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  چکیده

ی فرزندآوری و حق  مسأله  ی فقه و حقوق خانواده، یکی از مسائل پرچالش حوزه
 ی مذکور در میان قدما و متأخرین مورد بحثی آن برای زوجین است. مسأله مطالبه

های فقه فتوایی معاصرین مشاهده صراحت در کتاب است؛ در مقابل، به قرار نگرفته
شود. عدم بررسی استداللی مسأله از سوی فقیهان، عالوه بر اعتقاد به ناکافی بودن  می

نماید. این نوشته به روش  های فقهی در این زمینه، ضرورت بحث را توجیه می پژوهش
در کنار   اساس جمع عرفی روایات باب عزل،بر  است و  هتحلیلی و استداللی صورت گرفت

تقدم حق هر یک از «ی موجود از مراجع، دیدگاه چهارمی با عنوان  گانه های سه دیدگاه
اختیار نموده است. در نهایت این نتیجه با اقتضای » زوجین که طالب فرزند باشد

  معاشرت به معروف تأیید شده است.       
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  مقدمه
ی فرزندخواهی زوجین است. پس از  مسأله  ی حقوق خانواده، یکی از مسائل مطرح در حوزه

کنند. حالت مطلوب آن است که دو طرف ازدواج معموالً زوجین به داشتن فرزند فکر می
... به توافق رسیده، با هماهنگی و رضایت ر شدن ودابرای داشتن فرزند، تعداد آنان، زمان بچه

کنند و زمانی هم با رضایت ای جایز، از داشتن فرزند جلوگیری طرفینی، مدتی به شیوه
کنند. اما گاهی ممکن است یکی از طرفین کالً یا برای مدت طرفین، اقدام به فرزندآوری 

حالی که طرف دوم، متمایل به این  ای نداشته باشد، در زمان خاصی، به داشتن فرزند عالقه
شود که فرزندآوری حق کدام یک از زوجین است؟ امر باشد. در اینجا این پرسش ایجاد می

  تواند مانع از باروری شود؟ آیا هر یک بدون رضایت دیگری می
است. در  قرار نگرفتهی مذکور در میان قدما و متأخرین به صراحت مورد بحث مسأله

سخن گفته شده و استنادات فراوانی به روایات » عزل«ه، راجع به متون فقهی گذشت
مرتبط صورت گرفته است؛ اما بیشتر فقیهان به مسائل مرتبط با حق فرزندآوری 

اند و گاه در ظاهر عباراتشان، ارتباط بحث عزل با فرزندآوری یا استیالد انکار نپرداخته
اتی که از معاصرین صورت گرفته است شده است. در مقابل، این مسأله به برکت استفتائ

شود. به نظر های فقه فتوایی و نه استداللی معاصرین مشاهده میبه صراحت در کتاب
  باشد. » عزل«رسد فتاوای مذکور با استناد به روایات باب می

شود، سپس ارتباط آن با بحث  ابتدا روایات باب عزل مطرح می  برای تحقیق این امر،
ع شبهات موجود در این زمینه صورت خواهد گرفت. پس از آن فتاوای فرزندآوری و رف

معاصرین در قالب سه دیدگاه مطرح و دیدگاه مختار بر اساس جمع عرفی میان روایات با 
ارائه خواهد شد. این دیدگاه بر وجود حق » تقدم حق کسی که طالب فرزند باشد«عنوان 

را که بخواهد از این حق استفاده کند، فرزندخواهی برای طرفین، تکیه دارد و هر کس 
  گردد. تأیید می» معاشرت به معروف«ی داند. در انتها این نتیجه با اقتضای قاعدهمقدم می

ی تحریر  این باره به رشتهدر میان پژوهشگران مقاالتی در : ی تحقیق پیشینه
مظهر قراملکی و از علی » مشروعیت الزام به فرزندآوری«ای با عنوان  است. مقاله درآمده

فرزندآوری از مقتضای اطالق  ی نوشته چنین بیان شده:  دیگران موجود است که نتیجه
ست که ، آن اقانونی طرح دعوای قضایی ی آید و تنها پشتوانه عقد ازدواج به شمار نمی

آور  آن به یک ضمانت الزام ی فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا براساس تبانی عقد بر پایه
فرزندآوری   . مقاله دیگر از لیال ثمنی و دیگران است. وی با بررسی تطبیقی،دشوتبدیل 
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به صورت مصرح نزد اهل سنت و در فقه امامیه به صورت   را در جهت مصلحت حفظ نسل،
استحباب و   شمارد و در قالب احکام تکلیفی اباحه، غیرمصرح از مقاصد شریعت برمی

فرزندآوری مقتضای «ی دیگری با عنوان  ی در مقالهکند. و وجوب کفایی آن را تبیین می
وجوب «نماید.  فرزندآوری را مقتضای اطالق عقد نکاح معرفی می  ،»اطالق عقد نکاح

ای است که سید حسن موسوی آن را نگاشته است  عنوان مقاله ، »فرزندآوری از دریچه فقه
 کرد. حکم شدن دار  فرزند از عممتن زوج الزام به اولیه ادله با توان شود نمی وی معتقد می

به نتایج کامالً   ی ورود به بحث، ی پیش رو عالوه بر تفاوت رویکرد و نحوه نوشته
  متفاوتی دست یافته است.

  
  حکم عزل در روایات و برداشت فقیهان   - 1
  عزل در روایات .1- 1

از نظر  شود که هر دو دستهدر اخبار مربوط به عزل دو دسته روایات متفاوت دیده می
   سندی، صحیح و قابل استناد هستند. 

 
  داندروایاتی که عزل را حق مرد و جایز می 1- 1- 1

ه علیه السالم عن العزل، فقال:  ● ذاك «ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّ
السالم  صادق علیه کند از امام ؛ محمد بن مسلم نقل میالرجل یصرفه حیث شاء یال

 ».کند ، فرمودند: این مساله با مرد است هر گونه بخواهد عمل می ل پرسیدمی عز درباره
  ]154ص، 11 ، ج28؛ 417، ص7 ج  ،24[

أنه قال ألبي جعفر علیه السالم الرجل یکون تحته الحرة «عن محمد بن مسلم  ●
محمد بن مسلم از امام   ؛یعزل عنها؟ قال: ذلک إلیه إن شاء عزل، و إن شاء لم یعزل

این  :تواند از او عزل کند؟ فرمودند آیا مردی که زن آزاد دارد می :لسالم پرسیدا علیه
  ]461ص  ،7 ج، 24[ ».کند کند یا نمی مسأله با مرد است اگر بخواهد عزل می

●  : الَ رٍ ع قَ عْفَ بِي جَ نْ أَ مٍ عَ لِ نِ مُسْ دِ بْ حَمَّ نْ مُ رَّةِ «عَ حُ رْأَةِ الْ نِ الْمَ زْلِ عَ عَ سَ بِالْ أْ ا بَ نْ لَ إِ
رِ شَيْ مْ أَ نَ الْ هَا مِ سَ لَ یْ لَ تْ فَ هَ رِ نْ کَ هَا وَ إِ بَّ صَاحِبُ حَ ؛ عزل کردن زن آزاد اگر همسرش ءُ أَ
» زیرا زن در این مسأله حقی ندارد.  بخواهد، اشکالی ندارد هرچند زن آن را ناپسند بدارد،

