مي               

ه بتواند  بلكه خداوند اين حق را به يك زن داده است ك            !  جلوگيري كند و زن نيز حق اعتراض نداشته باشد         
بر همين اساس برخي از فقها هم به        .  مادر شود همانگونه كه اين حق را به يك مرد داده كه بتواند پدر شود                

ضمن اينكه پذيرش   ).  43تا، ص همداني، بي نوري(اند كه استيالد حق هر دو زوجين است         اين امر تصريح كرده   
زندآوري او گردد قطعا به ضرر زوجه است و اين تواند بر خالف ميل زوجه، مانع حق فر     اين موضوع كه زوج مي    

 .ضرر با اصل الضرر كه از قواعد مسلم فقهي حقوقي است در تضاد است

 :فرزندآوري مقتضاي اطالق عقد نكاح است و اين حق به هر دو زوجين تعلق دارد) نظر سوم

 يا بدون اذن و     برخي از فقهاي اماميه برخالف نظر مشهور، از يك طرف عزل بدون شرط ضمن عقد و                   
، 62؛ مفيد 359، ص 4ق، ج 1407طوسي،  (دانند،  دانند بلكه آن را حرام مي       رضايت زوجه آزاد را جايز نمي       

 و از طرف ديگر نيز جلوگيري از بارداري توسط هر             63)42و41تا، صص ؛ نوري همداني، بي   516ق، ص 1413
 كه  64)43-41تا، صص نوري همداني، بي  (دانند  يك از زوجين كه بدون رضايت طرف مقابل باشد را جايز نمي            

اين نظر مؤيد اين است كه فرزندآوري مقتضاي اطالق عقد نكاح است و در صورتي كه نكاح به صورت مطلق                      

/...آوري و آثار اشتراط و عدم اشتراط آن ضمن عقدماهيت حقوقي فرزند                                /���
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منعقد شده باشد، هيچ يك از طرفين بدون رضايت ديگري حق جلوگيري ندارد چرا كه هر دو طرف، حق                       
 .65گري قطعا به تضييع حق طرف مقابل منجر خواهد شدفرزندآوري دارند و جلوگيري يكي بدون رضايت دي

 رسد به نظر مي   ـهاي باال و با عنايت به نظر برخي از فقها ـ كه ذكر آن گذشت                 بنابراين با توجه به استدالل    
كه فرزندآوري مقتضاي اطالق عقد نكاح دائم است و در صورتي كه نكاح به صورت مطلق واقع شود اقتضاي                     

. توان دعواي الزام او را طرح كرد از اين رو در صورت ممانعت يكي از طرفين از فرزندآوري، مي          فرزندآوري دارد 
روشن است كه در اين دعوي نيز همانند دعواي الزام به تمكين، در صورتي كه راي به نفع خواهان صادر شود                     

ها و امتيازاتي را براي      قطعا امكان اجبار فيزيكي طرف مقابل به فرزندآوري وجود ندارد بلكه صرفا مجوز                 
در دعواي الزام به تمكين، در صورتي كه راي به نفع زوج صادر شود و زوجه به                .  كندله دعوي ايجاد مي   محكوم

در . تواند اقدام به ازدواج مجدد كندشود و زوج ميراي تمكين نكند و كماكان در نشوز بماند نفقه او ساقط مي
م به فرزندآوري، به نفع خواهان صادر شود در صورتي كه خواهان زوجه              اين فرض نيز در صورتي كه راي الزا        

 مستند طرح دعواي طالق از      - از باب عسر و حرج        -تواند  باشد و زوج به مفاد راي عمل ننمايد اين امر مي            
سوي زوجه باشد و در صورتي كه خواهان دعواي الزام به فرزندآوري، زوج باشد و زوجه به مفاد راي عمل                         

تواند اقدام  ي او شود، ضمن اينكه زوج مي      تواند از مصاديق نشوز به معناي عام و سقوط نفقه          اين امر مي   نكند
 .به ازدواج مجدد نمايد

تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه فرزندآوري مقتضاي اطالق عقد نكاح دائم است كه قدر متيقن مراد از                     
رسد اين است كه آيا اطالق      سوالي كه در اينجا به ذهن مي      فرزندآوري، توليد مثل به صورت طبيعي است اما         

شود؟ به عبارت ديگر آيا در صورت اطالق نكاح و عدم موفقيت نكاح دائم، فرزندآوري مصنوعي را نيز شامل مي
زوجين به فرزندآوري از طريق طبيعي و لزوم مراجعه به پزشك به منظور معاينه و معالجه، آيا زوج يا زوجه،                      

 به مراجعه به پزشك و معالجه به منظور فرزندآوري دارد يا خير؟الزامي 

 66»غير تهاجمي «در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه در صورتي كه عمل معالجه و درمان، يك عمل                      
ترين روش درمان ناباروري است و نياز به         كه تقريبا ساده  )  لقاح داخل رحمي    (IUI67باشد مثال در روش     

ي ندارد بلكه در اين روش اسپرم مرد پس از آماده سازي و در زمان تخمك گذاري                    عمل تهاجم  گونههيچ
؛ ص 1382، 68غفاري(گيرد  شود و تلقيح در خود رحم صورت مي       زن، به وسيله يك دستگاه، وارد رحم زن مي        

ه ضمن اينكه طبق قانون، زوجين ملزم ب        .  آورد، عرف اين را به عنوان مقتضاي اطالق عقد به شمار مي              )8
و قطعا اين   )   قانون مدني  1104ماده  (معاضدت به يكديگر به منظور تشييد و استحكام مباني خانواده هستند            

مورد از مصاديق معاضدت است؛ چرا كه معموال وجود فرزند، باعث دلگرمي زوجين به زندگي و ادامه زندگي با  
همچنين اصل الضرر نيز مؤيد اين      .  شوديكديگر و افزايش انس و الفت و محبت ايشان نسبت به يكديگر مي              

همسر سالم، در مقابل ضرر     )  صاحب فرزند نشدن تا آخر عمر     (استدالل است چرا كه الضرر، ضرر غيرمتعارف        
اما در صورتي كه     .  كندتابد و آن را نفي مي       را بر نمي  )  از قبيل مصرف قرص و دارو       (ناچيز همسر بيمار     

 70IVFاشد مانند برخي از موارد درمان ناباروري از طريق روش              ب 69»تهاجمي«فرزندآوري نيازمند به عمل      
كه به منظور برداشتن تخمك از تخمدان زن، نياز به عمل              )  لقاح خارج رحمي و در شرايط آزمايشگاهي        (

رسد كه اين عمل مقتضاي اطالق نكاح نيست ، در اين صورت به نظر مي)10؛ ص1382غفاري، (جراحي است  
چرا كه همانگونه كه گفته شد براي فهم مقتضيات         .  ند به درمان، الزامي به انجام آن ندارد       از اين رو فرد نيازم    
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شناسد كه در   رسد كه عرف چنين الزامي براي فرد نمي        اطالق عقد، بايد به عرف مراجعه نمود و به نظر مي            
از .  م اين موارد باشد   ، ملزم به انجا   ...صورت عدم فرزندآوري و لزوم معالجات تهاجمي از قبيل عمل جراحي و              

هر چند طرف مقابل، الزامي     .  اين رو در صورت خودداري فرد از انجام اين موارد، امكان الزام او نيز وجود ندارد               
تواند از باب عسر و حرج، دادخواست       به تحمل وضع موجود ندارد و در صورتي كه مشكل از مرد باشد زن مي               

 .تواند ازدواج مجدد نمايدد، مرد ميطالق بدهد و در صورتي كه مشكل از زن باش
رسد كه  آنچه كه تا بدينجا گفته شد در خصوص نكاح دائم بود اما در خصوص نكاح منقطع به نظر مي                     

داند از اين رو در صورتي كه در نكاح موقت، طرفين قصد              عرف، فرزندآوري را مقتضاي اطالق اين نكاح نمي        
مگر اينكه از اوضاع و احوال خاص عقد،         .   اين خصوص توافق كنند    فرزندآوري داشته باشند الزم است كه در       

بتوان چنين امري را استنباط نمود مثال در صورتي كه مدت نكاح موقت به قدري طوالني باشد كه در حكم                      
رسد كه عرف، فرزندآوري را مقتضاي      در اين مورد به نظر مي     .  نكاح دائم باشد مثل عقد موقت نود و نه ساله          

بايست در حفظ فرصت     آيد كه در نكاح موقت، مالك را مي          علي اي حال به نظر مي       .  داند مي اطالق آن 
ي شخص ديگري درآمده است      ساله 20 ساله به نكاح موقت      35مثال در فرضي كه بانويي      :  فرزندآوري دانست 

 .در اينجا نيز اطالق نكاح، اقتضاي فرزندآوري دارد
 71»استقالل«رد كه در كتب حقوق خانواده اين كشور به اصل در حقوق انگليس يك اصل اساسي وجود دا

خواهد زندگي كند   بايست قادر باشد تصميم بگيرد كه چگونه مي       هر انسان مي  «بدين معنا كه    .  شودتعبير مي 
اين اصل وقتي به موضوع     )  25، ص   2017هرينگ،  (»  .مادامي كه اين شيوه زندگي او به ديگران صدمه نزند          

بايست شود؛ بدين معنا كه اشخاص خود شخصا مي          ناميده مي  72»استقالل باروري « اصل   رسد،باروري مي 
بر )  72 و   71؛ ص   2010؛ هرينگ،   172، ص   2011هرينگ،  .  (تصميم بگيرند كه صاحب فرزند بشوند يا خير       

توانند بدون رضايت و اجازه همسر و يا شريك زندگي           همين اساس بر اساس حقوق اين كشور، اشخاص مي         
عقيم « استفاده نمايند و همچنين با توجه به مجاز بودن           73»جلوگيري از بارداري  «هاي  د از وسايل و روش    خو

؛ 2002،  75اينجندرهلث.  (، حتي بدون رضايت و اجازه همسر و يا شريك زندگي، خود را عقيم كنند               74»سازي
 عقد نكاح و ساير تاسيسات      بنابراين بر اساس حقوق اين كشور، فرزندآوري جزء تعهدات زوجين در          )  104ص  

بر همين اساس هم كساني كه قايل به اين هستند كه فرزندآوري يك حق مثبت است صرفا              .  مشابه آن نيست  
. آورند چرا كه زوجين در قبال يكديگر چنين تعهدي ندارند         در مقابل دولت، آن را يك حق مثبت به شمار مي          

 .)72 و 71، ص 2010؛ هرينگ، 172، ص 2011هرينگ، (
اين وضعيت حقوقي در انگلستان باعث شده است كه برخي از نويسندگان به اين موضوع معترض شوند                   

