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 ندآوري در فقه امامیهمشروعیت الزام به فرز
 

  ١٭٣حیدرامیرپور ٢،ي احمد مرتاض١،يمظهر قراملکيعل
  دانشگاه تهراني دکتريدانشجو ٣  ، ارشد دانشگاه تهراني کارشناسيدانشجو٢  ،دانشیار دانشگاه تهران١

 )٢٣/٤/١٣٨٨ :يریخ پذیرش نهای تاـ ٤/٩/١٣٨٧ :تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
ان یم. هاي جدي زوجین در عصر کنوني است اده از چالشفرزندآوري در نظام خانو

فرزندآوري جزء ماهیت شرعي و مقتضاي ذات عقد نکاح ه در اینکه ی اماميفقها
، دیدگاههاي فقیهان قتضاي اطالق آن ارۀدربالیکن  ستی نياختالف ،شود محسوب نمي
ما این حق د اشوميفرزندآوري از مقتضاي اطالق عقد نکاح تلقي ) ١ :متفاوت است

-شمار نمي بهاطالق عقد ازدواجاز مقتضاي فرزندآوري ) ٢ ؛فقط به زن اختصاص دارد
اینست که فرزندآوري در قضایي در این خصوص قانوني طرح دعواي  ۀنو تنها پشتواآید 

. آور تبدیل گردد آن به یک ضمانت الزام ۀیضمن عقد نکاح یا براساس تباني عقد بر پا
با  ،           و در نهایتزدپردا ميشده یاد يآراتحلیلي به بررسي دالیل  ۀعالنوشتار حاضر با مط

کاهش یا (احتمالي پیشگیري از تبعات  وم را اثبات و برايداتقان دیدگاه رهیافت فقهي 
 ماده  پیش بینيدهد و کارهایي را ارائه مي  ناشي از نظریه برگزیده، راه) هازوال نسل

 .دکن وق موضوعه پیشنهاد ميقانوني مصرّح را در حق
 

 .عقد نکاح و  مقتضاي اطالق ـ ماهیت شرعي نکاح ـ عزل ـاستیالد ها کلیدواژه
 

 طرح مسأله
  خانواده فرآیندي از تالشِ ناشي از توافق دو جنس مخالف براي ایجاد هماهنگي

 ترین هاي اجتماعي و حقوقي مختلف جایگاهي واالدارد و مهم و در نظام ١هاست سلیقه

_____________________________________________________________ 
  :Dr.amirpour@yahoo.com Email           ٠٢١ـ٨٨٧٤٢٦٣٢: ـ فاکس٠٩١٤٣٠٨٩٧٠١ :تلفن:  نویسنده مسئول٭  

 ـ خانواده تنها یک واحد مسکوني نیست بلکه: اندبرخي از جامعه شناسان غربي نیز در تعریف خانواده گفته. ١  
از همه مهمتر، خانواده یک جامعه اخالقي است به این معنا که . حداقل گاهي یک واحد اقتصادي و حقوقي است

 ).٧١پیتر برك، ( لحاظ عاطفي تحت تاثیر یکدیگرند گروهي در آن به خود هویت می بخشند و از
شوند و ـ خانواده، مرکب از گروهي افراد است که از طریق خون، ازدواج یا فرزند خواندگي به یکدیگر منسوب می

 ).١٧٣بروس کوئین، (کنند براي مدتي طوالني و نامشخص با هم زندگي مي
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ا عدم پیشرفت جوامع،  یبقاي نوع بشر، ترقي. آید نهاد اجتماعي به حساب مي
انتخاب در شریعت اسالم، . حاصل تشکیل نظام خانواده است... تربیتي و  زیرساختارهاي

  و رابطه زناشویي میان آنان شالوده تشکیل دو جنس مخالف١قانوني پیوندهمسر و 
 اعضاي خانواده تلقي  یکدیگر و نسبت بهریزي تکالیف زوجین خانواده و اساس پي

اطاعت و :  داردنیکو و پرارزش به دنبال يازدواج آثاربر این اساس . )٢١/روم (گردد مي
 و مهر و رأفت توأم با صمیمیت دستیابي به آرامش دروني ،)٣٢/نور(امتثال فرمان خدا 

ن و اجتناب  حفظ دی،)٢٢٠/ ١٠٠مجلسي، (، )ص( برپایي سنّت رسول خدا ،)٢١/روم(
و بهره مندي از  تعدیل احساسات نفساني ،)٣٢٩ـ٥/٣٢٨کلیني، ( ٢،نفس از وقوع در حرام

 مجلسي، (٤و تولید نسل) ٤١/ ٢٠عاملي،  (٣به منظور رسیدن به خودشکوفایيآن 
 .)همانجا

آثار نیکوي ازدواج از و تربیت اوالد شایسته نیز یکي برخورداري از نعمت فرزندآوري 
گفتۀ برخي  به .ها بوده است  و خانوادهنکاحدیرباز کانون توجه طرفین  از است که

 ٦شامدرنیپ ۀ در دور٥ جوامع کارگرطلبۀ ازدواج به شرط فرزندآوري در اندیشنویسندگان
سیاست کاهش جمعیت و ازدواج به شرط عدم اجبار طرفین به  و به اوج خود رسید

وجود حق قانوني .  رایج گشتدی جددر دورانفنآوري  بر يمبتنفرزندآوري در جوامع 
 موسوم است ـ از جانب زوجین در صورت ناتواني زن ٧فسخ نکاح ـ که به طالق ارتجاعي

از  .)٩٥ساروخاني، . (یا مرد از فرزندآوري در جوامع غربي از این واقعیت حکایت دارد
بازو و آید و از آن به عنوان دیدگاه اسالم نیز داشتن فرزند، یک مزیت به حساب مي

 حرعاملي،(، مایه انس و دلگرمي کانون خانواده )٥١/١٦٢مجلسي، ( ٨ خانوادهۀپشتوان
- تعبیر مي... و) ٣٥/ عمرانآل( ، منبع ارزشمندي براي پیشبرد اهداف شریعت)٢٠/٥١
اما ناتواني از بارداري و یا محرومیت آگاهانه از فرزندآوري به دالیل متعدد از سوي . شود

_____________________________________________________________ 
1. contract 

 »فلیتّق هللا في النصف اآلخرفقد احرز نصف دینه من تزوّج «. ٢
 بعد االسالم افضل من زوجة مسلمة تسرّه اذا نظر الیها و تطیعه اذا امرها و تحفظه اذا ةً مسلم فائدءٌما استفاد امر «.٣

 »غاب عنها في نفسها و ماله
 » ولو بالسّقطمه فانّي اباهي بکم االمم یوم القیااتناکحوا تناسلو«. ٤