 ]417ص، 7 ج، 24[
رٍ ع ● عْفَ بَا جَ لِمٍ أَ نُ مُسْ حَمَّدُ بْ أَلَ مُ نِ  سَ زْلِ  عَ عَ الَ  الْ شَاءُ: «قَ ثُ یَ هُ حَیْ رِفُ لِ یَصْ جُ لرَّ مَاءُ لِ ؛ الْ

 ]432ص، 3 ج  ،1» [دارد. منی برای مرد است هر گونه بخواهد آن را مصروف می
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روایاتی که عزل را حق زن دانسته، درصورت اذن وی یا شرط بر او جایز  2-1-1
 شود. می

ه سئل عن العزل، و في الصحیح عن محمد بن مسلم عن  ● أحدهما علیهما السالم، أنّ
جها«فقال:  ا أن یشترط علیها حین یتزوّ ا الحرّة فإنّي أکره ذلک، إلّ   ؛أمّا األمة فال بأس، و أمّ

پسندم مگر آنکه هنگام  عزل از کنیز اشکال ندارد اما در مورد زن آزاد من آن را نمی
 ]417ص  ،7 ج  ،24» [ازدواج بر وی شرط کرده باشد.

و عن محمد بن مسلم في الصحیح عن أبي جعفر علیه السالم مثل ذلک، و قال في  ●
... مگر آنکه زن رضایت بدهد   ؛أو یشترط ذلک علیها حین یتزوجها یإال أن ترض«حدیثه 

 ]417، ص7 ج  ،24[ »یا هنگام ازدواج بر او شرط کرده باشد.
  
  عزل در فقه 2-1
ور، مکروه و در قول مقابل، حرام دانسته شده است. در کلمات فقیهان در قول مشه» عزل«

تحقیقِ آنکه چه کسانی قائل به جواز همراه با کراهت هستند و چه کسانی قول به حرمت 
  ،15  ؛88، ص23 ج  ،6: نکـ شود. [های فقهی زیادی مشاهده میاند، در کتابرا انتخاب نموده

ی ای مترتب نیست. در اینجا به ارائه] از این رو بر تحقیق مجدد آن ثمره 1373، ص4 ج
شود. وی  کند، اکتفا میای از دالیل دو گروه اشاره میکالم شهید ثانی که به خالصه

در جواز و تحریم عزل اختالف شده است؛ اما اکثریت قائل به جواز با کراهت نگاشته است: 
و صحیحه محمد بن هستند. مستند آنان درباره مباح بودن، سه چیز است: اصاله الجواز 

و این نکته که حق زن فقط در وطی و نه انزال » الرجل یصرفه حیث یشاء یذاك إل«مسلم: 
أما األمة فال «است. این گروه درباره کراهت داشتن عزل، به صحیحه محمد بن مسلم: 

 إال أن«و به روایت » بأس، و أما الحرّة فإنّي أکره ذلک إلّا أن یشترط علیها حین یتزوّجها
جها یترض   اند.  تمسک نموده »أو یشترط ذلک علیها حین یتزوّ

شیخان و جماعتی هم قائل به حرمت هستند؛ دلیل آنان بر حرمت، روایتی از پیامبر 
و اینکه » أن یعزل عن الحرّة إال بإذنها یأنه نه«اکرم (صلی هللا علیه و آله) است که 

ه الوأد الخفيّ«فرمود  تل ولد است. افزون بر این، حکمت نکاح، که منظور از وأد، ق» إنّ
باشد. شهید شود پس منافی غرض شارع میاستیالد است که غالباً با عزل حاصل نمی

ثانی دو روایت مذکور را عامی دانسته، معتقد است: روایات ما بر بیشتر از کراهت داللت 
منحصر در پذیرد؛ چراکه غرض را ندارد و منافات داشتن عزل با غرض شارع را نمی

  ]65، ص7 ج  ،17داند. [استیالد نمی
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به هر ترتیب قول مشهور میان فقیهان امامیه کراهت عزل است؛ زیرا در میان 
روایات، برخی به دلیل اشتمال بر نهی، داللت بر حرمت و برخی دیگر بر جواز داللت 

هت شود، ی اول حمل بر کرادارند و جمع بین اخبار آن است که نهی در روایات دسته
این همان جمعی است که شیخ طوسی در من ال یحضر، ذیل روایت محمد بن مسلم 

شَاءُ«... ثُ یَ یْ هُ حَ رِفُ لِ یَصْ جُ لرَّ اءُ لِ ] و حدائق الناضره 432ص  ،3 ج  ،1کند. [بیان می» قَالَ الْمَ
 ] 88، ص23 ج  ،6یابد. [بعد از تحقیق تفصیلی در روایات، به آن دست می

  
 اط عزل با فرزندآوریارتب .1- 3

شود. ایشان از روایات این  در کلمات فقیهان، صرفاً بیان حکم تکلیفی عزل مشاهده می
، حتی در مواردی ارتباط عزل با باب برای دریافت حق فرزندآوری، استفاده نکرده

زل با توجه به روایات، ارتباط میان ع ،شوداند. در اینجا ادعا میفرزندآوری را انکار نموده
و فرزندآوری ثابت است و داللت بر وجود این حق برای زوجین، دارد به عالوه سخن 

  پذیر است.فقیهان منکر ارتباط، نیز توجیه
     

  روایات دال بر وجود ارتباط میان عزل و فرزندآوری. 3-1- 1
روایات باب عزل فراوان است در اینجا صرفاً به چند نمونه که به وضوح، مشیر به ارتباط 

  شود. عزل با فرزندآوری است، اشاره می
ا روایت اول هَ هُ مِنْ زَعَ اءَ نَ سَّ الْمَ حَ ا أَ رْأَةَ َفإِذَ لُ المَ جُ عَ الرَّ جَامِ نْ یُ فِيُّ أَ خَ وَأْدُ الْ : الْ الَ هُ قَ نَّ : أَ

هَ قَدْ نَ لِکَ فَ وا ذَ لُ عَ ا تَفْ لَ اهَا فَ وَ یمَا سِ هُ فِ زَلَ نْ أَ زَ یفَ عْ نْ یُ هِ ص أَ ولُ اللَّ سُ نِ  لَرَ ا وَ   عَ هَ نِ رَّةِ إِلَّا ِبإِذْ حُ الْ
ا  هَ نِ سَیِّدِ ا ِبإِذْ مَةِ إِلَّ أَ نِ الْ لَا (عَ دِ فَ لسَّیِّ وکاً لِ لُ ونُ مَمْ هَا یَکُ دَ لَ نَّ وَ أَ جٌ لِ وْ ا زَ هَ ا کَانَ لَ نِي ع إِذَ عْ یَ