به عبارت ديگر در صورتي كه مردي        .  چرا كه زن تصميم گيرنده اصلي براي بارداري و عدم بارداري است              
فرزندآوري براي  بخواهد صاحب فرزند شود ولي همسر وي تمايل نداشته باشد كه صاحب فرزند شود، امكان                 

تواند خود را   تواند از بارداري جلوگيري كند و هم مي        وي وجود ندارد چرا كه زن بدون رضايت مرد، هم مي            
تواند با فريب مرد، او را      از طرف ديگر حتي در صورتي كه مرد نخواهد صاحب فرزند شود زن مي              .  عقيم نمايد 

در اين خصوص گفته شده     .  كند ضدبارداري استفاده مي   صاحب فرزند نمايد؛ مثال به دروغ بگويد كه از داروي         
تواند برخالف  تواند مانع حق يك مرد براي پدر شدن شود و هم مي             است كه يك زن از نظر قانوني هم مي          

 ).تا، بي76سيبيبي! (ميلش او را پدر نمايد

/...ماهيت حقوقي فرزندآوري و آثار اشتراط و عدم اشتراط آن ضمن عقد                                /���
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ت جلوگيري از   در انگليس در دعاوي متعددي از طرف مردان عليه همسر و يا شريك زندگي آنها جه                   
سقط جنين توسط زن طرح شده است كه همگي رد شده است به عنوان مثال در دعواي پاتون عليه                            

اس، زن در حال انجام مقدمات يك سقط جنين قانوني بود كه همسر او از طريق دادگاه               ايپيبيتراستيس آف 
 ).175، ص 2008، 77يندراموه. (درخواست متوقف نمودن عمليات سقط را نمود كه اين درخواست رد شد

اما عالوه بر آن و برخالف مقررات انگلستان        .  در حقوق آمريكا وضعيت تقريبا مشابه حقوق انگلستان است        
 و اصالحات بعدي آن، سقط جنين به صرف درخواست زن و              1967كه بر اساس قانون سقط جنين مصوب         

هاي هس قوانين آمريكا، سقط جنين در ما      ؛ بر اسا  )114، ص   2015،  78كار(بدون داليل پزشكي ممنوع است      
. شوداوليه بارداري به صرف درخواست زن و بدون هرگونه دليلي و بدون لزوم اخذ رضايت زوج انجام مي                       

بنابراين اين موضوع باعث شده است كه در آمريكا اعتراضات و )  118، ص   2015؛ كار،   3، ص   1998،  79كولي(
يكي از نويسندگان گفته است     .  به نحوي شديدتر از انگلستان مطرح شود      انتقادات برخي از نويسندگان، حتي      

كه اگر كه ما از يك مرد توقع داريم كه در صورت تولد بچه، در قبال فرزندش مسئوليت داشته باشد و                         
 مالي او را تامين نمايد در مقابل بايد قبل از تولد بچه اين حق را به او بدهيم كه انتخاب كند كه   هايهزينه
بايست به مرد اين امكان را      اين نويسنده معتقد است كه حداقل مي      .  خواهد صاحب فرزند شود يا خير     آيا مي 

به .  شود، رها شود  هاي مالي نوزادي كه مخالف تولد اوست و بر خالف نظر او متولد مي             بدهيم كه از مسئوليت   
 80»سقط مالي «او از اين موضوع به      .  اشدي طفل متولد شده نداشته ب     عبارت ديگر هيچ مسئوليت مالي بابت نفقه      

گويد كه بر اساس قوانين فعلي آمريكا،       يكي ديگر از نويسندگان آمريكايي مي     )  2006،  81گيبز.  (كندتعبير مي 
مرد برخالف زن كه داراي حق انتخاب حفظ جنين و يا سقط آن است، چنين حقي ندارد از اين رو آينده او                        

گفته باشد  ا در صورتي كه مرد، موافق فرزندآوري نباشد و يا زن به دروغ               مخصوص.  متكي به تصميم زن است    
 و  4 ص   ؛1998كولي،  (كند  هاي جلوگيري از بارداري استفاده مي      كه توانايي باروري ندارد و يا اينكه از روش         

23.( 

يالدي  م 1973در سال   »  رو عليه ويد  «در آمريكا بر اساس راي ديوان عالي فدرال اين كشور در پرونده               
كولي، .  (قانوني شد )  همسر و دولت  (سقط جنين در اين كشور به درخواست زن و بدون لزوم دخالت ديگران               

از اين رو در دعاوي ديگري كه از طرف مردان عليه همسر و يا شريك                )  118، ص   2015؛ كار،   3، ص   1998
زن به سقط جنين و يا رها شدن زندگي ايشان به منظور ممانعت از سقط جنين توسط زن و يا به منظور الزام    

به عنوان مثال در دعواي     .  اندمرد از مسئوليت پدري در قبال فرزند ناخواسته طرح شده است همگي رد شده              
 ساله در ميشيگان آمريكا بود كه مدعي بود در زماني كه با                25، آقاي دوبي يك جوان       »دوبي عليه ولس  «

خواهد صاحب فرزند شود و      به او گفته است كه نمي       كرده است به صراحت      اش زندگي مي  شريك زندگي 
اما او حامله شده بود، از اين       .  تواند حامله شود  اش هم به او گفته بود كه به داليل پزشكي نمي           شريك زندگي 

رو آقاي دوبي درخواست داشت كه از مسئوليت پدري در قبال فرزندي كه هيچ وقت نخواسته است كه داشته           
تواند انتخاب كند كه سقط جنين كند چرا من نبايد چنين            ن استدالل كه وقتي زن مي      باشد رها شود؛ با اي    
اما دادگاه تجديدنظر درخواست او را رد كرد با اين استدالل كه درخواست آقاي دوبي كه . انتخابي داشته باشم  

ك مدعي است حق مرد براي سلب مسئوليت پدر بودن مشابه حق زن براي سقط جنين است متكي به ي                       
 ).2007، 82دوبي عليه ولس(قياس غلط است 
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 »شرط عدم فرزندآوري«يا » شرط فرزندآوري«وجود ) مبحث سوم

در اين فرض، برخالف حالت قبل كه زوجين هيچگونه شرطي در خصوص فرزندآوري نداشتند و نكاح به                  
:  يك قيد و شرط است     صورت مطلق و خالي از هر گونه قيد در اينخصوص منعقد شده بود، عقد نكاح مقيد به                

از اين رو اين مبحث را در ادامه در دو بخش جداگانه بررسي              .  شرط فرزندآوري و يا شرط عدم فرزندآوري      
 :يمكنمي
  شرط فرزندآوري-1

در اين فرض، زوجين ضمن عقد نكاح و يا عقد ديگري و يا حتي به صورت مستقل، توافق به فرزندآوري                      
نچه در مبحث قبل روشن شد كه فرزندآوري مقتضاي اطالق نكاح است شايد              هر چند با توجه به آ     .  كنندمي

نيازي به اين شرط احساس نشود؛ ولي از باب تاكيد و همچنين به منظور رفع هر گونه شائبه در خصوص اراده 
 .واقعي طرفين، مفيد و خالي از اشكال است

كند برخي از فقها نيز صراحتا      تاييد مي در خصوص اين شرط عالوه بر اينكه قواعد عمومي معامالت آن را             
، 4ق، ج 1428،  84؛ بهجت 234، ص 3ق، ج 1427،  83مكارم شيرازي (اند  اينگونه شروط را تجويز و تاييد نموده       

 ).48، ص4 ق، ج1426؛ بهجت، 77ص
از )  زوج يا زوجه  (عليه  اما سوالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه در صورتي كه در فرض باال مشروط                 

 جام موضوع تعهد خودداري نمايد ضمانت اجراي آن چيست؟ان

، از انجام تعهد خودداري نمايد مستندا به ماده         )زوج يا زوجه  (رسد در صورتي كه مشروط عليه       به نظر مي  
 قانون مدني، ابتدا بايد الزام او را به انجام تعهد خواست و در صورتي كه از انجام آن خودداري نمايد، با                        237

اينكه اين تعهد، قائم به شخص است و انجام آن به وسيله ديگري نيز مقدور نيست، علي القاعده                      توجه به   
تواند از باب خيار تخلف از شرط، عقد را فسخ نمايد اما با                قانون مدني مشروط له مي      239مستندا به ماده    

صريح شده در قانون، امكان     توجه به اينكه موارد انحالل در عقد نكاح، محصور و محدود است و جز در موارد ت                 
 قانون  1081 و   1069مستندا به مالك مواد      )  (235،  1، ج 1392كاتوزيان،  (برهم زدن آن ممكن نيست        

تنها راهي كه   .  از اين رو امكان فسخ نكاح، به استناد خيار تخلف از شرط نيز در اينجا فراهم نيست                   )  مدني
وجه باشد و حكم الزام زوج به فرزندآوري، به نفع وي             له ز در صورتي كه مشروط   :  ماند اين است كه   باقي مي 

صادر شده است و زوج به مفاد راي، عمل ننمايد، با توجه به اينكه اجبار فيزيكي زوج نيز ممكن نيست، زوجه                     
تواند از باب تخلف قراردادي زوج، مطالبه خسارت نمايد و يا اينكه به استناد تخلف وي و عسر و حرج                         مي

له زوج باشد و حكم الزام به فرزندآوري، به نفع وي صادر             در صورتي كه مشروط   .  طالق دهد خود، دادخواست   
شده باشد، با وجود اين، زوجه از انجام مفاد تعهد و حكم دادگاه استنكاف نمايد، با عنايت به عدم امكان اجبار             

 تواند، ضمن اينكه زوج مي    فيزيكي وي، زوجه از باب عدم تمكين عام، ناشزه محسوب شده و نفقه او ساقط است                
 .ازدواج مجدد نمايد و همچنين با توجه به تخلف زوجه از انجام تعهد قراردادي، از او تقاضاي خسارت نمايد

رسد اما در خصوص ضمانت اجراي عدم انجام آن بايد            در نكاح موقت نيز اين شرط صحيح به نظر مي           
 قانون مدني، ابتدا    237ودداري نمايد مستندا به ماده      در صورتي كه مشروط عليه، از انجام تعهد خ         :  گفت كه 

بايد الزام او را به انجام تعهد خواست و در صورتي كه از انجام آن خودداري نمايد، در صورتي كه شرط به نفع                        

/...ماهيت حقوقي فرزندآوري و آثار اشتراط و عدم اشتراط آن ضمن عقد                                /	��
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زوجه باشد و حكم الزام زوج به فرزندآوري، به نفع وي صادر شده است و زوج به مفاد راي، عمل ننمايد، با                         
تواند از باب تخلف قراردادي زوج، مطالبه         اينكه اجبار فيزيكي زوج نيز ممكن نيست، زوجه مي           توجه به    