5. labor intensive 
6. modernism 
7. spontaneous divorce 

 ".نعم العضد الولد ...."):ع(قال االمام الحسن ابن علي العسکري . ٨ 
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هاي کنوني در کشورهاي در حال توسعه  ز معضالت جدي در خانوادهیکي از زوجین ا
 فرزندآوري و جایگاه آن ۀفقدان صراحت قانوني و دیدگاههاي متفاوت فقیهان دربار. است

و » کراهت عزل بدون شرط و رضایت زن در عقد دائم«در قلمرو نکاح در ذیل مباحث 
 . ه استسبب تشدید این چالش نیز شد» عیوب مجوز فسخ نکاح«

 متون مند و جامع در مستلزم پژوهشي نظاماز آن گشایي  گرهو تبیین این مساله 
  به تبیین و با رهیافت فقهياین نوشتار با مطالعه تحلیلي. هاي دیني است آموزهفقهي و 

 آیا فرزندآوري از  کهپردازدمين مساله جایگاه استیالد و فرزندآوري در کانون خانواده و ای
 از حقوق زوجین تلقي مباشرتي عقد ازدواج و یا مقتضاي اطالق آن و مانند ماهیت شرع

 یکي از زوجین از فرزندآوري، مجوزي براي طرح دعواي  استنکافشود تا در صورت مي
 و به دلیل ستیجزء مقتضاي عقد ازدواج نن یا؟ یا فراهم گردداجبار طرف مقابل به آن 

دادخواست محرومیت از فرزندآوري از جانب زن یا آور بودن دعوا، طرح  فقدان عنصر الزام
به عنوان مثال آیا براي زن جایز است تا با خوردن داروهاي ضد ؟ خواهد بودمرد مسموع ن

 مرد را از داشتن فرزند محروم کند در حالي که مرد به این امر راضي نیست؟ یا ،بارداري
ز فرزندآوري محروم کند؟ و در این  او را ا،تواند بدون رضایت زن آیا مرد نیز مي،بر عکس

محرومیت از فرزندآوري به (صورت طرف مقابل حق خواهد داشت که او را از این اقدام 
 عدم جواز ،منع کند؟ بر فرض اینکه حکم تکلیفي محرومیت از فرزندآوري) طرق مختلف

ان باشد حکم وضعي آن چیست؟ آیا حکم فرزندآوري نیز مانند بیع است که وقتي عقد می
کند و  نقدبودن ثمن را اقتضاء مي،گردد و اطالق عقدمتبایعین به صورت مطلق انعقاد مي

تکلیفي آن ارتکاب گناه و  حکم،وضعيو هم حکم تکلیفي دارد حکم همتسلیم آنعدم
ضمان فرد در قبال فروشنده است و اگر تسلیم نکند او نیز حق تحبیس  وضعي آنحکم
 کند یانه؟ميپیدا

 .قبل از ورود به بحث ضروري استنکاح ي و تعریف مقتضاي عقد بررس
 

  نکاح١مقتضاي عقد
 دهد که ازدواج داراي نشان مي) آیات و روایات مربوط به نکاح(هاي دیني  تتبع در آموزه

تواند متعلق غرض ازدواج  است و هر جنبه از آن ميو متعدد آثار چند سویه اغراض و 

_____________________________________________________________ 
 .شود شامل مي... اختصاص ندارد و ایقاعات را نیز مثل طالق و ) عقد(بحث مقتضا به اعمال حقوقي دوطرفه . ١ 
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 .شود آنها علّت منحصره یا ماهیت شرعي عقد نکاح تلقي نمي هیچ یک از لي و،واقع گردد
  یا مقتضاي هر عقدي را در ذیل مباحث مربوط به شروط مخالف،فقیهان بیش و کم

اما مقتضاي عقد مفهومي فراگیر دارد و تبیین . اند کردهيبررسباطل و مبطل عقد شروط 
 را به دو دسته قتضاي عقدبرخي از علما م. استعقد  مقتضايآن مستلزم شناخت انواع 

فخر المحققین، (مقتضاي اطالق عقد ) مقتضاي ذات عقد ب) الف: اند بندي کرده تقسیم
 .)٢/٢٤٨، اي حسیني مراغه؛ ٣/١٣٢

مقتضاي ذات عقد یا ماهیت شرعي عقد من حیث هي هي و ذات بدون لحاظ ) الف
قد متوقف به آن عبارتست از هر چیزي که وجود و صحت ع) ماهیت مهمله(امر خارجي 

؛ ٦١ رشتي،؛ همان(شود  است به طوري که با انتفاي آن، ماهیت عقد نیز منتفي مي
اي از موارد بر   مالك شناخت و تعیین ماهیت شرعي هر عقدي در پاره،)٣/٢٠٩نائیني، 

غالب بناي  ،به این معنا که شارع.  است عرفۀاساس شرع و در برخي موارد دیگر بر عهد
براي مثال، ماهیت . کند ن موارد تائید و فقط شرایط و موانع آن را بیان ميمردم را در ای

یا عت، ف عین یا مننبنابراین نبود. استشرعي وقف، حبس عین و رها کردن منفعت آن 
خارج نکردن عین از مالکیت شخصي و یا وقف آن یا نیت بقا براي عین موقوفه، أفقدان ش

؛ نائیني، ٢٤٨ـ٢/٢٤٩ اي، مراغه(ف است براي مدت موقت سبب انتفاي ماهیت وق
رو، وجود مقتضیات ذات هر عقدي براي تحقق و صحت آن عقد  از این) ٢٠٩ـ٣/٢٠٢

الزم و اشتراط عدم آن یا هر شرطي مخالف با آن باطل و نیز موجب بطالن عقد خواهد 
 عدم )عمل حقوقي(، هرگاه خریدار یا فروشنده در داد و ستد دوطرفه نیبنابرا. بود

معاوضیت ثمن یا کاال را شرط کرده باشند، شرط باطل و موجب ابطال داد و ستد نیز 
بر این اساس اگر فرزندآوري جزء مقتضاي ذات ). ٣/٢٠٩؛ نائیني، ٢٤٩، همان(خواهد بود 

عقد نکاح تلقي گردد، فرزندآوري در کانون خانواده از سوي طرفین، الزم و در صورت 
م طرف مقابل به آن صحیح است و اشتراط عدم فرزندآوري در استنکاف یکي از آنها، الزا

در حالي که . نکاح یا تباني عقد براساس آن باطل و مبطل عقد نیز خواهد بود ضمن عقد
 . دانند و نه بر الزام و یا بطالن ملتزمندفقیهان نه فرزندآوري را الزم مي