قٌّ فِي ا رَّةِ حَ حُ لْ لِکَ لِ هِ وَ کَذَ نِ ا ِبإِذْ ا إِلَّ هَ زْلُ عَنْ عَ وزُ الْ جُ ا یَ مَّ أَ هَا فَ نِ ا ِبإِذْ ا إِلَّ هَ زْلُ عَنْ عَ وزُ الْ جُ ا یَ لَ وَلَدِ فَ لْ
لَ تُ إِ تَفَ لْ ا یُ ا وَ لَ هَ لِ عَنْ زْ عَ الْ سَ بِ أْ ا بَ لَ وکَةُ فَ لُ ا فِي ذَلِکَ یالْمَمْ هَ نِ ؛ قتل خفی آن است که مرد إِذْ

بریزد.  با همسر خود نزدیکی کند هرگاه آب را حس کرد از او جدا شود و آب را در خارج
مگر  ،پیامبر ص نهی فرموده است از اینکه از زن آزاد عزل شود .این کار را انجام ندهید

با اذن او و از کنیز عزل شود مگر با اذن موالیش. (یعنی اگر کنیز همسر داشته باشد زیرا 
فرزند او مملوک موالست پس عزل از کنیز بدون اذن موال جایز نیست همچنین زن آزاد 

پس عزل از او بدون اذنش جایز نیست؛ اما عزل از کنیز اشکال  ؛رزند داردحقی در ف
  ]212ص، 2 ج، 2[)  .شود ندارد و به اذن او توجهی نمی
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]، 468ص، 25 ج  ،4[جامع أحادیث الشیعة این روایت در دعائم االسالم مطرح شده، 
نقل شده  (ع)مامبه معنای قتل است. در این روایت از ا» وأد«نیز آن را نقل کرده است. 

از آن نهی فرموده (ص) است که فرمود عزل کردن، یک قتل پنهانی است و پیامبر اکرم
یز است با اذن موالی او مگر اینکه اگر همسرش آزاد است با اذن او باشد و اگر کن ،است

آمده است: ... برای زن آزاد در فرزند داشتن حقی وجود  (ع)توضیح کالم امامباشد. در 
  این رو عزل کردن از او بدون اذنش جایز نیست.  دارد از

شود به این ترتیب در این روایت، حکم عزل در ارتباط با حق فرزند داشتن مطرح می
  شود.    و برای زن در این باره حقی قائل می

لِ جُ نِ الرَّ هُ عَ تُ لْ أَ : سَ رٍ ع قَالَ عْفَ بِي جَ نْ أَ لِمٍ عَ سْ نِ مُ مَّدِ بْ حَ نْ مُ مِ  روایت دوم: عَ لِ الْمُسْ
جُ وَّ زَ ا یَتَ وسِیَّةَ فَقَالَ لَ جُ هَا - الْمَ أَ نْ یَطَ سَ أَ أْ ا بَ لَ وسِیَّةٌ فَ جُ مَةٌ مَ هُ أَ نْ کَانَ لَ نْ إِ کِ لَ  -وَ لَ زِ عْ وَ یَ

هَا؛ از امام درباره مرد مسلمان پرسیدم که آیا می بَ وَلَدَ لُ ا وَ لَا یَطْ هَ تواند با زن مجوسی  عَنْ
ولی اگر کنیز مجوسی داشت، اشکال ندارد با وی نزدیکی کند  ؛د: خیرازدواج کند فرمودن

 ]407ص  ،3 ، ج1» [و از او عزل کند و فرزند او را طلب نکند.
شود، وطی کنیز مجوسی، در این روایت پس از آنکه ازدواج با مجوسی جایز دانسته نمی

تا فرزندی از او متولد رود؛ اما مشروط بر آنکه عزل از وی صورت بگیرد مجاز به شمار می
 شود.   نشود. بنابراین در این روایت هم به ارتباط مستقیم عزل و فرزندآوری اشاره می

زْلِ فِي  عَ الْ سَ بِ أْ ا بَ ولُ لَ قُ نِ ع یَ حَسَ بَا الْ تُ أَ عْ الَ سَمِ فِيِّ قَ عْ جُ وبَ الْ عْقُ نْ یَ روایت سوم: عَ
تْ یَقَّنَ تِي تَ رْأَةِ الَّ وهٍ الْمَ جُ سِنَّةِ سِتَّةِ وُ دُ وَ الْمُ لِ ا تَ هَا لَ نَّ یَّةِ -أَ لِیطَةِ وَ الْبَذِ رْأَةِ السَّ رْأَةِ  - وَ الْمَ وَ الْمَ

مَةِ ؛ عزل در شش مورد اشکال ندارد: زنی که یقین دارد بچه أَ هَا وَ الْ عُ وَلَدَ رْضِ دار  الَّتِي لَا تُ
»  .دهد و کنیز شیر نمیزن بدزبان و بدخلق، زنی که به فرزند خود  زن مسن،  شود،  نمی

  ]443، ص3 ج  ،1[
عزل در شش مورد جایز شمرده شده است که همه موارد مرتبط با  ،در این روایت

فرزندآوری است؛ زیرا ظاهر آن است که عزل از زن عقیم یا مسن، به دلیل آن جایز 
ن زند، یعنی اعم از اینکه عزل بشود یا خیر، این زاست که ضرری به فرزندآوری نمی

آورد، پس عزل از او جایز است. همچنین زنی که به دلیل بد زبانی، سوء خلق فرزند نمی
تواند عزل از او صورت بگیرد. یا عدم رسیدگی به فرزند، لیاقت فرزند داشتن را ندارد، می

  عزل کنیز هم به این دلیل است که او حقی در جهت فرزند داشتن ندارد.     
و تحریرالوسیله مورد استفاده قهی از جمله در عروه الوثقی های فاین روایت در کتاب
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] در این دو کتاب، عزل در ازدواج 242، ص2 ، ج11؛ 506، ص5 ج  ،21است. [ قرار گرفته
موقت، مطلقاً و در ازدواج دائم با اذن همسر، جایز دانسته شده است؛ اما گفته شده در 

ر که اقوی هم هست، جواز با کراهت زوجه دائم بدون اذن وی دو قول است و قول مشهو
سلیطه و بد ، زن زن مسن، آورد یکه معلوم است بچه نم یزن یبارهبلکه درباشد. می

طور که  . همانعدم کراهت، بعید نیستقول به دهد،  یکه فرزندش را شیر نم یزبان و زن
فتوا،  در این به حرمت آن قائل شویم.هرچند  نطفه بر او است ۀواجب نبودن دی ،یاقو

  دهد.واجب نبودن دیه نیز ارتباط مستقیم این بحث با فرزندآوری را نشان می
  
  تحلیل ظاهر کلمات فقیهان در انکار ارتباط میان عزل و فرزندآوری  .1- 2-3
  کلمات فقیهان .1- 2-3- 1