له زوج باشد و حكم الزام به فرزندآوري، به نفع وي صادر شده باشد، با                در صورتي كه مشروط   .  خسارت نمايد 
عدم امكان اجبار فيزيكي وي،     وجود اين، زوجه از انجام مفاد تعهد و حكم دادگاه استنكاف نمايد، با عنايت به                

 .تواند با توجه به تخلف زوجه از انجام تعهد قراردادي، از او تقاضاي خسارت نمايدزوج نيز مي
-آنچه تا بدين جا گذشت، شرط در خصوص فرزندآوري در حالت طبيعي است؛ اما سوالي كه ايجاد مي                   

ورت عدم فرزندآوري از طريق طبيعي، ملزم       شود اين است كه آيا شرط فرزندآوري بدين نحو كه طرفين در ص            
 باشند كه اقدامات الزم درماني و پزشكي به منظور باروري مصنوعي را پيگيري نمايند، صحيح و جايز است؟

از يك طرف يك شرط و توافق براي         :  در خصوص اعتبار اين شرط، موضوع از دو جهت محل تامل است            
 قانون 10صورت گرفته است كه اصل صحت و همچنين ماده   )  يتالش براي فرزندآور  (يك امر مجاز و مشروع      

نمايد اما از طرف ديگر يك       مدني و اصل لزوم و وجوب وفاي به عهد، اعتبار و لزوم وفاي به آن را تاييد مي                    
توافقي صورت گرفته است كه مربوط به تماميت جسماني شخص است كه ممكن است وي را ملزم به پذيرش                  

رسد كه اين دو جهت قابل جمع است چرا كه              به نظر مي  .   اقدامات درماني نمايد    اعمال جراحي و ساير    
كند صحيح و الزم االتباع است چنين تعهدي         همانگونه كه قراردادهاي درماني كه بيمار با پزشك منعقد مي          

- شخص ميرسد اما با توجه به اينكه اين امور مربوط به تماميت جسماني       نيز صحيح و الزم االتباع به نظر مي       

شود و با عنايت به لزوم حفظ كرامت انساني، اجبار فيزيكي شخص متعهد، در صورت استنكاف از انجام تعهد،                   
توان انجام داد اين است كه پس از خواستن الزام وي            مقدور و ممكن نيست و تنها كاري كه در اين مورد مي            

له زوجه باشد عالوه بر     در صورتي كه مشروط   به انجام تعهد از طريق دادگاه و استنكاف وي از راي صادره،                
تواند تقاضاي طالق   تواند تقاضاي خسارت ناشي از تخلف قراردادي نمايد، از باب عسر و حرج نيز مي              اينكه مي 

تواند از باب تخلف قراردادي، تقاضاي خسارت       له زوج باشد عالوه بر اينكه مي      اما در صورتي كه مشروط    .  نمايد
 .دواج مجدد نمايدتواند ازنمايد مي

 
  شرط عدم فرزندآوري-2

كنند كه  در اين فرض، زوجين ضمن عقد نكاح و يا عقدي ديگر و يا حتي به صورت مستقل توافق مي                      
از اين رو اين مبحث را در دو قسمت نكاح           .  براي مدت محدود و يا براي هميشه و دائم صاحب فرزند نشوند            

 :مكنيدائم و منقطع به شرح ذيل بررسي مي
  شرط عدم فرزندآوري در نكاح دائم-1-2

تواند به صورت دائمي و يا براي مدت محدود باشد از اين رو اين قسمت را نيز در دو بخش                     اين شرط مي  
 :دهيممجزا ادامه مي

  شرط عدم فرزندآوري دائمي در نكاح دائم-1-1-2

علي اي حال با توجه به اينكه در        .  نمايداظهار نظر در خصوص صحت و بطالن اين شرط اندكي دشوار مي           
مبحث ماهيت فرزندآوري به اين نتيجه رسيديم كه فرزندآوري يك حق است و با عنايت به اينكه حق، قابل                     

رسد كه يكي از مصاديق اسقاط حق فرزندآوري، تعهد به          اسقاط است از اين رو در بادي امر چنين به نظر مي           
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) 92؛ ص 1387صانعي،  .  (دانند نيز برخي اين شرط را صحيح مي       شايد بر همين اساس   .  سلب دائمي آن باشد   
)  قانون مدني  959ماده  (شود كه سلب حق به طور كلي جايز نيست           اما با دقت و موشكافي علمي روشن مي        

و سلب حق فرزندآوري يك شخص، بدين صورت كه به صورت دائم و براي                 )  33-35، صص 1393صفايي،  (
ا از مصاديق سلب حق به طور كلي است، از اين رو اين شرط باطل است و                   هميشه، صاحب فرزند نشود، قطع    

در فقه اماميه نيز چنين شرطي كه شخص به طور كلي، حاللي را بر خود حرام سازد را از                    .  قابليت اجرا ندارد  
عبارات )  86919، ص   2 ق، ج  1427،  85قمي.  (دانند كه جزء شروط باطل است      مي»  تحريم حالل «مصاديق  
شبيري   (87 فقهاي معاصر نيز به نحو ضمني مؤيد عدم صحت سلب دائمي حق فرزندآوري است                   برخي از 
 ).1362، ص 4ق، ج1419زنجاني، 

رسد كه توافق عملي زوجين بر نداشتن فرزند، مادامي كه وجود داشته باشد، هيچ ايرادي                 اما به نظر مي   
گاه فرزندي طلب نكند و بر چنين عهدي،         هيچاما نمي توان كسي را متعهد و ملزم به اين ساخت كه               .  ندارد

 قانون مدني   959شود چرا كه از مصاديق سلب حق به طور كلي است و مخالف با ماده                  آثار حقوقي بار نمي   
بنابراين مردي كه تعهد كرده تا پايان عمر، فرزند نخواهد، اگر پس از چندي اين امر را از همسر خود                       .  است

اين استدالل  .  زن نمي تواند به استناد شرط، از اجابت اين خواسته امتناع كند            طلب كند، محق خواهد بود و       
توانند از  تر است؛ زيرا برخالف مردان كه از راه ازدواج موقت يا تعدد زوجات مي               به ويژه در مورد زنان پررنگ     

در .   باشند ي نكاح يك مرد   زن ديگري جز مشروط لها، صاحب فرزند شوند، زنان تنها مي توانند در حباله                 
 .نتيجه در نكاح دائم كه فرض بر بقاء و استمرار آن تا ابد هست، چنين شرطي به وضوح نامشروع مي نمايد

  شرط عدم فرزندآوري براي مدت محدود در نكاح دائم-2-1-2

با توجه به آنچه كه در مبحث ماهيت فرزندآوري بدان رسيديم، روشن شد كه فرزندآوري يك حق است؛                   
، ص 2تا، ج تبريزي، بي (اند   شرط عدم فرزندآوري براي مدت محدود نيز همانگونه كه برخي پذيرفته           از اين رو  

خالي از ايراد و اشكال است؛ ضمن اينكه اصل صحت و همچنين لزوم و وجوب               )  92، ص 1387؛ صانعي،   332
جزئي حق اجراي    قانون مدني نيز كه سلب        959مفهوم مخالف ماده    .  كندوفاي به عهد نيز آن را تاييد مي        

بدين صورت كه   :  مؤيد اين امر است   )  35-33، صص 1393صفايي،  (داند  قسمتي از حقوق مدني را جايز مي       
 .جايز است)  سال5مثال براي (فرزندآوري يك حق كلي است كه سلب حق اجراي آن به صورت جزئي 

مخصوصا در ابتداي زندگي    تواند توجيه عقالني و منطقي نيز داشته باشد؛          عالوه بر اينكه اين شرط مي      
هاي ؛ مثل دختر جواني كه دانشجوي سال      ...  هاي جوان به منظور تامين مقدمات زندگي، ادامه تحصيل و         زوج

باردار نخواهد شد اما    )   سال ديگر  5مثال  (نمايد تا پايان مدت تحصيل      ابتدايي رشته پزشكي است و شرط مي      
رسد چرا كه در حكم شرط  سال باطل به نظر مي20مدت  ساله براي 30شرط عدم فرزندآوري توسط زوجين  
 .عدم فرزندآوري به صورت دائم است

اي كه الزم است كه در مورد اين شروط بدان توجه نمود اين است كه اين شروط نبايد فرصت                          نكته
  سالگي ازدواج نموده است شرط عدم       35فرزندآوري را از زوجين بگيرد مثال در خصوص بانويي كه در سن               

رسد چرا كه او در اواخر سنين مناسب براي باروري           سال پس از ازدواج، صحيح به نظر نمي        10فرزندآوري تا   
قرار دارد و در صورتي كه در اين چند سال نيز باردار نشود ممكن است براي هميشه اين فرصت را از دست                         

 .بدهد

/...آن ضمن عقدماهيت حقوقي فرزندآوري و آثار اشتراط و عدم اشتراط                                 /���
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و »  ها مدت فواصل بين بارداري    تنظيم«شايان توجه است كه شرط محدوديت در فرزندآوري، به صورت            
نيز در صورت عقاليي بودن، خالي از ايراد و اشكال است؛ مثل اينكه زن                 »  تعيين تعداد فرزندان  «همچنين  

خواهد سه فرزند هاي وي حداقل سه سال فاصله باشد و يا مرد شرط نمايد كه مي     شرط نمايد كه بين بارداري    
اين !   سال اول ازدواج، هر سال يك بار حامله شود          5 همسرش در    داشته باشد؛ اما اگر مردي شرط نمايد كه        

هاي متوالي و بدون فاصله مناسب، قطعا براي مادر و كودك رسد چرا كه حامله شدن    شرط صحيح به نظر نمي    
 .بار و موجب عسر و حرج هر دو استشيرخوار او زيان

رسد مگر شروط غير    به نظر مي  بر اساس قاعده كلي شروط، معموال هر شرطي در اين خصوص، صحيح               
مانند اينكه مرد شرط نمايد كه زن بايد حتما پسر بزايد و ).  قانون مدني232ماده (فايده و نامشروع مقدور، بي

 !يا اينكه زن بايد دو قلو بزايد
سوالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه ضمانت اجراي عدم رعايت اين شروط چيست؟ مثال اگر شرط                 