ز هر چیزي که اطالق  یا ماهیت عقد به شرط ال عبارتست ا،مقتضاي اطالق عقد) ب
مالك  د وکن  آن را ایجاب مي)در صورتي که عقد خالي از قید و شرط باشد(عقد 

براي مثال هرگاه حق انتفاع در وقف یا تملیک . شرع یا عرف است تشخیص و تعیین آن
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در وصیت بر گروهي از زن و مرد بدون تعیین سهم هر یک از آنها در انتفاع از موقوفه و 
، واگذار گردد، اطالق وقف و وصیت انصراف در برابري سهم موقوف علیهم وصیت تملیکي

، هر موردي که از مقتضاي اطالق یک عقد به روشنتربه عبارت ). ٣/٢١٠نائیني، (دارد 
آید در صورت خالي بودن عقد از هرگونه شرط و قید به منزله تصریح آن میان  حساب مي

 بود و البته با شرط خالف آن از سوي طرفین متعاقدین در زمان انعقاد قرارداد خواهد
بنابراین  .)٢/٢٥١ ،همان(اي وارد سازد   بدون آنکه به صحت عقد خدشهاستقابل تغییر 

اگر فرزندآوري از مقتضاي اطالق عقد نکاح به شمار آید، در صورت عدم اشتراط آن در 
د بوده و الزام به ضمن عقد از جانب زن و مرد به منزله تصریح آن در زمان انعقاد عق

فرزندآوري از جانب هر یک از طرفین در فرض استنکاف طرف دیگر نیز مشروع خواهد 
 عدم فرزندآوري را در ضمن عقد شرط کند، عقد صحیح و شرط ،بود و اگر یکي از طرفین

 .الزم االتباع است
 توضیحات، تفاوت مقتضاي ذات و اطالق عقد در آن است که در مقتضاي نیابنابر

ات، هر چیزي که جزء آن تلقي گردد از ماهیت غیر قابل انفکاك و شرط عدم آن یا ذ
اما در . شرط هر چیزي که مخالف با آن باشد باطل و موجب بطالن عقد نیز خواهد بود

 ۀلمقتضاي اطالق، هر چیزي که جزء آن اعتبار گردد در صورت مطلق بودن عقد، به منز
هر چیزي که مخالف با آن باشد، صحیح و پایبندي تصریح آن از سوي متعاقدین و شرط 

به آن واجب خواهد بود زیرا مقتضاي اطالق هر عقدي قابلیت تغییر از طریق قید و شرط 
از قبیل نسیه بودن نیز برخي اوصاف و شروط . )٢/٢٥٢، همان(در ضمن عقد را دارد 

نه مقتضاي  دائم، یا مدت دار نمودن پرداخت مهریه در نکاحدار بودن کاال  ثمن، مدت
 این دسته ۀاگر فرزندآوري در زمر. آید و نه از مقتضاي اطالق آن ذات عقد به حساب مي

مرد در فرض خودداري هر  از اوصاف و شروط قرار گیرد، الزام به فرزندآوري از سوي زن و
ي در این خصوص مسموع نخواهد بود مگر یست و طرح دعواي قضاییک از آنها صحیح ن

ین یا یکي از آنها، فرزندآوري را در ضمن عقد نکاح، شرط کرده باشند و یا آنکه زوج
سخن از جایگاه استیالد در قلمرو خانواده و اینکه از . تباني عقد براساس آن واقع گردد

آید یا خارج از آنهاست، در ادبیات  حساب مي ماهیت شرعي نکاح یا مقتضاي اطالق آن به
گشایي  به منظور گره. هان متقدم به صراحت بحث نشده استفقه امامیه به ویژه آثار فقی

با هاي ارائه شده با مالكالي آثار فقیهان را جستجو و  از این مساله به ناچار باید البه
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فرزندآوري از مقتضاي ذات عقد اینکه  امامیه در يهمه فقها .توضیحات قبلي تطبیق داد
 براي .)٧/٢٨١، مسالک االفهامهید ثاني، ش(آید، اتفاق نظر دارند  ازدواج به حساب نمي

 : اثبات این مدعا، دالیل زیر قابل استناد است
 ۀ، نکاح را با استناد به آیات مربوط به آن و حتي ظهور واژ امامیهر فقیهانتشبی) ١ـ١

 دال بر  ـ)٢٩/بقره( حتّي تنکح زوجاً غیره ه فان طلقها فال تحلّ له من بعدۀینکاح در آ
ماندن از   و براي مصونانددهکر به عقد تعریف  ـس از وقوع سه بار طالقلزوم محلّل پ

را  نکاح نیز برخي. )٢٩/٦ ،نجفي(اند  هساخت، آن را به استیالد مقیّد ن١نگري خطاي تحویلي
 آن حق استمتاع و ۀل که به وسیانندد مينوع خاصي از عقود با نام در شرع و قانون

؛ ٣/٢فخر المحققین، (کند  ري مشروعیت پیدا مي هر یک از زوجین از دیگمباشرت
 .)١٠عبدالحمید، 

 در آیات و غالب روایات مربوط به نکاح سخني از الزام به فرزندآوري در ازدواج) ١ـ٢
 حال آنکه، اگر استیالد جزء ماهیت شرعي نکاح. )٢١/؛ روم٣٢/نور (به میان نیامده است

 .کردمي و شرط در احکام مربوط به نکاح بیانآن را صریح یا در قالب قیدحکیم بود، شارع
ظهور در وجوب ندارد زیرا بنابر تصریح همه » ...  تناسلوا اتناکحو«روایت نبوي ) ١ـ٣

، نجفي؛ ٤٢٧ ،جامع للشرائعحلي،  (استفقیهان، ازدواج در نفس االمر مستحب موکده 
نکه فرزندآوري و افزایش و ای) ٢/٣٧٥،تحریرالوسیله هللا، روحخمیني،؛ ٣١انصاري، ؛ ٢٩/٩

 نباید با ماهیت ،)١/٣٠٢ غزالي،(نسل مسلمان از اهداف و حکمت بنیادي عقد نکاح است 
 . شرعي آن اشتباه یا خلط گردد

اگر چه فقیهان در بیان ماهیت شرعي نکاح با هم اختالف نظر دارند و برخي ) ١ـ٤
، اي مراغه؛ ٣٨٤ ،٧/٣١٤ ،فقهاء الةتذکر، )عالمه(حلي (استمتاع را مقتضاي ذات عقد نکاح 

اي نیز مطلق شرط عدم استمتاعات جنسي را صحیح و در صحت عقد و پاره) ٢/٢٤٩
را ... هاي عقالیي از قبیل وصلت با خانواده شریف و با اعتبار و  نکاح، ترتب دیگر غرض