  شود. در عبارات برخی فقیهان ظاهراً ارتباط عزل با فرزندآوری انکار می
ل را که حکمت نکاح، استیالد است و آن غالباً با عزل حاصل عالمه حلی این استدال

   ]113، ص 7 ، ج25[ پذیرد.شود و از این رو منافی غرض شارع است، نمینمی
، استناد و »أنه الداء الخفي«صاحب حدائق در جایی که برای حرمت عزل به روایت 

رزندآوری غالباً با عزل است و حکمت نکاح و ف» قتل ولد«گفته شده است که مراد از داء، 
به سستی این استدالل «نویسد: شود و لذا منافی غرض شارع است، میحاصل نمی

داشت. آخرین تعلیلِ ارائه شده هم، صرف نظر از آگاهید؛ حتی اگر معارضی وجود نمی
ی با اخبار، صالحیت تأسیس حکم شرعی را ندارد عالوه بر اینکه غرض، منحصر معارضه

نیست. پس همان قول مشهور [کراهت عزل] مورد اعتماد و تقویت ماست. در استیالد 
   ]88، ص 23 ، ج6[

داند؛ زیرا مولی احمد نراقی هم انحصار حکمت را نپذیرفته، آن را اخص از مدعی می
در حامل و عقیم و یائسه و ... جریان ندارد عالوه بر اینکه اگر این سخن تمام بود، باید با 

شد؛ چرا که زن حق تفویت غرض شارع را ندارد، بلکه شرط یز نمیاذن و شرط هم جا
صحیح نیست. بعد از همه این نکات مقتضای دلیل یاد شده آن است که حکمت نکاح، 

  ]  76، ص16 ج  ،35الجمله است؛ اما حکمت جماع، مطلقاً استیالد نیست. [ ترک عزل فی
ت عزل، شایع و مطرد استفاده براي حرم برايصاحب جواهر نیز این حکمت را 

   ]113، ص29 ج، 34داند. [ نمی
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  تحلیل کلمات فقیهان .1- 2-2-3
کنند، همه فقیهانی که ارتباط فرزندآوری به عنوان حکمت نکاح و عزل را انکار می :اول

در مقابل قول به حرمت عزل، آن را بیان نموده، درنظر دارند، کراهت عزل را نتیجه 
حکمت نکاح منحصر در استیالد نیست تا اگر «این است که  بگیرند. در واقع سخن آنان

  » ی عزل، این حکمت محقق نشود، بتوان گفت عزل کردن حرام است.به واسطه
این کالم صحیح است یعنی حکمت نکاح، منحصر در فرزندآوری نیست و زوجین 

اً ای که پس از ازدواج موظف باشند حتمموظف به تحقق این حکمت نیستند؛ به گونه
ی این حکمت، نه وطی وطی منجر به ایجاد فرزند انجام دهند. به عبارت دیگر به واسطه

  شود.شود و نه وطی کردنی که منجر به عدم تولد فرزند شود، حرام میکردن واجب می
تواند به معنای فقدان ارتباط عزل با عدم تولد فرزند باشد. یعنی اما این سخن نمی

یا مکروه باشد، سبب خواهد شد که فرزند ایجاد نشود. این  اعم از آنکه حرام» عزل«
باشد. بنابراین تعابیری را که در روایات آمده و عزل را حقیقتی است که قابل انکار نمی
نمود. بدون آنکه اعتقاد » حق فرزندآوری«توان حمل بر حق مرد یا حق زن دانسته، می

   به انحصار حکمت نکاح در فرزندآوری مطرح شود. 
تعلیلی بر حق «ی : یادآوری ارتباط عزل با فرزندآوری در روایات، به منزلهدوم

ی، نراقباشد. در عبارت یاد شده از » تعلیلی بر حرمت عزل«باشد، نه آنکه می» فرزندآوری
 یاخص از مدعنکاح در استیالد مطرح شد: اول آنکه: دلیل نحصار حکمت دو اشکال بر ا

با  یدباو دوم آنکه: اگر چنین بود،  ندارد یانو ... جر یائسهو  میدر حامل و عقاست؛ زیرا 
اصالً بلکه  ،غرض شارع را ندارد یتچرا که زن حق تفو شد؛ینم یزاذن و شرط هم جا

  .یستن یحصح یشرطچنین 
ی این سخن در پاسخ به قائلین حرمت عزل، که ارتباط عزل با استیالد را به منزله

اند، صحیح است؛ اما در پاسخ به کسانی که قائل به ارتباط تهتعلیلی بر حرمت عزل دانس
دانند، ی حقی برای زوجین یا یکی از آنان میعزل با فرزندآوری هستند و آن را به مثابه

ی تعلیلی بر حق تواند صحیح باشد. بلکه برعکس وقتی این ارتباط به منزلهنمی
کند؛ چراکه حق عزل معنا پیدا نمی» یائسهو  یمحامل و عق«فرزندآوری دانسته شود، در 

یابد به همین ترتیب از علت فرزندآوری، مفقود است، از این رو در این افراد جریان نمی
حقی برای زن دانسته شده، با اذن و شرط او نیز جایز خواهد شد و به  ،آنجا که عزل

  د بود.     معنای تفویت غرض شارع نبوده، بلکه به معنای استفاده از حق خویش خواه
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با این توضیحات روشن شد که فقیهان درصدد انکار ارتباط عزل و فرزندآوری 
دلیل بر حرمت عزل، مانعیت عزل، از « که پذیرندنمیاین استدالل را بلکه صرفاً  یستند،ن

  . »ایجاد فرزند باشد
با تتبعی که در متون فقهی به عمل آمد، تقریباً فقیهان گذشته به بحث عزل در 

آنچه «اند؛ غیر از شهید ثانی که ایشان نگاشته: ای نکردهاشاره» حق فرزندآوری«تباط با ار
از اخبار ظاهر است آنکه نهی اعم از اینکه داللت بر حرمت یا کراهت داشته باشد به 

عزل با شرط   جهت حکمت فرزندآوری است و حق در آن، برای زن است به همین دلیل،
   ]65، ص7 ، ج17» [شود.بدهد، نهی هم زائل می جایز بوده یا اگر اذن زن

 
  های مراجع معاصر درباره حقِ داشتن فرزند دیدگاه -2

شود. اگرچه در این بحث در میان معاصرین بیشتر در قالب پاسخ به استفتاء مشاهده می
دار شدن مطرح است؛ ولی نتیجه یکسان استفتائات سوال از حق جلوگیری کردن از بچه

دار شدن را داشته باشد، تعبیری هر یک از زوجین که حق جلوگیری از فرزنداست. به 
   حق فرزند داشتن را هم دارد.  