  سال صاحب فرزند نشوند ولي اين موضوع اتفاق بيفتد، تكليف چيست؟5شد كه تا شده با

چند نكته با اهميت در اين خصوص اين است كه در اين فرض، در هر حال ضمانت اجراي تخلف از اين                       
 نيست؛ - حسب مورد-له در قبال حضانت، نفقه و غيره   شرط، نامشروع شدن فرزند و يا بي مسئوليتي مشروط        

همچنين شرط  .  اينكه امكان سقط جنين نيز با توجه به حرمت آن و مجرمانه بودن عمل وجود ندارد                 ضمن  
عدم فرزندآوري در مدت محدود، به معناي غيرمباح بودن نزديكي نيست بلكه منظور توافق طرفين براي                     

 .هاي معمول جلوگيري استپيشگيري از بارداري از طريق روش
رسد تنها ضمانت اجراي تخلف از اين شرط مطالبه خسارت است چه              ظر مي با توجه به مقدمه باال به ن       

البته امكان مطالبه خسارت نيز در       .  له اين شرط، زوج باشد يا زوجه و يا هر دو زوجين باشند              اينكه مشروط 
توان باشد؛ به عبارت ديگر در صورتي مي       )  مشروط عليه (صورتي است كه اين اتفاق ناشي از تقصير ديگري            

لبه خسارت نمود كه تخلف، عرفا مستند به فعل مشروط عليه باشد از اين رو اگر مستند به تقصير خود                       مطا
همچنين در فرضي كه تقصيري از سوي طرفين صورت          .  له باشد امكان مطالبه خسارت وجود ندارد       مشروط

اند نيز  فرزند شده ، صاحب   -نگرفته است و به صورت اتفاقي، مثال در اثر مالعبه ـ ضمن رعايت همه ضوابط                 
توانند براي تخلف از انجام شرط، وجه       همچنين روشن است كه طرفين مي     .  امكان مطالبه خسارت وجود ندارد    

 .التزام تعيين كنند
  شرط عدم فرزندآوري در نكاح منقطع-2-2

و با توجه به اينكه معموال هدف اصلي از نكاح موقت فرزندآوري نيست بلكه اهدافي از قبيل التذاذ                          
محرميت مطرح است، ضمن اينكه فرزندآوري مقتضاي اطالق آن هم نيست بنابراين شرط عدم فرزندآوري در                

 قانون  959باشد كه مفهوم مخالف ماده       از مصاديق سلب جزئي حق مي      - كه بيشتر جنبه تاكيدي دارد     -آن،  
كاح موقت به قدري طوالني باشد      رسد؛ مگر اينكه مدت ن    كند و بال اشكال به نظر مي      مدني نيز آن را تاييد مي     

كه در حكم نكاح دائم باشد، مثال نكاح موقت نود و نه ساله؛ كه در اين صورت شرط عدم فرزندآوري در آن، با               
رسد، بلكه باطل   توجه به اينكه از مصاديق سلب حق به طور كلي و تحريم حالل است، صحيح به نظر نمي                     

 .است
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 نتايج بحث

 :توان به شرح ذيل بيان نمودمينتايج اين پژوهش را 
با وجود اين به    .  اظهارنظر در خصوص اينكه فرزندآوري يك حق است و يا حكم، اندكي دشوار است              )1

در حقوق . است» احكام«تر از نزديك» حقوق«رسد با توجه به تاثير اراده بر فرزندآوري، اين قابليت به         نظر مي 
هر چند در اين    .  دانندبررسي شده است، اكثريت آن را يك حق مي        كشورهاي انگليس و آمريكا نيز تا آنجا كه         

 .مورد كه يك حق مثبت است يا يك حق منفي، محل بحث و اختالف نظر است

فرزندآوري مقتضاي ذات عقد نكاح دائم نيست از اين رو شرط خالف آن نيز مبطل عقد نكاح                        )2
به صورت مطلق واقع شود اقتضاي فرزندآوري       نيست اما مقتضاي اطالق عقد نكاح است و در صورتي كه نكاح             

 .توان دعواي الزام او را طرح كرددارد از اين رو در صورت ممانعت يكي از طرفين از فرزندآوري، مي

در صورت اطالق نكاح و عدم موفقيت زوجين به فرزندآوري از طريق طبيعي و لزوم مراجعه به                       )3
وجه، الزامي به مراجعه به پزشك و معالجه به منظور فرزندآوري پزشك به منظور معاينه و معالجه، آيا زوج يا ز        

غير «دارد يا خير؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه در صورتي كه عمل معالجه و درمان، يك عمل                             
اما در صورتي كه فرزندآوري      .  آوردباشد، عرف اين را به عنوان مقتضاي اطالق عقد به شمار مي              »  تهاجمي

رسد كه اين عمل مقتضاي اطالق نكاح نيست از         باشد، در اين صورت به نظر مي      »  تهاجمي«نيازمند به عمل    
 .اين رو فرد نيازمند به درمان، الزامي به انجام آن ندارد

داند رسد كه عرف، فرزندآوري را مقتضاي اطالق اين نكاح نمي         در خصوص نكاح منقطع به نظر مي       )4
فين قصد فرزندآوري داشته باشند الزم است كه در اين خصوص            از اين رو در صورتي كه در نكاح موقت، طر          

 .مگر اينكه از اوضاع و احوال خاص عقد، بتوان چنين امري را استنباط نمود. توافق كنند

توانند بدون رضايت و اجازه همسر و يا شريك          در حقوق كشورهاي انگليس و آمريكا اشخاص مي         )5
 بارداري استفاده نمايند و همچنين با توجه به مجاز بودن عقيم هاي جلوگيري از زندگي خود از وسايل و روش     

از اين رو فرزندآوري جزء     .  سازي، حتي بدون رضايت و اجازه همسر و يا شريك زندگي، خود را عقيم كنند                
بر همين اساس هم در اين كشورها كساني        .  تعهدات زوجين در عقد نكاح و ساير تاسيسات مشابه آن نيست           

ن هستند كه فرزندآوري يك حق مثبت است، صرفا در مقابل دولت، آن را يك حق مثبت به                     كه قايل به اي   
 . آورند چرا كه زوجين در قبال يكديگر چنين تعهدي ندارندشمار مي

شرط فرزند آوري در نكاح دائم صحيح است و در صورتي كه مشروط عليه، از انجام تعهد خودداري                   )6
دني، ابتدا بايد الزام او را به انجام تعهد خواست و در صورتي كه از انجام                   قانون م  237نمايد مستندا به ماده     

آن خودداري نمايد، با توجه به اينكه اين تعهد، قائم به شخص است و انجام آن به وسيله ديگري نيز مقدور                        
سخ نمود اما تواند از باب خيار تخلف از شرط، عقد را ف مشروط له مي239نيست، علي القاعده مستندا به ماده     

با توجه به اينكه موارد انحالل در نكاح، محصور و محدود است و جز در موارد تصريح شده در قانون، امكان                        
برهم زدن آن ممكن نيست، از اين رو امكان فسخ نكاح، به استناد خيار تخلف از شرط نيز در اينجا فراهم                         

له زوجه باشد و حكم الزام زوج به          كه مشروط ماند اين است كه در صورتي         تنها راهي كه باقي مي     .  نيست
فرزندآوري، به نفع وي صادر شده است و زوج به مفاد راي، عمل ننمايد، با توجه به اينكه اجبار فيزيكي زوج                      

تواند از باب تخلف قراردادي زوج، مطالبه خسارت نمايد و يا اينكه به استناد تخلف نيز ممكن نيست، زوجه مي 

/...ماهيت حقوقي فرزندآوري و آثار اشتراط و عدم اشتراط آن ضمن عقد                                /���

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

486 

 
 

 

 

���
��� ������������ / 	����� �!" / � �#$%%/&���  '()*/  

له زوج باشد و حكم الزام به فرزندآوري، در صورتي كه مشروط. ود، دادخواست طالق دهد وي و عسر و حرج خ     
به نفع وي صادر شده باشد، با وجود اين، زوجه از انجام مفاد تعهد و حكم دادگاه استنكاف نمايد، با عنايت به                      

ه او ساقط است، ضمن     عدم امكان اجبار فيزيكي وي، زوجه از باب عدم تمكين عام، ناشزه محسوب شده و نفق               
تواند ازدواج مجدد نمايد و همچنين با توجه به تخلف زوجه از انجام تعهد قراردادي، از او                       اينكه زوج مي  

 .رسدهمچنين در نكاح موقت نيز شرط فرزندآوري صحيح به نظر مي. تقاضاي خسارت نمايد
من اينكه اصل صحت و     شرط عدم فرزندآوري براي مدت محدود خالي از ايراد و اشكال است؛ ض               )7

 ساله 30كند؛ اما شرط عدم فرزندآوري توسط زوجين همچنين لزوم و وجوب وفاي به عهد نيز آن را تاييد مي  
رسد چرا كه در حكم شرط عدم فرزندآوري به صورت دائم             سال معقول و منطقي به نظر نمي       20براي مدت   

 .است

طالبه خسارت است چه اينكه مشروط له اين         تنها ضمانت اجراي تخلف از شرط عدم فرزندآوري، م         )8
 .شرط، زوج باشد يا زوجه و يا هر دو زوجين باشند

 سلب حق فرزندآوري يك شخص، بدين صورت كه به صورت دائم و براي هميشه، صاحب فرزند                    )9
در .  نشود، قطعا از مصاديق سلب حق به طور كلي است، از اين رو اين شرط باطل است و قابليت اجرا ندارد                       

تحريم «فقه اماميه نيز چنين شرطي كه شخص به طور كلي، حاللي را بر خود حرام سازد را از مصاديق                          
 .دانند كه جزء شروط باطل استمي» حالل

 با توجه به اينكه معموال هدف اصلي از نكاح موقت فرزندآوري نيست بلكه اهدافي از قبيل التذاذ و                    )10
قتضاي اطالق آن هم نيست بنابراين شرط عدم فرزندآوري در          محرميت مطرح است، ضمن اينكه فرزندآوري م      

رسد مگر اينكه مدت نكاح موقت به قدري طوالني باشد كه در حكم نكاح دائم باشد،                آن بال اشكال به نظر مي     
رسد بلكه  مثال نكاح موقت نود و نه ساله؛ كه در اين صورت شرط عدم فرزندآوري در آن صحيح به نظر نمي                     

 .باطل است
 
 
 
 

 هانوشتپي
1. Dehkhoda 
2. Moein 
3. Ameli Karaki 
4. Shobairi Zanjani 
5. Haashemi Shaahroodi 
6. Herring 
7. G. Post 
8. Boving, j. Pennings 
9. Maclean 
10. Warnock 