هیت  امّا اینکه استیالد جزء ما،)١٨٧ـ٥/١٨٦، البیعهللا،  روحخمیني،(دانند  کافي مي
؛ همانجا(شرعي عقد نکاح نیست در میان فقیهان امامیه از شهرت فتوایي برخوردار است 

د که گرد ميروشن با توجه به دالیل فوق این نکته .)٧/٢٨١، مسالک االفهامشهید ثاني، 
از ) استیالد(شرط عدم استیالد از سوي زوجین در ضمن عقد به دلیل قابلیت انفکاك آن 
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 قابلیت تغییر آن با شرط مخالف، صحیح و پایبندي به آن از سوي ماهیت شرعي عقد و
 دربارۀ اینکه فرزندآوري .مشروط علیه به سبب عدم تعارض با مقتضاي ذات واجب است

 :جزء اقتضاي اطالق عقد نکاح است یا نه؟ دو دیدگاه میان فقیهان امامیه وجود دارد
 امّا این حق فقط به زن دیآيم فرزندآوري از مقتضاي اطالق عقد نکاح به شمار) ١

البته در آثار فقیهان .  از حقوق دوطرفه زوجین نیستمباشرتاختصاص دارد و مانند 
چنین دیدگاهي به صراحت بیان نشده بلکه با توجه به توضیحات قبلي مربوط به اقتضاي 

 شهید .دکرتوان آن را از طریق تحلیل دالیل آنها در باب کراهت عزل استخراج  اطالق مي
 لحکمة و تحریماً هةو یظهر من االخبار انّ النهي کرا... «: گوید ثاني در این باره مي

»  و لهذا جاز مع الشرط فیزول النهي باالذن و ان لم یشرطهلمرالاالستیالد و انّ الحقَّ فیه 
 علت تحریم عزل را استیالد دانسته و از طرفي فرزندآوري را حق زن او. )٧/٦٥ همان،(

یا به تعبیر محقق ثاني ممنوعیت عزل در نکاح دائم به دلیل تضییع حق .  داده استقرار
هل هذا « فروعات عزل پس از طرح این سوال که بحث در او .است) فرزندآوري(زن از 

تر را در ممنوعیت عزل، تنافي آن با  قول قوي» االستیالد؟ لحکمة او آةالمنع لحق المر
در حقیقت وجود دو عنصر شرط و رضایت زن و یا . )١٢/٥٠٤ ،يکرک(داند  حق زن مي

دلیل بر . فقدان آنها محور اصلي تحقق جواز و یا عدم جواز عزل در ازدواج دائمي است
به . ، تضییع حق زن در فرزندآوریستمذکورعدم جواز عزل در صورت فقدان دو عنصر 

قابلیت انفکاك از اي که  عبارتي فرزندآوري از مقتضاي اطالق عقد نکاح است به گونه
ماهیت عقد و امکان تغییر به واسطه رضایت و شرط خالف آن از جانب زن را دارد بدون 

 و مانند ابدیي مامّا این حق فقط به زن تعلق. اي وارد آید آن که به صحت عقد خدشه
این دیدگاه از نظر کساني که براي مرد در . ستی زوجین نۀف از حقوق دوطرمباشرت

 حلي(یابد   قائلند، تشدید مي١ مسئولیت مدني،ون رضایت و شرط زنصورت عزل بد
طرفداران این نظریه براي اثبات صحت مدعاي خویش به . )٢/٥، ارشاداالذهان ،)عالمه(

کنند که یا به تنهایي موجب  مکروه بودن عزل بدون رضایت و شرط زوجه استناد مي
ع و حکمت نکاح یعني استیالد و یا با غرض شار) ١٢/٥٠٥کرکي،  (استتضییع حق زن 

عاملي، ؛ ٢/٦٨، البهیةضةالروشهید ثاني، ؛ ٣/٣٠٩ ابن فهد،، حلي(گیرد  در تعارض قرار مي
:  عبارت ابن فهد حلي در المهذب البارع در رابطه با کراهت عزل این چنین است.)١/٥٩
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» اً لغرض الشرع النکاح االستیالد و الیحصل مع العزل غالباً فیکون منافیۀبأنّه حکم... «
)٣/٣٠٩(. 

 ستیرسد دالیل ارائه شده از سوي صاحبان این نظریه نیز خالي از اشکال ن به نظر مي
 نه تنها لسان احادیثي که بر جواز) الف: ، استداللشان قابل مناقشه است ذیل دالیلهو ب

  داردکند از تصریحات فوق فارغ و منصرفند بلکه ظهور آنها در این تصریح عزل داللت مي
 اینکه عزل با غرض شارع منافات) ب. )٢٩/١١٣، نجفي(که زن استحقاق انزال را ندارد 

 د زیرا حکمت و غرض شارع فقط در استیالد محصوررس ي به نظر نميتقندارد، دلیل م
 فان ۀو منافاته لغرض الشارع ممنوع...«: تعبیر شهید ثاني در این مورد چنین است. نیست

 اگر عزل با غرض شارع در) پ .)٧/٦٥، مسالک االفهام(» االستیالدغرضه غیر منحصر في 
همان طوري که شیخ . تعارض قرار گیرد باید حکم قطعي آن حرمت باشد نه کراهت

 کتابدر  و شیخ مفید )٤/٣٠٩( الخالف و )٤/٢٦٧( المبسوططوسي در دو کتاب خود 
- کرده  امامیه به کراهت حکمحال آنکه بیشتر فقیهان.  به آن گرایش دارند)٥١٦( المقنعه

تواند غرض شارع  عالوه بر آن، رضایت یا شرط زن در عزل نمي) ت. )٣٠/١٨٧نجفي، (اند 
مال احمد نراقي در ردّ کراهت . را از بین ببرد و چنین شرطي از اصل صحیح نخواهد بود

 مع ،لحکمةو الخامس بمنع انحصار ا«: نویسد عزل به دلیل منافات آن با غرض شارع مي
انه اخص من المدعي لعدم جریانه في الحامل و العقیم و الیائسه و نحوها مع انه لو تمّ 

 تفویت غرض الشارع بل الیکون الشرط هلجري مع االذن و الشرط ایضاً، اذ لیس للمرا
-اقتضا ميو اطالق عقد نگري  ایمن ماندن از خطاي تحویلي) ج. )١٦/٧٦نراقي، (» صحیحاً

 حداقل استیالد حق هر دو طرف باشد نه فقط حق ، دومۀی اثبات نظرنماید که در صورت
چه اینکه، وقتي استیالد جزء مقتضاي اطالق عقد محسوب گردد دلیلي ندارد که . زن