  
  دیدگاه اول: فرزند داشتن حق مرد است نه زن  .2- 1

دار شدن باید با رضایت همسر کنند جلوگیری زن از بچهقائلین به این دیدگاه تصریح می
 ،26؛ 54، ص 2 ، ج18اذن و رضایت همسرش ندارد. [باشد ولی پیشگیری مرد نیازی به 

تواند با خوردن دارو، یا استفاده از آمپول، یا مانند آن، موقّتاً از  ی] و اینکه مرد م87ص
از  یجلوگیر] و گفته شده استفاده از وسائل 241، ص32کند. [ یانعقاد نطفه جلوگیر

او کراهت  ۀبدون اجاز یلجایز است و رضایت همسر شرط نیست؛ و، برای مرد یحاملگ
از جانب مرد اگر با غرض  یمن یها اقدام به بستن لوله] همچنین 66ص   ،33[دارد. 
باشد، في نفسه اشکال ندارد و  هم نداشته یا صورت بگیرد و ضرر قابل مالحظه یعقالئ

 یاستفادهاما  باشد. یبر عهدۀ مرد نم یجواز این کار متوقف بر رضایت زوجه نیست و چیز
، بطور موقت مشروط بر آنکه با موافقت شوهر باشد، یاز باردار یجلوگیرزن از وسائل 
 ]30و29، ص 2 ج ،10اشکال ندارد. [

منعها من اإلنزال في فرجها فالظاهر  یعزل المرأة بمعن«بسیاری از فقیهان معتقدند: 
ه مناف للتمکین الواجب علیها، بل یمکن وجوب د یة النطفة حرمته بدون رضا الزوج، فإنّ

توان گفت تمامی محشین و معلقین بر عروه این مسأله را بدون اختالف تقریباً می» علیها
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 ؛67، ص24 ج، 13؛ 297، ص1 ج، 12؛ 107، ص1 ج، 5؛ 151، ص29 ج، 3[ اند.پذیرفته
، 2 ج، 30؛ 691، ص2 ج، 23؛  770، ص2 ج، 22؛ 506، ص5 ج، 21؛ 72، ص14 ج، 20
 ]207ص

این دیدگاه کامالً موافق است. یعنی زوجه حق عزل ندارد؛ چراکه  این فتوا با ظاهر
گیرد از این رو زوجه فرزندآوری حق زوج است و اوست که تصمیم به داشتن فرزند می

ی دوم مهمی که در اینجا  حق ندارد بدون رضایت وی مبادرت به عزل نماید. البته نکته
زیرا   منافات دارد؛  بر وی واجب است،آنکه عزل زوجه با تمکین کاملی که   مطرح است،

  شود.  چه بسا عزل مانع از ارضای کامل نیاز جنسی می
  
  دیدگاه دوم: فرزند داشتن حق زن است نه مرد  .2-2

شود، استفاده کند؛ مشروط بر تواند چیزی که مانع بارداری میگروه دوم معتقدند زن می
دم رضایت شوهر تأثیری در حکم ندارد. باشد و رضایت یا ع آنکه برای خودش ضرر نداشته

  ]322، ص3 ، ج36؛ 66، ص3 ، ج27؛ 463، ص1 ، ج14؛ 530، ص2 ، ج9؛ 356، ص2 ، ج8[
های موجود قائلین های فقهی و سایتتتبعات نویسنده درباره حق عزل زن در کتاب

 ای دربرنداشت. به این دیدگاه، نتیجه
  
  از زوجین ابتداءً دیدگاه سوم: عدم وجود حق بر هر یک .2- 3

اند در روایات وارد در باب حقوق زوج بر زوجه، حق حمل و والدت، برخی متذکر شده
نیامده و اقتضای اصاله البرائه، عدم وجوب قرار گرفتن نطفه در رحم است؛ لذا زن، حق 

های پزشکی که مستلزم حرام نباشد، از بارداری خود امتناع دارد با توسل به یکی از راه
شود که عزل حق اعم از آنکه زوج راضی باشد یا خیر. اما از روایات عزل، معلوم می ؛دورز

مرد است اعم از آنکه زن راضی به این امر باشد یا خیر و اقتضای همه این موارد آن 
 ،هر یک از زوج یا زوجه حق امتناع از حمل را دارد و هیچ یک حق ندارد«است که 

  ]59، ص2 ج، 29[» .مایددیگری را بر این کار اجبار ن
 یتواند با قرص یا ... از حاملگ یدر استفتائی آمده است: آیا زن بدون اجازه شوهر م

 نماید؟ یخود جلوگیر
  ]77، ص4 ، ج7تواند. [ یپاسخ آن است که اگر نکاح مشروط به استیالد بوده است، نم

است که برای هر شود در اینجا یا سخن از حق امتناع از باروری چنانکه مشاهده می
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دو طرف ثابت دانسته شده و عدم وجود حق فرزند خواهی و فرزند طلبی از هر دو طرف 
آید. پس ابتداءً هرگونه نفی شده است یا اینکه این حق صرفاً با شرط در ضمن عقد می

  حق فرزندخواهی منتفی است.
  

  دیدگاه مختار: تقدم حق کسی که طالب فرزند باشد
شکل گرفته » نفی حق فرزندخواهی از طرفین«دیدگاه سوم که بر  خالفاین دیدگاه بر

خالف دیدگاه اول و شود و براست و هرکس که امتناع از این حق کند، مقدم دانسته می
وجود حق فرزندخواهی برای «شمارد؛ بر می» حق یکی از زوجین«دوم که آن را صرفاً 

  داند. استفاده کند، مقدم می تکیه دارد و هر کس را که بخواهد از این حق» طرفین
های ظاهر در روایات باب عزل گونه که پیداست تفاوت فتاوای مراجع به دلیل اختالف آن

  رسد یک نحوه جمع عرفی بین این دو دسته روایات ممکن است. است؛ اما به نظر می
چنانکه در این نوشتار ثابت شد، حکم عزل ارتباط وثیقی با فرزندآوری دارد؛ اما 

های جنسی ارتباط به ارضای نیازآید، بیهمان طور که از برخی عبارات فقیهان نیز برمی
هم نیست. این مسأله در بحث عزل زوجه، نمود بیشتری پیدا کرد؛ چراکه یکی از دالیل 
عدم جواز عزل برای زوجه، عدم تمکین کامل وی از شوهر و ناتمام گذاشتن پاسخگویی 

ای است که این دو نحوه ارتباط ه است. بیان روایات نیز به گونهبه استمتاع مرد، بیان شد
  توان در دو دسته روایات مشاهده نمود. را می

أو  یإال أن ترض«در روایاتی که عزل حق زن دانسته شده است تعابیری مانند: 
ا الحرّة فإنّي أکره ذلک، «یا  »یشترط ذلک علیها حین یتزوجها ا أمّا األمة فال بأس، و أمّ إلّ
جها شود. تعبیر به رضایت زوجه، آزاد بودن وی مشاهده می» أن یشترط علیها حین یتزوّ

آورد. معموالً برای یا شرط در ضمن عقد، ارتباط عزل با فرزندآوری را بیشتر به ذهن می
کنند یا به گفتگو با زوجه برای جزئیات ارضای نیاز جنسی، در ضمن عقد شرط نمی