نجا الف نسبت   در واقع همان حق به معناي اخص است، مانند طلبي كه الف از ب دارد در اي                 »   ادعا -حق«يا  »  حق مثبت «.  11
در مقابل  .  تواند اين حق را از ب مطالبه كند و ب نيز موظف است كه آن را بپردازد                   دارد و الف مي   »  حق مثبت «به ب يك    

تر است مانند حق آزادي بيان، در اينجا الف داراي حق آزادي بيان است               ، حق به معناي ضعيف    » آزادي -حق«يا  »  حق منفي «
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. ن حق احترام بگذارند و مانع وي در تحقق حق خود نشوند ولي تكليفي به انجام كاري ندارند                    اند به اي  و ديگران فقط موظف   
 )250، ص 1386؛ راسخ و خداپرست، 62، دفتر يكم، ص1390قاري سيد فاطمي، (

12. Fazel lankarani 
13. Gerami 
14. Ashrafi 
15. Kaatooziyan 

جعفري (»  .دد زوجات افراز و توزيع عادالنه جيره و جامه و بيتوته است               در باب تع  .  افراز سهام است  )  بر وزن رسم  («.  16
 )2915، ص4، ج1388لنگرودي، 

17. Tabatabaii Yazdi 
18. Helli 
19. Ameli 
20. Imami 

توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف                  «:   قانون مجازات اسالمي    608ماده  .  21
اين ماده به موجب    »  . ضربه و يا پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود                 74جازات شالق تا    نباشد به م  

 .شود از جرايم قابل گذشت محسوب مي1392 از قانون جديد مجازات اسالمي مصوب 104ماده 
22. Jafari Langroodi 
23. Forooghi 
24. Naaiini 
25. Saffaii 

موضوع اين حق روابط غيرمالي     .  تيازي است كه هدف آن رفع نيازمنديهاي عاطفي و اخالقي انسان است            حق غيرمالي ام  «.  26
مانند حق زوجيت و واليت و      :  اشخاص است، ارزش داد و ستد را ندارد و به طور مستقيم قابل ارزيابي به پول و مبادله نيست                    

 )448، ص1390؛ كاتوزيان، 258، ص1393كاتوزيان، (» .حضانت

27. Abbasi, pourfathollah & Asghari 

 »لكل ذي حق اسقاط حقه«. 28

29. Mohaqqeq Daamad 
30. Tabrizi 
31. Saaneii 
32. Saifi 

 ».تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كندهيچ كس نمي«. 33

 يا حكم بودن موضوعي و در نتيجه شك در قابليت اسقاط آن، قايل به                  در پاسخ به فقهايي كه در صورت شك در حق           .  34
كند كه نفوذ و تاثير اراده مادامي كه مانعي           عقل بديهي حكم مي   «باشند گفته شده است كه       مي»  استصحاب عدم سقوط  «

 دليل است، و حال     اين.  نداشته باشد حتمي و قطعي است، و به صرف شك نبايد جلوي خالقيت اراده و آزادي آن گرفته شود                    
-را مقدم بر اصل نمود، تا وقتي كه دليل وجود دارد نوبه به اصل نمي              »  دليل«اينكه استصحاب، اصل است، و مطابق قواعد بايد         

 )219 و 218، صص 1392جعفري لنگرودي، (» .اصل دليل حيث ال دليل: رسد

35. Jabaii Ameli 
36. Horr Ameli 
37. Kharrazi 

شرط (ا آنجا كه ما بررسي كرده ايم چهار نظر به شرح ذيل در ميان فقها در مورد شرط عدم نزديكي                         در اين خصوص ت   .  38
 صحت شرط عدم نزديكي در نكاح دائم و منقطع: نظر اول: وجود دارد) عدم ازاله بكارت

 بطالن شرط و عقد در نكاح دائم و صحت آن در منقطع: نظر دوم

 منقطع و صحت نكاحبطالن شرط در نكاح دائم و : نظر سوم

 بطالن شرط و صحت عقد در نكاح دائم و صحت شرط و عقد در نكاح منقطع: نظر چهارم
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 به بعد؛ جبعي عاملي،     391، ص   13ق، ج 1414عاملي كركي،   :  ك.براي بحث تفصيلي در اينخصوص و ديدن اين چهار نظر ر            
 . به بعد247، ص 8ق، ج 1413

39. Toosi 
40. Najafi 
41. Bahrani 
42. Ansari 

آنچه كه تا حدودي مؤيد اين استدالل است، اصطالحات به كار رفته در متنِ رواياتِ مستندِ اين نظر و عباراتي است كه                          .  43
27118، حديث   295، ص 21ق، ج 1409حر عاملي،   (بدين توضيح كه در متن روايات       :  اندفقها در بيان اين مطلب استفاده كرد      

اين .  استفاده شده است  )  اقتضاض(»  افتضاض«و عبارات اكثر فقها از اصطالح       )  4612  ، حديث 466، ص 3ق، ج 1413؛ قمي،   2-
تقريبا اكثر فقها از اين      )  588، ص 1ق، ج 1426هاشمي شاهرودي و ديگران،      (اصطالح به معناي ازاله بكارت كردن است           

؛ 28ق، ص 1415انصاري،  :  ن نمونه رك  به عنوا (اند  اصطالح در متون فقهي عربي خود براي بيان اين فرع فقهي استفاده نموده             
از اين رو وقتي شرط      )  531، ص 24ق، ج 1405؛ بحراني،   247، ص 8ق، ج 1413؛ جبعي عاملي،    17، ص 2ق، ج 1410حلي،  

عدم ازاله بكارت، از نظر اين فقها صحيح است در واقع به طور ضمني شرط عدم فرزندآوري هم شده است، چرا كه حتي در                            
باز نيز ممكن   .  شودي بدون نزديكي طبيعي نيز وجود داشته باشد با وضع حمل، بكارت زن زايل مي               صورتي كه امكان فرزندآور   

است گفته شود كه زايمان طبيعي تنها راه وضع حمل نيست و امكان زايمان با عمل جراحي نيز وجود دارد و يا اينكه با توجه                           
!  اصال نيازي به حامله شدن زن هم ممكن است نباشد           )  ينمانند استفاده از مادر جانش     (هاي جديد باروري مصنوعي      به روش 

توان با موارد استثنايي قاعده     كند و نمي  ولي علي اي حال بايد توجه داشت كه معموال مقنن براي موارد غالب، قاعده وضع مي                
 .را بر هم زد

در تاييد اين نظر گفته شده      .  اندتهرا مخالف مقتضاي عقد دائم دانس      )  شرط عدم نزديكي  (جمعي از بزرگان فقها نيز آن        «.  44
در حقوق مدني نيز بايد     .  است كه، چون هدف اصلي نكاح دائم توالد و تناسل است، شرط عدم نزديكي با ذات عقد منافات دارد                   

يي زيرا، نه تنها اين شرط با قوانين امري مربوط به روابط زن و شوهر مخالف است، با مفهوم عرفي زناشو                      .  اين نظر را پذيرفت   
؛ برخي از حقوقدانان نيز شرط عدم نزديكي را در حكم شرط خالف                  )234، ص 1، ج 1392كاتوزيان،  (»  .نيز تعارض دارد   

؛ عاملي  304 و   303، صص   4ق، ج 1387؛ طوسي،   )117 و   116، صص   4، ج 1393شهيدي،  .  (دانندمقتضاي ذات عقد مي    
 .163، ص7ق، ج1413؛ حلي، 391، ص13ق، ج1414كركي، 

أما البطالن في الدوام، فألنه مناف لمقتضاه، ألن المقصود األصلي منه النسل، و هو يستدعي الوطء، و يكون الشرط                     و  ...  «.  45
؛ شيخ يوسف بحراني نيز     )393، ص 13ق، ج 1414عاملي كركي،   (»  فاسدا و يفسد به العقد، للمنافاة، و لعدم الرضى بالعقد إلّا به            

قال في  «:  گويدمختلف و بيان علت بطالن شرط و عقد در نكاح دائم چنين مي                در مقام نقل و تبيين نظر عالمه حلي در             
و الوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط من بطالن العقد و الشرط معا، أما الشرط                    :  المختلف بعد نقل األقوال في المسألة      

و أما العقد فلعدم الرضاء به بدون         فألنه مناف لمقتضى العقد، و من أهم مقتضياته حصول التناسل، و هو يستدعي الوطي،                    
گفته اند اگر در عقد شرط شود كه شوهر با زن نزديكى نكند، شرط صحيح                  «؛  )533، ص   24ق، ج 1405بحراني،  (»  .الشرط
چرا كه هدف و مقصود از نكاح       .  بنظر مى رسد چنين شرطى نه تنها مغاير قانون، بلكه محتمال خالف مقتضاى عقد است              .  است

 ).328تا، ص محقق داماد، بي(» )تناكحوا تناسلوا(ل است زوجيت و تناس
46. Qaramaleki, Mortazi & Amirpoor 
47. Shahidi 

و الغرض من النكاح غير منحصر في الجماع و ال طلب الولد فإن كان هو                 «:  عبارات بعضي از فقها نيز مويد اين نظر است         .  48
و القول الذي حكاه المصنف من اختصاص لزوم الشرط بالنكاح          «؛  )534، ص   24ق، ج 1405شيخ يوسف بحراني،    (»  أعظم غاياته 

استنادا في بطالن الشرط إلى منافاته لمقتضى العقد، و في بطالن العقد إلى عدم الرضا                ...  المنقطع و بطالن العقد لو كان دائما،        
ن المقصود األصلي منها التمتّع و التلذّذ و        به بدون الشرط و لم يحصل، و في جوازهما في المتعة إلى عدم منافاة الشرط لها، أل                 
و هذا ال يخلو من     .  و عليه نزّلوا الروايتين   .  كسر الشهوة دون التوالد و التناسل المقصودين من الدائم، و ذلك ال يستدعي الوطء               
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 من الدائم ما ادعوه     تحكّم كما قاله المصنف، ألن النص مطلق، و المقاصد في النكاح مطلقا مختلفة، و جاز أن يكون المطلوب                    
و ال يعتبر في صحة العقد تتبع غاياته و ال رعاية مقاصده الغالبة، بل يكفي قصد بعضها، و هو متحقّق                       .  في المنقطع، و بالعكس   

هاي شبيري زنجاني در مقام پاسخ به اين اشكال كه روش         ...  ؛ آيت ا  )248، ص 8ق، ج 1413جبعي عاملي،   (»  .في المتنازع فيهما  
حكمت «:  اند كه شود چنين استدالل كرده   باعث به خطر افتادن و از بين رفتن استيالد مي          ...  معيت از قبيل عزل و       تنظيم ج 