رود کراهت عزل بدون  احتمال مي) و. الزام به انجام شرط فقط به یک طرف محصور گردد
د که زن به سبب عزل از لذت کنگشایي   روانشناختي پردهۀرضایت و شرط زن از حوز

توان گفت که رفع کراهت عزل نیز به واسطه شرط و  ماند و مي بهره مي حاصل از انزال بي
کراهت عزل بدون رضایت و شرط زن خود )هـ  .به همین سبب باشددرست رضایت زن 

رعایت  و عدم وجوب) ٧/٦٥ ،مسالک االفهامشهیدثاني، (دلیلي است بر جواز آن فعل 
 زن از جانب مرد علّتي براي محصورگردانیدن حق فرزندآوري براي زن و کراهت لذّت
 ١. فرزندآوري و نه از جهت لذتۀ نه در حوز؛موجب تضییع حق زن نیستز ینعزل 
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فرزندآوري از ماهیت شرعي و مقتضاي اطالق عقد نکاح نیست اما هر یک از ) ٢
 عقد بر پایه آن، فرزندآوري در توانند با شرط آن در ضمن عقد و یا تباني زوجین مي

البته در . آور و داراي پشتوانه قانوني تبدیل کنند قلمرو خانواده را به یک الزام ضمانت
جنید، عبارات بیشتر فقیهان متقدم مثل ابن زهره، شیخ مفید، سالر، سیدمرتضي، ابن

ز میان آنها اي نشده و ا به این مساله به طور صریح و حتي ضمني اشاره... شیخ طوسي و
 پس از عصر مقلده بویژه محقق ۀفقیهان دور يآراتوان در  هاي اندیشه فوق را مي جوانه

 :چنین است در مورد امکان شرط فرزندآوري در ضمن عقد وتعبیر ا. حلي جستجو کرد
هر چند  )١٣/٧١ ،قواعداالحکام حلي،( »لو شرط االستیالد فخرجت عقیماً فال فسخ«

حلي شرط فرزندآوري در عقد ازدواج را به مرد منحصر و در صورت عقیم بودن زن، محقق
له بودن زن را   مشروط،نویسان بر کتاب وي براي مرد حق فسخ قایل نیست، اما حاشیه

 عدم فسخ نکاح از جانب مرد به سبب امکان تجدد ۀزمیننیز پذیرفته و دالیل وي را در 
 در توضیح عبارت محقق شرط  صاحب جواهر.اند دانسته خالي از اشکال ن،قدرت بارداري

داند که استیالد به عنوان شرط صفت در  آور مي استیالد را در صورتي یک الزام ضمانت
ضمن عقد از اوصاف اختیاري انسان باشد نه فعلي که فقط در ید قدرت خدا و خارج از 

اح از جانب مرد در صورت وي دلیل محقق را در مورد عدم امکان فسخ نک. استاختیار او 
عبارت ایشان . عقیم بودن زن رد کرده و براي زن نیز حق شرط استیالد قایل شده است

 سبزواري ).٣٠/١٨٣نجفي، (» و کذا حکمه اشتراطها علیه االستیالد... « : این چنین است
 را متخصصنیز شرط استیالد در ضمن عقد را پذیرفته و اثبات عقیم بودن زن به واسطه 

 نیز معاصري از فقیهان برخ .)٢٥/١٤٣سبزواري، (سته است نمجوز خیار فسخ براي مرد دا
جین بیشتر تحت وشرط استیالد در ضمن عقد را در قالب شرط صفت از جانب یکي از ز

 ؛١٢٣، السائل منیة؛ همو، ٢/٢٨٤ ،منهاج الصالحینخوئي، (عنوان مسائل مستحدثه 
 مسائلمدني تبریزي، ؛ ٦٤، احکام ازدواج؛ همو، ٣/٥٣٤، جامع المسائلبهجت، 

به صراحت بیان کرده و براي مشروط له در صورت تخلف مشروط ) ٢/٨١، المستحدثه
 از تدقیق و جامع .)جاهاهمان(ند ا شدهعلیه از انجام تعهد، حق خیار تخلف از وصف قائل

در ضمن عقد شرط استیالد ) ١: گردد که نگري در عبارات طرفداران این نظریه روشن مي 
شرط استیالد باید در ) ٢است از جانب هر یک از زوجین صحیح و پایبندي به آن الزم 

امکان یا عدم امکان فسخ در ) ٣ .قالب شرط صفت و به عنوان فعل اختیاري انسان باشد
بنابراین به نظر . سازد اي در اصل بحث وارد نمي صورت عقیم بودن مشروط علیه خدشه
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دم اشتراط فرزندآوري در ضمن عقد نکاح یا تباني عقد براساس آن رسد در صورت ع مي
از جانب زوجین یا یکي از آنها، حق ممانعت از بارداري با استفاده از داروهاي ضد 

براي هر یک از زن و مرد وجود دارد و طرح دادخواست قضایي الزام به ... حاملکي، عزل و 
اوال استعمال داروهاي ضدبارداري  از این بود اگر غیر .فرزندآوري نیز مسموع نخواهد بود

بود براي زن و ثانیا حکم عزل بدون رضایت و اذن زن در قالب رخصت ضمني، جایز نمي
زیرا مشهور فقیهان به نهي تنزیهي عزل بدون رضایت و شرط زن قائلند و نهي تنزیهي 

ني نیز وجود صرفاً بر یک حکم تکلیفي داللت دارد که در ضمن آن رخصت ضم) کراهت(
از طرفي نیز فقیهان هیچ نوع حکم وضعي از قبیل دادن حق طالق ). ٣٨٦ ،نائیني(دارد 

 مرد به مبه زن به دلیل محروم ساختن از نعمت فرزندآوري از جانب مرد و یا الزا
دهد که بر فرض این دو جواز مذکور نشان مي. اندندآوري را براي طرفین قائل نشدهرفر

 به زن و مرد ،رزندآوري را به عنوان مقتضاي عقد پذیرفته باشند در عملاینکه فقیهان ف
اند و در حقیقت میان حکم به رخصت ضمني عزل در حق ممانعت از بارداري را داده

بارداري بدون رضایت طرفین و اینکه  قالب حکم تکلیفي و استعمال داروهاي ضد
ارد و شاید به همین دلیل است فرزندآوري از مقتضاي اطالق عقد است، تعارض وجود د

 فرزندآوري را جزء مقتضاي اطالق عقد بیان ،که هیچ فقیهي به صراحت و حتي ضمني
 استعمال هیجوز للمرا«: نویسد خویي در مورد حق ممانعت زن از بارداري مي. نکرده است