اساس روایات مربوط به این بحث، حق ینند. خصوصاً آنکه برنشجلب رضایت وی نمی
رو  شود، مطرح است. از ایناستمتاعات زوجه بسیار محدودتر از آنچه برای زوج، بیان می

این تعابیر در جهت توجه دادن و اهتمام به حقوق جنسی زوجه، نامأنوس است. این 
  دارد. تعابیر با حق باروری و فرزند داشتن، سازگاری بیشتری 

در طرف مقابل، روایاتی که براساس آن عزل، حق مرد دانسته شده تعابیری همچون: 
رِ شَيْ« مْ أَ نَ الْ ا مِ هَ سَ لَ لَیْ تْ فَ هَ رِ نْ کَ هَا وَ إِ بَّ صَاحِبُ حَ نْ أَ رَّةِ إِ حُ رْأَةِ الْ نِ الْمَ زْلِ عَ عَ الْ سَ بِ أْ » ءُ لَا بَ
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ثُ یَ«یا  هُ حَیْ رِفُ لِ یَصْ جُ لرَّ اءُ لِ به کار رفته است. تعبیر اول با ارضای نیازهای جنسی » شَاءُالْمَ
توان سازگارتر است. در راستای تکمیل آنچه درباره حدود استمتاعات زوجه بیان شد، می

دهند و زن را موظف گفت این قبیل روایات، به ارضای جنسی زوج بیشتر اهمیت می
ایند بودن یا ناخوشایند بودن عزل دانند با تمکین مناسب، زمینه را فراهم سازد. خوشمی

که زن در این باره » حقی«برای زوجه، در استمتاعات چندان محل توجه نیست. بنابراین 
رِ شَيْندارد، ( مْ أَ نَ الْ ا مِ هَ سَ لَ لَیْ ی ارضای جنسی زوج است و نه ) حق اعتراض به نحوهءُ فَ

  حق فرزند داشتن. 
های مختلف آمده است، با حق به صورت تعبیر دوم که در روایات به تعداد زیاد و

فرزندآوری، تناسب بیشتری دارد. به این معنا که اگر مرد فرزند بخواهد و زن فرزند 
نخواهد، حق مرد مقدم است. بنابراین اگر زوجه مخالفتی با عزل و در نتیجه فرزندآوری 

است که اگر  این حق مرد» الرجل یصرفه حیث شاء یذاك ال«شود: داشته باشد، گفته می
  بخواهد فرزند داشته باشد. 

ممکن است گفته شود تعابیر روایاتی که حق مرد از آن قابل برداشت است، مطلق 
الرجل یکون «شود؛ مانند عبارت ای که حق زوجه در آن اصالً دیده نمیگونه است؛ به

ین موارد، در ا »تحته الحرة یعزل عنها؟ قال: ذلک إلیه إن شاء عزل، و إن شاء لم یعزل
ی حق باروری به مرد داده شده است، هر گونه وی بخواهد و هر تصمیمی که او همه

توان گفت زن هم حقی ی باروری بگیرد، همان مقدم است؛ به این ترتیب نمیدرباره
  دارد که اگر او طالب فرزند بود، حق وی مقدم شود. 

: این احتمال وجود دارد که چنین  عباراتی در مواردی بیان پاسخ آن است که اوالً
ی شده باشد که زن با فرزندآوری مخالفت کرده باشد سپس با توجه به این پیشینه

السالم) سخن گفته باشند. در این صورت زن، خود، حق خویش را در ذهنی امام (علیه
ی مرد خواهد بود یعنی گیری فقط بر عهدهاین زمینه ساقط نموده؛ در نتیجه تصمیم

خواهد از این حق استفاده کند یا او هم فعالً تمایلی به اوست که بگوید، می اکنون نوبت
: اگرچه تعابیر در این قسمت، اطالق دارد ولی باید هر دو  استفاده از این حق ندارد. ثانیاً

ی اول روایات به صورت رضایت دسته روایات را با هم دید و از وجود قیدی که در دسته
پوشی نکرد. به این ترتیب اطالق زوجه مطرح شده است، چشمیا شرط ضمنی عقد برای 

ی دوم روایات، مبنی بر ی اول روایات، مبنی بر حق زوج در باروری، با قیود دستهدسته
  توان چنین نتیجه گرفت: شود و میحق زوجه در باروری، مقید می
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که حق باروری برای هر یک از زوج و زوجه وجود دارد و حق کسی مقدم است «
کلی، حکم واقعی اولی است و تغییر ی البته بدیهی است که این قضیه» طالب آن باشد.

 آن در صورت عروض حاالت و شرایط ثانوی، حتمی بوده، غیر قابل انکار است.   
  
  اقتضای معاشرت به معروف در خانواده - 3

در قرآن  در تمامی مسائل مربوط به خانواده، امری است که» معروف«ی  عمل به شیوه
بار از این واژه استفاده شده  12کریم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در بحث طالق 

) مشورت با زوجه در امور فرزندان 25)، مهریه (نساء/233است. در بحث نفقه (بقره/
) سخن از این نحوه عمل رفته 19) و به طور کلی معاشرت در خانواده (نساء/6(طالق/
در آن زمینه شناسایی شود، حتماً » معروف»  ای از خانواده، در هر حوزه بنابراین اگراست. 

مورد تأیید شارع خواهد بود. البته این سخن نه   عمل مطابق با آن مشروعیت داشته،
نیز آن » معروف«صرفاً به دلیل اشاره به آن در برخی آیات است، بلکه خصوصیت معنایی 

را به این صورت بیان نموده است: » معروف«ای کند. عالمه طباطبایی معن را تأیید می
و آداب و سنن  یاخالق یلاست که مطابق حکم عقل، شرع، فضا یزیمعروف چ«

» معروف در زمینه حق فرزندآوری«بنابراین اگر ] 232، ص2، ج19[ »باشد.اجتماعی 
های اصلی آن یعنی موافقت با شرع، عقل، اخالق و عرف، شناسایی شود، مطابق شاخص

  کم مؤیدی بر حکم قلمداد شود. بلیت دارد به عنوان دلیل یا دستقا
ای که است؛ به گونه» معروف«شود فرزندخواهی هر یک از زوجین از دیگری  ادعا می

طرف دیگر واجب است. اکنون به ی یکی از طرفین، اجابت آن بردر صورت مطالبه
       شود.  پرداخته می  های اصلی معروف، موافقت ادعا با شاخص

  

  موافقت شریعت .3- 1
به عنوان یکی از اهداف ازدواج و   نفسه مطلوب بوده، از نظر شریعت، فرزندآوری فی

  شود.  تشکیل خانواده مطرح است. در این زمینه چند نمونه از آیات و روایات ارائه می
  
  آیات .3- 1- 1

  : فرزندآوری از طریق ازدواج موافق فطرت و نظامات الهیاول
لَّ« حِ ثُ إِل أُ لَةَ الصِّیامِ الرَّفَ مْ لَیْ هُ   یلَکُ لِمَ اللَّ نَّ عَ هُ باسٌ لَ تُمْ لِ نْ کُمْ وَ أَ نَّ لِباسٌ لَ کُمْ هُ نِسائِ

نَّ  وهُ رُ مْ فَالْآنَ بَاشِ نْکُ فا عَ کُمْ وَ عَ لَیْ تابَ عَ کُمْ فَ نْفُسَ ونَ أَ تانُ خْ مْ تَ نَّکُمْ کُنْتُ هُ أَ بَ اللَّ وا ما کَتَ وَ ابْتَغُ
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مْ گیرید، حالل است.  یکه روزه م یبا همسرانتان، در شبِ روزهای یآمیزش جنس...؛  لَکُ
آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها (هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید). 