نكاح منحصر در استيالد نيست، بلكه يكى از فوائد نكاح حفظ نسل است و فائده مهم ديگر نكاح جلوگيرى از فحشاء با تأمين                         
. ما قبول نداريم حكمت نكاح فقط استيالد باشد       ...  «؛  )1362، ص 4ق، ج 1419شبيري زنجاني،   (»  .نيازهاى جنسى انسانهاست  

 )30، صتانوري همداني، بي(» .نكاح براى ايجاد عالقه بين مرد و زن است و حكمتش منحصر به استيالد نيست
 )384، ص5، ج1387هاشمي شاهرودي و ديگران، (» .ريختن مني خارج از رحم زن، هنگام نزديكي«. 49

50. Sistani 

روشن است كه عزل توسط زوجه و بدون رضايت زوج، قطعا جايز نيست چرا كه زوجه موظف به تمكين از زوج است و                           .  51
 )11، ص3ق، ج1417سيستاني، . (عزل توسط او يا جلوگيري از انزال، قطعا مصداق نشوز است كه جايز نيست

حتي اگر شوهر   .  ط آنكه به او زيان مهمي نزند استفاده كند         جايز است كه زن از داروهاي پيشگيري از حاملگي به شر            «.  52
تواند به  زن مي «؛  )578ق، ص   1422سيستاني،  (»  .مگر اينكه با حقي از حقوق شرعي او منافات داشته باشد             .  راضي نباشد 

ها سلطهباشد و ازدواج سبب نفي اينگونه         دلخواه خود از حامله شدن جلوگيري كند چون از شؤون سلطنت برخوردار مي                 
» .آري، چون شوهر حق استمتاع دارد؛ نبايد جلوگيري زن از حمل به نحوي باشد كه مانع از استمتاع شوهر گردد                    .  نخواهد بود 

؛ شايان توجه است كه در فرض عكس مساله، يعني جلوگيري از بارداري توسط زوج در غير                   )96 و   91، صص   1387صانعي،  (
آيت اهللا صانعي در پاسخ به اين سوال         .  دانندجام اين عمل بدون رضايت زوجه را جايز مي         مورد عزل نيز، برخي از اين فقها، ان        

گيرد و تقريبا غير قابل برگشت است؛        آيا عمل وازكتومي كه براي عقيم كردن مردان و با رضايت خود آنها صورت مي                  «كه  
فرزند و يا موقت بودن اثر آن، في حد نفسه،           با داشتن چند    «:  پاسخ داده اند  »  اشكال دارد؟ و آيا رضايت همسر شرط است؟        
 ).101، ص 1387صانعي، (» ...مانعي ندارد و رضايت همسر، شرعا الزم نيست

53. Maraaghi 
54. Noori Hamedani 

يكي از حقوقى كه زوجين نسبت به هم دارند اين است كه مى خواهند اوالد داشته باشند مخصوصاً در عقد دائم، و بر                          «.  55
ف و ارتكاز متشرّعه است كه بگوييم اگر زن ده سال، بيست سال مانع انعقاد نطفه شد، زوج حق اعتراض نداشته                           خالف عر 

 »...عكس آن هم همين طور است . باشد
56. Moosavi Khomeini 
57. Moosavi Golpayegani 

 از وسائل پيشگيري از بارداري استفاده       آيا جايز است زن بدون اجازه شوهرش      «اي در پاسخ به اين سوال كه        خامنه...  اآيت.  58
آيا براي زني كه سالم است، جلوگيري از          «و همچنين در پاسخ اين سوال كه          »  .محل اشكال است  «:  اندپاسخ داده »  نمايد؟

: دانپاسخ داده »  كنند، جايز است؟  بارداري به طور موقت از طريق به كار گيري وسايل و موادي كه از انعقاد نطفه جلوگيري مي                  
مكارم نيز در پاسخ به اين سوال        ...  ا؛ آيت )278 و   277ق، صص   1424اي،  خامنه(»  .اگر با موافقت شوهر باشد، اشكال ندارد       «

هاي ضد بارداري و تنظيم     ي رحم، استفاده از داروها و روش      تواند اقدام به بستن لوله    آيا زن بدون رضايت همسرش مي     ...  «كه  
. »اي سالمت زن را تهديد كند       اين كار جايز نيست؛ مگر اينكه خطر قابل مالحظه           «:  انددهپاسخ دا »  فواصل بارداري كند؟  

 )70، ص1387مكارم شيرازي، (
59. Momen Qomi 
60. Khameneii 

: أما في الزوجة  ...  و إذا ثبت جواز االمتناع عن االستيالد مطلقا فهل هو مشروط برضا كلّ من الزوجين أو أحدهما؟                        «.  61
من أنّ مقتضى   ...  عدم ثبوت حقّ لها فيه، و جواز امتناع الزوج عن أن يحملها و إن لم تكن طيبة النفس به، و ذلك                          فالظاهر  

/...ماهيت حقوقي فرزندآوري و آثار اشتراط و عدم اشتراط آن ضمن عقد                                /���
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 جواز عزل الرجل لمنيه و إفراغه خارج الرحم و لو مع عدم رضا الزوجة، و إطالقها يقتضي                    - كما عليه المشهور   -األدلة المعتبرة 
 ». و أزمنته إلى آخر العمر، و الزمه أن ال يكون لها حقّ فيه، كما هو واضحجواز ذلك له في جميع  دفعات الجماع

62. Mofid 

طوسي، (»  .العزل عن الحرة ال يجوز إال برضاها، فمتى عزل بغير رضاها أثم، و كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير                        «.  63
 )516ق، ص 1413مفيد، (» ن ترضى منه بذلكو ليس ألحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إال أ«؛ )359ق، ص  1407

 نيز انجام عمل    1352 قانون مجازات عمومي مصوب      42 ماده   3ي اجرايي بند     آيين نامه  5ي   جالب است بدانيم كه در ماده      .64
 .جراحي به منظور جلوگيري از بارداري، به شرط رضايت زوج و داشتن حداقل دو فرزند، جايز بود

مراد ما از جواز عزل،     «:  اند كه اند نيز تصريح كرده   ي كه قايل به جواز عزل بدون اذن و رضايت زوجه            حتي برخي از فقهاي   .  65
» عزل در تمام عمر نيست تا اصلًا بچه بوجود نيايد، بلكه به صورت قضيه جزئيه مى خواهيم ببينيم كه عزل جايز است يا نه؟                          

 )1362، ص 4ق، ج1419شبيري زنجاني، (
66. Inoffensive 
67. Intra Uterine Insemination 
68. Ghaffari 
69. Offensive 
70. In Vitro Fertilization 
71. Autonomy  
72. Reproductive Autonomy 
73. Contraception 
74. Sterilization 
75. EngenderHealth 
76. BBC 
77. Mohindra 
78. Carr 
79. McCulley 
80. Financial abortion 
81. Gibbs 
82. Dubay v. Wells 
83. Makaarem Shirazi 
84. Bahjat 
85. Qomi 

فقد أجيز في   .  فالمراد من تحليل الحرام و تحريم الحالل المنهي عنه، هو أن يحدث قاعدة كلية و يبدع حكما جديدا                     «.  87
الشرع البناء على الشروط إلّا شرطا أوجب إبداع حكم كلّي جديد، مثل تحريم التزويج و التسرّي و إن كان بالنسبة إلى نفسه                          

 ».فقط

عزل در تمام عمر نيست تا اصلًا بچه بوجود نيايد، بلكه به صورت قضيه جزئيه مى خواهيم ببينيم                   مراد ما از جواز عزل،       «.  88
 »كه عزل جايز است يا نه؟

 

 

 منابع

  ir.eshia.taqrir://http: ، قابل دسترسي در16/02/1392تقرير درس خارج فقه مورخ ). 1392. (اشرفي، م

 .انتشارات اسالميه: ، تهران4، جحقوق مدني). بي تا. (امي، حام
 .كنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصاري: ، قم1، چكتاب النكاح). ق1415. (انصاري، م
 .دفتر انتشارات اسالمي: ، قم1، چ24، جحدائق). ق1405. (بحراني، ي
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 .بهجت...  آيت اانتشارات دفتر حضرت: ، قم2، چ4، ججامع المسائل). ق1426. (بهجت، م
 .بهجت... انتشارات دفتر حضرت آيت ا: ، قم1، چ4، جاستفتائات). ق1428. (بهجت، م

 .نابي: ، قم1، چ2 جاستفتائات جديد،). بي تا. (تبريزي، ج
 .كتابفروشي داوري: ، قم1، چ5، ج)محشي كالنتر(اللروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ). ق1410. (جبعي عاملي، ز

 .موسسه المعارف االسالميه: ، قم1، چ8، ج مسالك االفهام). ق1413. ( عاملي، زجبعي
 .انتشارات گنج دانش: ، تهران4، چ 4، جمبسوط در ترمينولوژي حقوق). 1388. (جعفري لنگرودي، م
 .انتشارات گنج دانش: ، تهران3، چ تاثير اراده در حقوق مدني). 1392. (جعفري لنگرودي، م

 .موسسه آل البيت عليهم االسالم: ، قم1، چ20، جوسائل الشيعه). ق1409(. حر عاملي، م
 .موسسه آل البيت عليهم السالم: ، قم1، چ21، جوسائل الشيعه). ق1409. (حر عاملي، م

 .دفتر انتشارات اسالمي: ، قم1، چ2، ج ارشاد).ق1410. (حلي، ح
 .رات اسالميدفتر انتشا: ، قم1، چ3، جقواعد االحكام). ق1413. (حلي، ح
 .دفتر انتشارات اسالمي: ، قم2، چ7، جمختلف الشيعه). ق1413. (حلي، ح
 .موسسه اسماعيليان: ، قم2، چ2، جشرايع االسالم). ق1408. (حلي، ن
 .انتشارات دفتر مقام معظم رهبري: ، قم1، چ)فارسي(اجوبة االستفتائات ). ق1424. (اي، عخامنه

 .41-70، ) 1(21،مجله فقه اهل بيتت و عقيم سازي، كنترل جمعي). بي تا. (خرازي، م
 .انتشارات دانشگاه تهران: ، حرف ت، تهرانلغت نامه دهخدا). 1344. (دهخدا، ع
 .247-258، )1(4،فصلنامه باروري و ناباروريحق بر شناختن پدر و مادر بيولوژيك، ). 1386. (، و خداپرست، ا.راسخ، م

 .سيستاني... انتشارات دفتر حضرت آيت ا: ، قم5، چ3، جالحينمنهاج الص). ق1417. (سيستاني، ع
 .سيستاني... انتشارات دفتر حضرت آيت ا: ، قم9، چالمسائل المنتخبة. )ق1422. (سيستاني، ع