 اما .)٢/٢٨٤خویي، (» ما یمنع الحمل اذا لم یکن فیه ضرر کثیر و ان لم یرض الزوج بذلک
شود که شرط استیالد در ضمن  طور که گفته شد این حق براي زن زماني ایجاد مي همان

 .باشد عقد از جانب مرد نشده
 

 تحلیل بحث
شود که عالوه بر اینکه بیشتر فقیهان امامیه نکاح را به  روشن مي،بنابر آنچه گذشت

الزام به فرزندآوري ظهور اند، آیات و روایات مربوط به نکاح نیز در استیالد مقید نکرده
ه، این قول که فرزندآوري جزء ماهیت شرعي عقد ی اماميان فقهایندارند و همچنین در م

و از طرفي نیز ثابت گردید که لسان . نکاح نیست، از شهرت فتوایي برخوردار است
احادیث دال بر جواز عزل، ظهور دارند که زن استحقاق انزال ندارد و انحصار حق 

ي به زوجه، به سبب منافات عزل با غرض شارع، مخدوش است زیرا غرض شارع فرزندآور
به عالوه، حکم قطعي عزل از نظر بیشتر فقیهان . فقط در فرزندآوري محصور نیست
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تواند غرض شارع را  از امامیه، کراهت است نه حرمت و رضایت یا شرط زن در عزل، نمي
آمد نه حکم به الق عقد به حساب مياگر فرزندآوري جزء مقتضاي اط. میان بردارد

رخصت ضمني عزل بدون رضایت و شرط زن صحیح بود و نه حکم به جواز استعمال 
 اگر فرزندآوري جزء ،افزون بر آن. داروهاي ضد بارداري از جانب زن بدون رضایت شوهر

گردید اشتراط آن در ضمن عقد باید یک شرط تاکیدي به مقتضاي اطالق عقد اعتبار مي
به . اندمار آید نه شرط صفت، حال آنکه شرط استیالد را در قالب شرط صفت پذیرفتهش

 قائلین به نظریه اول و هايلسد با توجه به دالیل ارائه شده در ضعف استدالرنظر مي
 دیدگاه سوم یعني الزام به فرزندآوري از جانب زن و مرد از طریق تبدیل آن ترجیحدوم، 

عالوه . قوت نیست در ضمن عقد یا تباني عقد براساس آن خالي از آور به یک ضمانت الزام
 : دکن ، مویدات ذیل نیز برتري این دیدگاه را تقویت مي بر مدعابر دالیل پیشین

این . فقدان صراحت و عدم ظهور روایات مربوط به ازدواج در الزام به فرزندآوري) ١
 ههدایحرعاملي، (کنند  داللت مياخبار بر استحباب و مرغوبیت فرزندآوري در ازدواج 

 حال آنکه اگر استیالد و ،١)١٥/٩٦ ،؛ حرعاملي٣٠٣ ،٧/١٢٤ ،ه الي احکام االئمهاالم
وجوب  لسان روایات دربایست ميآمد،  فرزندآوري جزء مقتضاي عقد نکاح به شمار مي

 .گردده باشد که چنین ظهوري مشاهده نميفرزندآوري ظهور داشت
فقیهان در باب گرچه  . به عنوان همسر در ازدواج»لودهو« زن استحباب اختیار) ٢

امّا آن را در زمره احکام استحبابي اند  بودن زن توجه داشته»ولوده«همسرگزیني به صفت 
 .)٦٢٣یزدي، ؛ ٣٢انصاري، ؛ ١٧٣ ،ه لمع،شهید اول(اند نه وجوب   زوجه بیان کردهاختیار
برطبق اجماع . ب مجوز فسخ نکاحخروج صفت عقیم بودن از زیرمجموعه عیو) ٣

فقیهان امامیه، ناتواني یکي از زوجین در امر فرزندآوري از عیوب مجوز فسخ نکاح نیست 
سازد  و عیوبي که ماندگاري و استمرار عقد نکاح را با تزلزل مواجه مي) ١٣/٢٣٤ کرکي،(

 تا ٢٠٧از / ٢١، وسایل الشیعهعاملي، (به موارد معیني غیر از عقم محصور گردیده است 
 مگر آنکه طرفین عقیم نبودن ،)٢٥/١٤٣؛ سبزواري،  لفسخ النکاحهباب عیوب مجوز/ ٢١١

 مطابقت واقعیت با شرط براي عدم ،صورت را در ضمن عقد شرط کرده باشند که در این
 .)٧/٣٩٤ فاضل هندي،(تحقق خیار تخلف از وصف الزم است و واجب 

_____________________________________________________________ 
  . من سعاده الرجل ان يکون له ولد يستعين بهم): ع(قال علي بن الحسين . ۱ 

 .سعد إمرًء لم يمت حتي يري خلقا من نفسه): ع(قال ابي الحسن    
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 بیشتر فقیهان امامیه. یوب مجوز فسخ نکاح به عنوان حکمت ع آمیزشعدم امکان) ٤
 ،نجفي ؛١٣/٢٢٤، همان،  کرکي؛٢/٢٢٧ ،خالف؛ همو، ٤/٢٦٣،مبسوط ،طوسي شیخ:ـ نک(

 حکمت عیوب مجوز فسخ نکاح را در منافات آن با استمتاع به عنوان حق ،)٣٠/٣٢٨
 .اند نه عدم قدرت در فرزندآوري دوطرفه زوجین بیان کرده

بر صحت شرط فرزندآوري یا عدم » المومنون عند شروطهم«و » العقود بااوفو«داللت) ٥
طبق عموم آیه و حدیث . آن از جانب طرفین در ضمن عقد و یا تباني عقد براساس آن

 شرط استیالد یا عدم آن صحیح و پایبندي طرفین به آن الزم است و تخلف از آن ،شریف
.  خواه زن باشد یا مردخواهد بود، مستلزم ثبوت حق خیار تخلف از وصف براي مشروط له

طور مطلق و عاري از شرط استیالد منعقد ه  اگر عقد نکاح میان زوجین ب،این نظر ۀپایبر 
در این  و ردگردد هر یک از زن و مرد حق ممانعت و جلوگیري از فرزندآوري را دا

 .  بودطرح دادخواست قضایي محرومیت از آن از سوي دادگاه مسموع نخواهدخصوص، 
رسد با رد دالیل نظریه اول و دوم و اثبات دیدگاه سوم با استدالالت به نظر مي)  ٦

 .پیش گفته، قوت نظریه مختار خالي از وجه نسیت
به خواست طرف مقابل و هر یک از زوجین توجه  ،شایان ذکر است که در قلمرو نکاح

ین در عمل به تعهد در  اما اگر یکي از طرف؛پایبندي به تعهدات امري است مقدس و الزم
د، حق خیار تخلف از شرط از جانب کنانگاري  صورت شرط عدم استیالد کوتاهي و سهل