کردید (و این کارِ ممنوع را انجام  یدانست که شما به خود خیانت م یخداوند م
را بخشید. اکنون با آنها آمیزش کنید، و آنچه دادید) پس توبه شما را پذیرفت و شما  یم

  )187(بقره/ ...» شما مقرر داشته، طلب نمایید یرا خدا برا
، »طلب کردن آنچه خدا نوشته«طلب کردن است و منظور از  یکلمه ابتغاء، به معنا«

ها آن را از طریق مباشرت قرار داده  طلب فرزند است که خداوند سبحان برای انسان
ی شهوت نکاح و مباشرتی که در نهاد آنان قرار داده،  ها را به واسطه ت انساناست و فطر

بر طلب فرزند سرشته است و به این ترتیب آنان را در برابر این عمل رام  و مسخر 
آنچه را خداوند برایشان   خویش نموده است. انسانها با این عمل خواسته یا ناخواسته،

بنابراین استفاده از این توسعه و  ]47ص ،2 ، ج19.» [کنند مطالبه می  مقرر کرده است،
 یهای ماه مبارک رمضان که در مسیر قوانین آفرینش و حفظ نظام و بقا تخفیف در شب

  ]538، ص1 ، ج31ندارد. [ ینسل است، هیچ مانع
توان گفت: طلب فرزند از راه ازدواج و درخواست آن از همسر، یک امر  می  با این بیان،

ابق با سرشت هر دو طرف است و در صورت فقدان موانعی که در این زمینه فطری و مط
اجابت از سوی همسر در راستای فطرت و همسو با نظاماتی است که   توان تصور نمود، می

  شود.  سوره شوری نیز مشاهده می 11ی  خداوند متعال مقرر نموده است. این مضمون در آیه
  باقیات و صالحاتدوم: فرزندآوری از طریق ازدواج و 

نَّ« رْثَکُمْ أَ وا حَ تُ أْ کُمْ فَ ْرثٌ لَ مْ ...؛ ینِساؤُکُمْ حَ کُ فُسِ نْ أَ وا لِ مُ تُمْ وَ قَدِّ زنان شما، محل  شِئْ
 یتوانید با آنها آمیزش کنید و (سع یشما هستند پس هر زمان که بخواهید، م یبذرافشان

خود، از پیش  یبرا ی) اثر نیکنمائید از این فرصت بهره گرفته، با پرورش فرزندان صالح
 )223(بقره/ .» بفرستید

زمان «و » عدم جواز نکاح با مشرک«ی شریفه پس از دو آیه که مربوط به این آیه
ی کشتزاری معرفی است، مطرح شده و این بار زنان را به منزله» جواز نزدیکی با زنان

وا  ی آنان کارهای نیکی برای آخرتتوان به وسیلهکند که میمی مُ خود فرستاد (وَ قَدِّ
کُمْ). مطابق تفاسیر و البته ظاهر آیه، این اعمال نیک، فرزندان صالحی هستند که  نْفُسِ أَ لِ

  شوند. جز از این طریق حاصل نمی
شدند از خداوند متعال طلب  به همین دلیل هر گاه پیامبران الهی صاحب فرزند نمی

 )6و5؛ مریم/ 89. (االنبیاء/ گذارندنمودند تا وارثی از خود بر جای  فرزند می
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نْ « سوم: فرزندآوری از طریق ازدواج و دستیابی به نعمت خداوند مْ مِ لَ لَکُ عَ هُ جَ وَ اللَّ
لِ فَبِالْباطِ باتِ أَ نَ الطَّیِّ کُمْ مِ زَقَ نِینَ وَ حَفَدَةً وَ رَ مْ بَ واجِکُ نْ أَزْ مْ مِ کُ لَ لَ عَ واجاً وَ جَ مْ أَزْ نْفُسِکُ  أَ

ونَ مِنُ ونَ؛  یُؤْ رُ کْفُ هِ هُمْ یَ تِ اللَّ عْمَ قرار داد  یشما از جنس خودتان همسران یخداوند براوَ بِنِ
 یها به شما روز به وجود آورد و از پاکیزه یهای شما فرزندان و نوه یو از همسرانتان برا

  )72(نحل/» کنند؟ یآورند و نعمت خدا را انکار م یداد آیا به باطل ایمان م
فرماید: برای شما همسرانی از خودتان قرار دادیم و به اوند متعال میدر این آیه خد 

هایی به شما دادیم، سپس از آنان به عنوان ی همسرانتان، فرزندان و نوهوسیله
کند. خداوند متعال طریق اهدای این نعمت هایی که به مردم ارزانی داشته، یاد می نعمت

ها به این نعمت را در  ست و تنها راه رسیدن انسانبه بندگان خود را در ازدواج قرار داده ا
ازدواج قرار داده است. بنابراین از نظر شریعت اگر کسی فرزند بخواهد و ازدواج کند تا به 
این خواسته برسد، راهی شرعی طی نموده و شارع از طریقی که او پیموده حمایت 

  دهد. کند و حق فرزنددار شدن به او را می می
ددی از فرزند به عنوان نعمتی که در امور دنیوی، مفید، کارآمد و در آیات متع

  ) 133الشعراء/   ؛12نوح/   ؛6کند. (االسراء/ ضروری است یاد می
ی فرزند از نظر شریعت مطابق  توان معتقد شد مطالبه می  ی آیات یادشده، با مالحظه

اشد. حال اگر انسان ب فطرت انسانهاست و تنها راه دستیابی به این نعمت، ازدواج می
تواند پاسخ  این امر فطری در کجا می  ی فرزند نداشته باشد، ازدواج کند ولی حق مطالبه

توان به این مطلوب دست یافت؛  توان گفت با شرط در ضمن عقد نکاح می بیابد؟ نمی
ی فرزند از طریق ازدواج، یک اصل است و نباید  حق مطالبه  که با توضیحات یادشده، چرا
از به شرط کردن داشته باشد بلکه در مقابل اگر کسی بخواهد خالف اصل حرکت نی
  باشد.  کند، نیازمند شرط کردن می 

مردان را مخاطب قرار داده است اما اوالً   ی دوم آنکه اگرچه ظاهر این آیات، نکته
  یعنی، ی فرزند قابل استفاده است. ثانیاً با توجه به منشأ و آثار آن صرف مطلوبیت مطالبه