 .295-303، )11 (4، فصلنامه باروري و ناباروريآزادي اراده و سلب توانايي باروري، ). 1389. (سيفي، غ
 .موسسه پژوهشي راي پرداز: ، قم1، چ4كتاب نكاح، ج). ق1419. (شبيري زنجاني، م

 .انتشارات مجد: ، تهران)شروط ضمن عقد (4، جحقوق مدني). 1393. (شهيدي، م

 .انتشارات ميثم تمار: ، قم12، چاستفتائات پزشكي). 1387. (صانعي، ي
 .انتشارات ميزان: ، تهران9، چقواعد عمومي قراردادها). 1389. (صفايي، ح

 .انتشارات سمت: ، تهران20، چاشخاص و محجورين). 1393. (، و قاسم زاده، م.يي، حصفا
 .موسسه اسماعيليان: ، قم2، چ1، جحاشية المكاسب). ق1421. (طباطبايي يزدي، م

 .المكتبه المرتضويه الحياء اآلثار الجعفريه: ، تهران3، چ4، جالمبسوط). ق1387. (طوسي، ا
 .دار الكتب العربي: ، لبنان2چ، نهايه). ق1400. (طوسي، ا
 .دفتر انتشارات اسالمي: ، قم1، چ4، جالخالف). ق1407. (طوسي، ا

 .موسسه آل البيت عليهم السالم: ، قم2، چ 13، ججامع المقاصد في شرح القواعد). ق1414. (عاملي كركي، ع
 .انتشارات دارالفكر: ، قم24، چ2 ج اللمعة الدمشقية،). 1383. (عاملي، م

هاي داراي معلوليت ژنتيكي در اسناد بين المللي حقوق         حق فرزندآوري زوج  ).  1394.  (، و اصغري، ا   .، پورفتح اله، ع   .سي، م عبا
 .89-116، )9 (33، فصلنامه حقوق پزشكيبشر و نظام حقوقي ايران، 

مجموعه   (يدگاه فقه و حقوق   هاي نوين توليد مثل انساني از د       هاي پيشرفته در درمان نازايي، روش      روش).  1382.  (غفاري، م 
 .انتشارات سمت: ، تهران2، چ)مقاالت

 :، قابل دسترسي در25/08/1388 و 24تقرير درس خارج فقه مورخ ). 1388. (فاضل لنكراني، م
http://www.fazellankarani.com/persian/lesson/ 3043/& /3045/ 
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، دو فصلنامه علمي پژوهشي دانش حقوق مدني      اميه و قانون مدني،     هاي حق از ديدگاه فقه ام     آثار و ويژگي  ).  1391.  (فروغي، ع 
1) 1( ،14-1. 

هاي حقوقي  موسسه مطالعات و پژوهش   :  ، تهران 3، دفتر يكم، چ   حقوق بشر در جهان معاصر     ).  1390.  (قاري سيد فاطمي، م   
 .شهر دانش

دو فصلنامه فقه و مباني حقوق      اماميه،   فقه در ريفرزندآو به الزام مشروعيت).  1388.  (، و اميرپور، ح   .، مرتاضي، ا  .قراملكي، ع 
 .125-140، )42 (1، اسالمي

 .دفتر تبليغات اسالمي: ، قم1، چ2، جرسائل). ق1427. (، ا)ميرزاي قمي(قمي، 
 .دفتر انتشارات اسالمي: ، قم2، چ3، جمن اليحضره الفقيه). ق1413. (قمي، م

 .نشر ميزان:  تهران،2، چنظريه عمومي تعهدات). 1382. (كاتوزيان، ن
 .نشر ميزان: ، تهران10، چقانون مدني در نظم حقوقي كنوني). 1383. (كاتوزيان، ن
 .شركت سهامي انتشار: ، تهران5، چ3، جقواعد عمومي قراردادها). 1387. (كاتوزيان، ن
 .شركت سهامي انتشار: ، تهران4، چ3، جفلسفه حقوق). 1390. (كاتوزيان، ن
 .شركت سهامي انتشار: ، تهران6، چ5، جقواعد عمومي قراردادها). 1390. (كاتوزيان، ن
 .شركت سهامي انتشار: ، تهران3، چ1، جحقوق خانواده). 1392. (كاتوزيان، ن
 .شركت سهامي انتشار: ، تهران2، چ2، جحقوق خانواده). 1393. (كاتوزيان، ن
 .امي انتشارشركت سه: ، تهران96، چ مقدمه علم حقوق). 1393. (كاتوزيان، ن

 http://www.ayat-gerami.ir/data.asp?L=4&id=2774: قابل دسترسي در). تابي. (گرامي، م

 .انتشارات سمت: ، قم7، چ2 بخش مدني: قواعد فقه). 1385. (محقق داماد، م
 .11-24، )2(2، فصلنامه فقه پزشكيشرط فرزندآوري و يا عدم آن، ). 1389. (محقق داماد، م
  .نابي: ، قم1، چبررسي فقهي حقوق خانواده). تابي. (ممحقق داماد، 

 .دفتر انتشارات اسالمي: ، قم1، چ2، جالعناوين الفقهية). ق1417. (مراغي، ع
 .انتشارات اميركبير: ، تهران3 خ، چ-، حرف آ1، جفرهنگ فارسي معين). ش2536. (معين، م
 .تشارات گنگره جهاني هزاره شيخ مفيدان: ، چ اول، قمالمقنعه). ق1413. (، م)شيخ مفيد(مفيد، 

 .انتشارات مدرسة االمام علي بن ابي طالب: ، قم1، چاحكام پزشكي). 1387. (مكارم شيرازي، ن
 .انتشارات مدرسه امام علي ابن ابي طالب: ، قم2، چ3، جاستفتائات جديد). ق1427. (مكارم شيرازي، ن
 .دفتر انتشارات اسالمي:  قم،5، چ 3، جاستفتائات). ق1422. (موسوي خميني، ر
 .انتشارات دار القران الكريم: ، قم2، چ 2، جمجمع المسائل). ق1409. (مموسوي گلپايگاني، 

 .دفتر انتشارات اسالمي: ، قم1، چكلمات سديده في مسائل جديدة). ق1415. (مومن قمي، م
 .112-136، 9،  مجله فقه اهل بيت،)2(سخني در تنظيم خانواده ). تابي. (مومن قمي، م

 .المكتبة المحمدية: ، تهران1، چ1، جمنية الطالب). ق1373. (نائيني، م
 .دار احياء التراث العربي: ، بيروت7، چ31، ججواهر الكالم). ق1404. (نجفي، م

 .24-52، )1(33 ،مجله فقه اهل بيتمقاله كنترل جمعيت، ). تابي. (نوري همداني، ح
انتشارات موسسه  :  ، قم 1، چ 5، ج فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل البيت عليهم السالم       ).  1387  (و ديگران، .  هاشمي شاهرودي، م  

 .دايرة المعارف فقه اسالمي بر مذهب اهل بيت عليهم السالم
انتشارات :  ، قم 1، چ 1، ج فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل البيت عليهم السالم          ).  ق1426(و ديگران،   .  هاشمي شاهرودي، م  

 .رف فقه اسالمي بر مذهب اهل بيت عليهم السالمموسسه دايرة المعا
 

��
/ 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

493 

 
 

 

 

 

Abbasi, M., Pourfathollah, A., Asghari, A. (2015). [Right to Childbearing of Couples with 
Genetic Disorders in International Human Rights Documents and the Legal Systems in 
Iran]. Medical Law Journal. 33(9). 89-116 [in Persian]. 

Ameli Karaki, A. (1993). [Jaame Al-Maqased Fi Sharhe Al-Qavaaed]. Volume 13. Second 
Published. Qom: Al Al-Bayt Institute [in Arabic]. 

Ameli, M. (2004). [Al-Lomat Al-Dmashqiyeh]. Volume 2. 24 Published. Qom: Dar Al-Fekr 
Publications [in Arabic]. 

Ansari, M. (1994). [Ketab Al-Nekah]. First Published. Qom: Congress Respect Sheikh 
Ansari [in Arabic]. 

Ashrafi, M. (2013). Retrieved from: http://taqrir.eshia.ir [in Persian]. 
Bahjat, M. (2004). [Jame Al-Masaael]. Volume 4. Second Published. Qom: Ayatollah Bahjat 

Office Publications [in Persian]. 
Bahjat, M. (2007). [Esteftaat]. Volume 4. First Published. Qom: Ayatollah Bahjat Office 

Publications [in Persian]. 
Bahrani, Y. (1984). [Hadaaegh]. Volume 24. First Published. Qom: Islamic Publications 

Office [in Arabic]. 
BBC. (no date). [Fathers' rights]. Retrieved from: http://www.bbc.co.uk/ethics/abortion/-

legal/fathers.shtml [in English]. 
Boving, j. Pennings, G. (2004). [Parenthood should be regarded as a right]. Ethics and Law, 

784-785 [in English]. 
Carr, C. (2015). [Beginning Medical Law]. First published. Devon: Routledge [in English]. 
Case law: Dubay v. Wells. (2007). Retrieved from: www.ca6.uscourts.gov/opinions.-

pdf/07a0442p-06.pdf. 
Dehkhoda, A. (1965). [Dehkhoda Dictionary]. T Letter. Tehran: Tehran University 

Publications [in Persian]. 
EngenderHealth. (2002). [Contraceptive Sterilization: Global issues and trends]. Retrieved 

from: https://www.engenderhealth.org/wp-content/uploads/imports/files/pubs/family plan
-ning/factbook_chapter_4.pdf [in English]. 

Fazel lankarani, M. (2009). Retrieved from: http://www.fazellankarani.com/persian/-
lesson3043/& /3045/ [in Persian]. 

Forooghi, A. (2012). [Effects and Characteristics of the Right from the Riew of Imamieh 
Jurisprudence and Civil Law]. Civil Law Knowledge Journal, 1(1). 1-14 [in Persian]. 

G. McCulley, M. (1998). [The Male Abortion: The Putative Father's Right to Terminate His 
Interests In and Obligations to the Unborn Child]. Journal of Law and Policy. 7(1). 1-55 
[in English]. 

G. Post, S. (2004). [Encyclopedia of Bioethics]. 3rd Edition. Volume 4. New York: Thomson. 
Gerami, M. (no date). Retrieved from: http://www.ayat-gerami.ir/data.asp?L=4&id=2774 [in 

Persian]. 
Ghaffari, M. (2003). [Advanced Techniques for Treating Infertility]. Modern Human 

Reprodactive Techniques from the Riew of Jurisprudence and Law. Second Published. 
Tehran: Samt Publications [in Persian]. 