 .)٢/٢٨٤خویي، ( و سقط جنین نخواهد بود) ١٢/٥٠٥ کرکي،(مشروط له مجوز نفي ولد 
 
  پیشگیري از اضمحالل نسلهاهايکار راه

ري از طریق پیوند مشروع دو  محتاج فرزندآو، نوع بشريسیاست اصل ثبات جمعیت و بقا
تزلزل از جمله آثار و تبعات نظریه مختار، مواجهه جامعه با مشکل . جنس مخالف است

طرح دادخواست  تنها دلیل موجه ،در عصر فناوري محورزیرا . استاصل ثبات نوع بشر 
قضایي محرومیت ارادي از فرزندآوري از جانب زن یا مرد، تبدیل آن به یک الزام 

کارگیري یکي از تدابیر زیرین در حل این ه اخذ و ب. آور در ضمن عقد ازدواج است ضمانت
 با حقوق بارۀرساني صحیح و شفاف مسئوالن قضایي در ع اطال) ١: معضل رهگشاست

 ایجاب ٢ براي تحقق جامعه دانایي محور١حقوق شهروندي در عصر جهاني شدن. زوجین
_____________________________________________________________ 
1. globalization 
2. based - knowleged 
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 عقد نکاح طرفین را از حقوق و تکالیف خودربط قضایي قبل از  ي مسئوالن ذکهد کنمي
برخورداري از فرزند و طرح دعواي قضایي سازند و به آنان اطالع دهند که  مطلع

 پذیر است وآور در ضمن عقد امکان  محرومیت از فرزندآوري با تبدیل آن به الزام ضمانت
ط فرزندآوري در شر) ٢ .یا کارگاههاي آموزشي قبل از ازدواج متکفل بیان این امر گردند

در صورت تمایل هر یک از زن و مرد به فرزندآوري و . عقد یا تباني عقد نکاح براساس آن
به یک الزام در عقد نکاح ) استیالد(برخورداري از پشتوانه قانوني در این امر، تبدیل آن 

حاکم شرع براي جلوگیري از زوال نسلها حکم . حکم حکومتيصدور ) ٣. رهگشاست
زام آور ازدواج به شرط فرزندآوري یا وجوب استیالد در نکاح صادر کند حکومتي ال

اي و اثبات  بنابر صحت رحم اجاره. استفاده از رحم جایگزین) ٤ .)٢٩/١٤ ،نجفي(
و تعمیم موضوع رحم جایگزین به غیر زوجین نابارور ـ که زنان مشروعیت آن در اسالم 

 اقتصادي و دالیل مربوط به حفظ تعادل سالم را نیز به دالیل حفظ موقعیت اجتماعي و
هاي احتمالي مربوط به دوران بارداري و جسماني و زیبایي اندام و پیش گیري از بیماري

توانند براي بارداري از آن طرفین مي، )٢٨، رحم جایگزین: ـ نک(گیرد ـ حمل دربرمي
 .شیوه بهره جویند

 
 نتیجه

فرزندآوري جزء ماهیت شرعي و د که دهمطالعات درون دیني متون فقهي نشان مي
طرح دادخواست قضایي محرومیت از  و گردد مقتضاي اطالق عقد نکاح محسوب نمي

آور  فرزندآوري از جانب زوجین در دادگاه، از طریق تبدیل فرزندآوري به یک الزام ضمانت
رت  آن است و در صوۀپایداراي پشتوانه قانوني در ضمن عقد ازدواج یا تباني عقد بر 

اطالق عقد و یا اشتراط عدم استیالد، طرفین حق اجبار و الزام طرف مقابل را به 
د داشت و طرح آن در دادگاه به نفرزندآوري در صورت عزل بدون رضایت و شرط نخواه

 حکم به رخصت ضمني عزل .آوري موضوع دعوا مسموع نیست دلیل فقدان عنصر الزام
و نیز جواز استعمال داروهاي ضد بارداري از ) فيدر قالب حکم تکلی(بدون اذن وشرط زن 

 . کند بدون رضایت شوهر این دیدگاه را تقویت مي،سوي زن
 

 فهرست منابع
 ؛قرآن کریم. ١
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١٣٨ 

 ؛اول چاپ ،١٣٦٣ قم، ادب حوزه، نشر ،لسان العرب محمدبن مکرّم، ن منظور،اب. ٢
 ؛پانزدهم چاپ ،١٣٧٧ ،تهران انتشارت اسالمي، ،منجدالطالب فؤاد، افرام البستاني،. ٣
المؤتمر  تصحیح لجنة التحقیق في المؤتمر، ،کتاب النکاح شیخ مرتضي، انصاري،. ٤

 اول چاپ ق،.ـ ه١٤١٥ قم، العالمي لذکري الشیخ،
ترجمه غالمرضا جمشیدیها، انتشارات دانشگاه  ،تاریخ و نظریه اجتماعيبرك، پیتر، . ٥

 ، چاپ اول؛١٣٨١تهران، تهران، 
 ؛هفتم چاپ ،١٣٨٦ قم، دارالفیض، ،احکام ازدواج حمدتقي،م بهجت، .٦
 ؛اول چاپ بي تا، قم، ،جامع المسائل همو،. ٧
تحقیق قسم الحدیث في مجمع  ،مةئ الي احکام االمةاال یةهدا شیخ حسن، حرعاملي،. ٨

 ؛اول چاپ ،١٤١٢ مشهد، ،همجمع البحوث االسالمی ،هالبحوث االسالمی
 ه التحقیق في مؤسسهتصحیح لجن ،ه تحصیل مسائل الشریع اليهوسائل الشیعهمو، . ٩

 ؛اول چاپ ق، هـ ١٤٠٩ قم،  آل البیت الحیاء التراث،همؤسس ،)ع(آل البیت
 تحقیق مجتبي عراقي، ،المهذب البارع في شرح المختصرالنافع ابن فهد، حلي،. ١٠

 ؛اول چاپ ،هـ ق١٤٠٧ قم، االسالمي، مؤسسة النشر
 هتحقیق لجن ،ه في احکام الشریعهمختلف الشیع بن یوسف،حسن  ،)عالمه( حلي. ١١

 چاپ ق،.ـه١٤١٣ قم، مؤسسة النشر االسالمي، التحقیق في مؤسسة النشر االسالمي،
 ؛ دوم

مؤسسة آل  ،)ع( التحقیق في مؤسسة آل البیتهتحقیق لجن ، الفقهاةتذکر همو،. ١٢
 ؛ ول چاپ ابي تا، قم، البیت الحیاء التراث،