  های مادی و دنیوی، ی باقیات و صالحات و برخورداری از نعمت تهیه  مطابقت با فطرت،
  معتقد شد.            توان به عدم اختصاص آن به مردان، می

  
  روایات .2-1-3

روایات مربوط به فرزندآوری و ترغیب به آن فراوان است. در اینجا صرفاً به چند نمونه 
  ) به ازدواج منتهی به فرزنددار شدن نشان داده شود. ع(تمام معصومینشود تا اه اشاره می
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وْ «در روایتی آمده است:  قِیَامَةِ وَ لَ وْمَ الْ مَمَ یَ أُ مُ الْ کُ بَاهِي بِ نِّي أُ وا َفإِ رُ کْثُ وا تَ لُ وا تَنَاسَ حُ اکَ تَنَ
؛ ازدواج کنید، قْطِ شما بر تولید نسل کنید و زیاد شوید من در روز قیامت به   بِالسِّ

] در این روایت 101، ص16[ »کنم حتی به فرزندان سقط شده های دیگر مباهات می امت
  به ازدواجی سفارش شده است که در پی آن توجه به تداوم و ازدیاد نسل باشد. 

در روایت دیگر نیز به عنوان مالک اختیار زوجه، به این نکته توجه شده است: 
ودَ  (ص)قَالَ« وَدُ وا الْ جُ وَّ زَ ودَ؛ تَ وَلُ یا اینکه فرمود: » با زن مهربان فرزندآور ازدواج کنید.  الْ
اءَ عَقِیمٍ؛ زن سیاه فرزندآور بهتر از زن عقیم زیباروی است« نْ حَسْنَ رٌ مِ ودٌ خَیْ اءُ وَلُ وْدَ » سَ
جوا، فإنّ رسول «یا از امیر المؤمنین عليّ علیه السالم وارد شده است:  ]101، ص16[ تزوّ

ه صلّ ت یاللَّ بع سنّ ه علیه و آله کثیراً ما کان یقول: من کان یحبّ أن یتّ ج، فإنّ  یاللّ فلیتزوّ
ت ؛ ازدواج کنید زیرا رسول اکاثر بکم االمم غداً یاطلبوا الولد، فانّ التزویج، و یمن سنّ

ازدواج کند؛ زیرا   کس دوست دارد از سنت من پیروی نماید،هرفرمود  بسیار می )صهللا(
های من است و فرزند بخواهید؛ زیرا فردا من به زیادی شما بر سایر  ازدواج از سنت

  ]80، ص25 ، ج4» [کنم. ها مباهات می امت
دهد که یکی از اهداف مشروع و مطلوب  های فراوان آنها نشان می این روایات و مشابه

عیار با اولویت دادن به م  ی انتخاب همسر، ی فرزند است و گاه در زمینه مطالبه  ازدواج،
ی فرزندآوری را بر ارضای تمایالت  ارضای غریزه  ،»زیبا بودن«بر معیار » فرزندآور بودن«

  دارد.  شهوانی مقدم می
موافق   ی فرزند از همسر با توجه به آیات و روایات موجود، خالصه آنکه حق مطالبه

  شریعت و بلکه مطلوب آن است.
  
  موافقت با عرف .2-3

رزندخواهی امری فطری و موافق سنن جاری در طبیعت ف  اساس برخی از آیات،بر
ی جوامع،  در همه ـتقریباًـ   دانسته شده بود. این واقعیت سبب شده تا عرف شکل گرفته

های متعارف  قرار بگیرد. معموالً وقتی در میان  بر وجود حق فرزندخواهی در ازدواج
ر خود تقاضای مردم مطرح شود که زنی از همسر خود یا برعکس مردی از همس

نماید. عرف به راحتی وجود  امری بسیار عادی و طبیعی می  فرزنددار شدن نموده است،
پذیرد و در شرایط عادی که مشکل خاصی به جهت باروری وجود نداشته  این حق را می

دهد. حتی گاه امتناع  مورد مالمت و سرزنش قرار می  کند، کسی را که امتناع می  باشد،
ممکن است به تصمیم به جدایی منجر شود که باز هم عرف چنین  یکی از طرفین

   بیند. تصمیمی را به دور از اخالق و انصاف نمی
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  موافقت با عقل و اخالق .3- 3
تداوم نسل یکی از اغراض مطلوب بشر است و از نظر عقل، امری پسندیده به شمار 

ای که یکی از  است؛ به گونهی خانواده  رود. تأمین این مهم از نظر همه عقال بر عهده می
های  رود. اگر برخی افراد انسانی راه تولید مثل به شمار می  کارکردهای اصلی خانواده،

دانند  دارشدن تجربه نموده باشند؛ اما همه میغیر از تشکیل خانواده برای فرزنددیگری 
ه این تقاضا ترین شکل تأمین این نیاز، ازدواج است. بنابراین هر یک از زوجین ک اخالقی

    را مطرح کند، درخواستی موافق با عقل و اخالق مطرح نموده است.   
ی  ای از جمله در زمینه در هر زمینه» بودن معروف«ی  ی نهایی درباره نکته

های شخصی و شرایط خاص و تمامی عوامل مؤثر در  فرزندخواهی آن است که ویژگی
   اجابت درخواست، باید مورد توجه قرار بگیرد.

  
  نتیجه 

توان به ارتباط میان عزل و فرزندآوری می ،اساس وجود حداقل سه دسته روایاتبر -1
  معتقد شد. 

صرفاً انکار انحصار حکمت   انکار ارتباط میان عزل و فرزندآوری از سوی فقیهان، -2
نتیجه گرفته نشود. این   نکاح در استیالد است تا حرمت عزل به دلیل عدم تحقق آن،

  معنای فقدان ارتباط عزل و تولد فرزند نیست.  سخن به
های ظاهر در به دلیل اختالف  تفاوت فتاوای مراجع در باب حق فرزندآوری، -3

روایات باب عزل است؛ اما یک نحوه جمع عرفی بین این دو دسته روایات ممکن است. 
ای نیازهای حکم عزل از سویی ارتباط وثیقی با فرزندآوری دارد و از سوی دیگر به ارض

جنسی مرتبط است. در روایاتی که عزل حق زن دانسته شده است، ارتباط عزل با 
دو تعبیر   در روایاتی که عزل، حق مرد دانسته شده،فرزندآوری بیشتر مدنظر است و 

شود: گاه ارتباط با ارضای نیازهای جنسی مطرح است که خوشایند یا  مشاهده می
، در استمتاعات چندان محل توجه نیست.گاه با حق ناخوشایند بودن عزل برای زوجه

فرزندآوری، تناسب بیشتری دارد. به این معنا که اگر مرد فرزند بخواهد و زن فرزند 
  نخواهد، حق مرد مقدم است. 

ی آن موافق با است و مطالبه» معروف«فرزندخواهی هر یک از زوجین از دیگری  -4
  اخالق است.  عقل، عرف و  شرع،
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