Gibbs, N. (2006). [A Man's Right to Choose?] Retrieved from: http://content.time.com/time/-
nation/article/0,8599,1173414,00.html. 

Haashemi Shaahroodi, M. (2005). [Culture of Fiqh According to the Religion of Ahl al-Bayt]. 
Volume 1. First Published. Qom: Publication of the Islamic Feqh Encyclopedia 
According to the Religion of Ahl Al-Bayt Institution [in Persian]. 

Haashemi Shaahroodi, M. (2008). [Culture of Fiqh According to the Religion of Ahl Al-

Bayt]. Volume 5. First Published. Qom: Publication of the Islamic Feqh Encyclopedia 
According to the Religion of Ahl Al-Bayt Institution [in Persian]. 

/...ماهيت حقوقي فرزندآوري و آثار اشتراط و عدم اشتراط آن ضمن عقد                                /���

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

494 

 
 

 

 

���
��� ������������ / 	����� �!" / � �#$%%/&���  '()*/  

Helli, H. (1989). [Ershaad]. Volume 2. First Published. Qom: Islamic Publications Office [in 
Arabic]. 

Helli, H. (1992). [Mokhtalef Al-Shiaa]. Volume 7. Second Published. Qom: Islamic Public-
ations Office [in Arabic]. 

Helli, H. (1992). [Qavaaed Al-Ahkaam]. Volume 3. First Published. Qom: Islamic 
Publications Office [in Arabic]. 

Helli, N. (1987). [Sharaayeh Al-Islam]. Volume 2. Second Published. Qom: Ismaaiiliyan 
Institute [in Arabic]. 

Herring, J. (2010). [Medical law]. 2 Edition. England: Person. 
Herring, J. (2011). [Medical law].New York: Oxford University press. 
Herring, J. (2017). [Family law]. 8 Edition. Slovakia: Person. 
Horr Ameli, M. (1988). [Vasaael Al-Shiaa]. Volume 20. First Published. Qom: Al Al-Bayt 

Institute [in Arabic]. 
Horr Ameli, M. (1988). [Vasaael Al-Shiaa]. Volume 21. First Published. Qom: Al Al-Bayt 

Institute [in Arabic]. 
Imami, H. (no date). [Civil Law]. Volume 4. Tehran. Islamiyeh Publications [in Persian]. 
Jabaii Ameli, Z. (1989). [Al-Raozat Al-bahiyyah Fi Sharhe Lomat Al-Dameshqiyyah]. 

Volume 5. First Published. Qom: Davari Bookstore [in Arabic]. 
Jabaii Ameli, Z. (1992). [Masalek Al-Afham]. Volume 8. First Published. Qom: Al-Maaref 

Al-Islamiyah Institute [in Arabic]. 
Jafari Langroodi, M. (2009). [Extensive in the Terminology of Law]. Volume 4. Fourth 

Published. Tehran: Gange Danesh Publications [in Persian]. 
Jafari Langroodi, M. (2013). [The Impact of Will on Civil Rights]. Third Published. Tehran: 

Gange Danesh Publications [in Persian]. 
Kaatooziyan, N. (2003). [General Theory of Obligations].Second Published. Tehran: Mizan 

Publication [in Persian]. 
Kaatooziyan, N. (2004). [Civil Code in the Current Legal Order]. Tenth Published. Tehran: 

Mizan Publication [in Persian]. 
Kaatooziyan, N. (2008). [General Rules of Contracts]. Volume 3. Fifth Published. Tehran: 

Sahami Enteshar Company [in Persian]. 
Kaatooziyan, N. (2011). [General Rules of Contracts]. Volume 5. Sixth Published. Tehran: 

Sahami Enteshar Company [in Persian]. 
Kaatooziyan, N. (2011). [Philosophy of Law]. Volume 3. Forth Published. Tehran: Sahami 

Enteshar Company [in Persian]. 
Kaatooziyan, N. (2013). [Family Law]. Volume 1. Third Published. Tehran: Sahami Enteshar 

Company [in Persian]. 
Kaatooziyan, N. (2014). [Family Law]. Volume 2. Second Published. Tehran: Sahami 

Enteshar Company [in Persian]. 
Kaatooziyan, N. (2014). [Introduction to the Science of Law]. 96 Published. Tehran: Sahami 

Enteshar Company [in Persian]. 
Khameneii, A. (2003). [Ajvabat Al-Esteftaat]. First Published. Qom: Leader Office 

Publications [in Persian]. 
Kharrazi, M. (no date). [Population Control and Sterilization]. Fiqhe Ahle Bayt Megazine. 

21. 41-70 [in Persian]. 
Maclean M. (2004). [Parenthood should not be regarded as a right]. Ethics and Law. 782-783 

[in English]. 
Makaarem Shirazi, N. (2006). [Esteftaat Jadid]. Volume 3. Second Published. Qom: Imam 

Ali Publications [in Persian]. 

���/ 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

495 

 
 

 

 

 

Makaarem Shirazi, N. (2008). [Medical Rulings]. First Published. Qom: Imam Ali 
Publications [in Persian]. 

Maraaghi, A. (1996). [Al-Anavin Al-Feghhiyeh]. Volume 2. First Published. Qom: Islamic 
Publications Office [in Arabic]. 

Moein, M. (1977). [Moein Persian Dictionary]. Volume 1. A-KH Letter. Third Published. 
Tehran: Amir Kabir Publications [in Persian]. 

Mofid, M. (1992). [Al-Maqneea]. First Published. Qom: World Congress of Millennium 
Sheikh Mofid Publications [in Arabic]. 

Mohaqqeq Daamad, M. (2006). [The Rules of Jurisprudence: the Civil Section 2]. 7 
Published. Qom: Samt Publication [in Persian]. 

Mohaqqeq Daamad, M. (2010). [Childbirth Condition or Lack of It]. Figh of Medicine 

Journal. 2 (2). 11-24 [in Persian]. 
Mohaqqeq Daamad, M. (no date). [Jurisprudence Review of Family Law]. First Published. 

Qom: no name [in Persian]. 
Mohindra, R. (2008). Medical Law Handbook. New York: Radcliffe Publishing.  
Momen Qomi, M. (1994). [Kalemaat Sadide Fee Masaael Jadide]. First Published. Qom: 

Islamic Publications Office [in Arabic]. 
Momen Qomi, M. (no date). [Survey about Family Planing 2]. Fiqhe Ahle Bayt Megazine, 

9(1). 112-136 [in Persian]. 
Moosavi Golpayegani, M. (1988). [Majma Al-Masaael]. Volume 2. Second Published. Qom: 

Daar Al-Qoraan Al-Karim Publications [in Persian]. 
Moosavi Khomeini, R. (2001). [Esteftaat]. Volume 3. Fifth Published. Qom: Islamic 

Publications Office [in Persian]. 
Naaiini, M. (1953). [Monyat Al-Taaleb]. Volume 1. First Published. Tehran: Al-Maktabat 

Al-Mohammadiyeh [in Arabic]. 
Najafi, M. (1983). [Javaaher Al-Kelaam]. Volume 31. Seventh Published. Beyroot: Daar 

Ehyaa Al-Toraath AL-Arabi [in Arabic]. 
Noori Hamedani, H. (no date). [Family Planing Article]. Feqh Ahle Bayt Megazine, 33, 24-

52 [in Persian]. 
Qaari Seyyed Fatemi, M. (2011). [Human Rights in the Contemporary Word].Volume 1. 

Third Edition. Tehran: Shahre Danesh Institute [in Persian]. 
Qaramaleki, a., Mortazi, A., Amirpoor, H. (2009). [Legitimacy of Necessitating of Having 

Child in Imamieh Jurisprudence]. Jurisprudence and the Essentials of Islamic Law. 1 
(42) 125-140 [in Persian]. 

Qomi, A. (2006). [Rasaael]. Volume 2. First Published. Qom: Islamic Advertising Office [in 
Arabic]. 

Qomi, M. (1992). [Man La Yahzarho Al-Faghih]. Volume 3. Second Published. Qom: 
Islamic Publications Office [in Arabic]. 

Raasekh, M., Khodaparast, A. (2007). [The Right to Know the Biologic Parents]. Journal of 

Reproduction and Infertility. 247-258 [in Persian]. 
Saaneii, Y. (2008). [Medical Isteftaat]. Twelfth Published. Qom: Mesam Tammar 

Publications [in Persian]. 
Saffaii, H. (2010). [General Rules of Contracts]. Ninth Published. Tehran: Mizan 

Publications [in Persian]. 
Saffaii, H., Qaasemzadeh, M. (2014). [Persons and Incapables]. Twentieth Published. 

Tehran: Samt Publications [in Persian]. 
Saifi, Gh. (2010). [Free Will and Deprivation of Fertility Ability]. Journal of reproduction 

and infertility. 4(11). 295-303 [in Persian]. 
Shahidi, M. (2014). [Civil Law]. Volume 4. Tehran: Majd Publications [in Persian]. 

/...ماهيت حقوقي فرزندآوري و آثار اشتراط و عدم اشتراط آن ضمن عقد                                /���

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

496 

 
 

 

 

���
��� ������������ / 	����� �!" / � �#$%%/&���  '()*/  

Shobairi Zanjani, M. (1998). [Ketabe Nekah]. Volume 4. First Published. Qom: Raay Pardaz 
Institute [in Persian]. 

Sistani, A. (1996). [Menhaaj Al-Salehin]. Volume 3. Fifth Published. Qom: Ayatollah Sistani 
Office Publications [in Arabic]. 

Sistani, A. (2001). [Al-Masaael Al-Montakhabeh]. Ninth Published. Qom: Ayatollah Sistani 
Office Publications [in Arabic]. 

Tabatabaii Yazdi, M. (2000). [Haashiyah Al-Makaaseb]. Volume 1. Second Published. Qom: 
Ismaaiiliyan Institute [in Arabic]. 

Tabrizi, J. (no date). [New Esteftaat]. Volume 2. First Published. Qom: no name [in Persian]. 
Toosi, A. (1967). [Al-Mabsoot]. Volume 4. Third Published. Tehran: Al-Maktabat Al-

Mortazaviyah Le-Ehyaahe Asare Al-Jafariyah [in Arabic]. 
Toosi, A. (1979). [Nehaayat]. Second Published. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Arabiyah [in 

Arabic]. 
Toosi, A. (1986). [Al-Khelaf]. Volume 4. First Published. Qom: Islamic Publications Office 

[in Arabic]. 
Warnock, M. (2002). [Making Babies: Is there a right to have children?]. First Published. 

New York: Oxford University press. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���/ 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