 التحقیق في مؤسسة هتصحیح لجن ، الحالل و الحرامرفةاعد االحکام في معقو همو،. ١٣
 ؛اول چاپ ،ق هـ ١٤١٣ قم، مؤسسة النشر االسالمي، النشر االسالمي،

مؤسسة النشر  تصحیح فارس الحسون، ،االذهان الي احکام االیمان ارشاد همو،. ١٤
 ؛اول چاپ ق،.ـه ١٤١٠ قم، االسالمي،

تحفیق جمع من المحققین تحت اشراف  ،الجامع للشرائع ،یحیي بن سعید حلي،. ١٥
 ؛اول چاپ ق،.ـه١٤٠٥ قم، ،ه سیدالشهداء العلمیهمؤسس ،جعفر سبحاني

  ؛بیست و هشتم ،ق.ـه١٤١٠ قم،  العلم،همدین منهاج الصالحین، ابوالقاسم، خویي،. ١٦
 ؛بي جا، بي تا استفتاءات، ، السائلهمنی همو،. ١٧
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١٣٩

 هالمکتب ،المفردات في غریب القرآن بوالقاسم حسین بن محمد،ا راغب اصفهاني،. ١٨
  ؛، تهران، بي تاهالرضوی

 .، چاپ اول١٣٨٦، انتشارات سمت، تهران، رحم جایگزین. ١٩
 ؛تا بي بي جا، ،هکتاب االجار حبیب هللا، رشتي،. ٢٠
پ  چا،١٣٧٠ تهران، سروش، ،اي بر جامعه شناسي خانوادهمقدمه باقر، ساروخاني،. ٢١

 ؛اول
تحقیق موسسة  ،مهذب االحکام في بیان الحالل و الحرام ،عبداالعلي سبزواري،. ٢٢

 ؛چهارم چاپ ،ق.ـ ه١٤١٣ ،قم ،  هللا سبزواريتمکتب آی المنار،
تحقیق محمد   في فقه االمامیه،ه الدمشقیهاللمع محمد بن جمال الدین،، شهید اول. ٢٣

 ؛اول چاپ ،ق.ـه١٤١٠ بیروت، اث،دارالتر علي اصغر مروارید، تقي مروارید و
تحقیق حسن  ،ه الدمشقیه في شرح اللمعه البهیهالروض زین الدین، شهیدثاني،. ٢٤

 ؛سوم چاپ ،١٣٨٢ قم، دارالتفسیر، قاروبي،
 التحقیق في مؤسسه هتصحیح لجن ،االحکام مسالک االفهام في شرح قواعد همو،. ٢٥

 ؛اول چاپ ق،.ـه١٤١٣ قم، ،ه المعارف االسالمیهمؤسس ،هالمعارف االسالمی
مؤسسة النشر  تحقیق علي خراساني و دیگران، ،الخالف ابوجعفر محمد، طوسي،. ٢٦

 ؛اول چاپ ،قـ ه١٤٠٧ قم، االسالمي،
 ه المرتضویه المکتب،تصحیح محمد تقي کشفي ،هالمبسوط في فقه االمامی ،همو. ٢٧

 ؛سوم چاپ ق،.ـه١٣٨٧ تهران، ،هالحیاء اآلثار الجعفری
 ؛بي تا بي جا، ، المرام في شرح مختصر شرائع االسالمهنهای محمدبن علي، عاملي،. ٢٨
 مصر، ،ه االسالمیه في الشریعهاالحوال الشخصی ،محمد محي الدین عبدالحمید،. ٢٩

 ؛م١٩٥٨
 شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، ،کیمیاي سعادت ابوحامد محمد، غزالي طوسي،. ٣٠

 ؛١٣٧١ تهران،
 ه، تحقیق لجنکشف اللثام و االبهام عن قواعد االحکام محمد بن حسن، ،فاضل هندي. ٣١

چاپ  ق،.ـه١٤١٦ قم، مؤسسة النشراالسالمي، التحقیق في مؤسسة النشراالسالمي،
 ؛اول

تحقیق  ،ایضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد محمدبن حسن، فخرالمحققین،. ٣٢
 ؛اول چاپ ،ق.ـه١٣٨٧ م،ق اسماعیلیان، علي پناه،  کرماني ویحسین موسو
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١٤٠ 

 التحقیق في هتصحیح لجن ،جامع المقاصد في شرح القواعد علي بن حسین، کرکي،. ٣٣
 ؛دوم چاپ ق،.ـه١٤١٤ قم، مؤسسة آل البیت الحیاء التراث، ،)ع(مؤسسة آل البیت

 چاپ ق،.ـه١٤٠٧ تهران،  دارالکتب االسالمیة،الکافي، محمدبن یعقوب، کلیني،. ٣٤
 ؛چهارم

، غالم عباس توکلي و رضا فاضل ۀجم، ترمباني جامعه شناسيین، بروس، کوئ. ٣٥
 ؛١٣٨٣انتشارات سمت، تهران، 

 ؛بي تا جا،بي ،)ع(ه لدرر اخبار االئمه الجامع، بحاراالنوارمحمد باقر، مجلسي،. ٣٦
 ،چاپ دوم١٣٧١، جايب، مکتبه اسماعیلیان،مسائل المستحدثهالمدني تبریزي، . ٣٧
 ؛بي تا بي جا، ،هالعناوین الفقهی میرعبدالفتاح، یني،اي حسمراغه. ٣٨
 ؛اول چاپ ،ق.ـه١٤١٣ قم، ،المؤتمر العالمي محمد بن نعمان، ،)شیخ( مفید. ٣٩
 ؛ول چاپ ابي تا، قم، دارالعلم، ،هتحریرالوسیل روح هللا، ،)امام( موسوي خمیني. ٤٠
 ؛بي تا تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، کتاب البیع، همو،. ٤١
  ق١٤١٩، قم،)عج (موسسه صاحب االمر ، اجود التقریرات ،، محمدحسیننائیني. ٤٢
 تصحصح عباس قوچاني، ،جواهر الکالم في شرح شرایع االسالم شیخ حسن، نجفي،. ٤٣

 ؛هفتم چاپ بي تا، بیروت، ، دار احیاء التراث العربي
 التحقیق في هحیح لجنتص، همستندالشیعه في احکام الشریع ،مال احمد نراقي،. ٤٤

 ؛اول ،ق.ـه١٤١٥ قم، مؤسسة آل البیت الحیاء التراث، ،)ع(مؤسسة آل البیت
 ق،.ـه١٤٠٩ بیروت،  االعلمي للمطبوعات،هالمؤسس ، الوثقيةالعرو محمدکاظم، یزدي،. ٤٥

 .دومچاپ 


