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 ١٭محمد جمالي

 حقوق اسالميمباني ي فقه و ردكت

 )۲۱/۸/۱۳۸۶ :يريخ پذيرش نهايتا  ـ٣/٧/١٣٨٥ :تاريخ دريافت مقاله( 

 
 چکيده 

كنندة حق فسخ نكاح براي هر يك از زوجين در قانون از جمله اسباب اثبات
.  آنها استاي از عيوب در يكي از وجود پاره, مدني به پيروي از فقه اماميه

راهي است تا عالوه بر جلوگيري از ,  تطبيقي مواد مذكور با آراي فقها مطالعه
فروپاشي كانون خانواده، استفاده صحيح هر يك از زوجين از اين حق و رفع 

اتفاق نظر : با ارزيابي تطبيقِي مسائلي مانند. ضرر از خود را موجب شود
, حق زوجين در اين خصوصبرابري , فقيهان در فسخ نكاح به سبب عيوب
شده در ميزان محدوديت عيوب معرفي, نوع عيوب موجب حق فسخ نكاح

يابيم  ميبه اين نتيجه دست, و زمان اعتبار اين عيوب, قانون و فتاواي فقهي
. قائل هستند, كه بيشتر فقها حق مذكور و ثبوت آن را براي هر يك از زوجين

تر مذاهب و قانون مدني آنها را هر چند بيش, در مورد انواع عيوب نيز
هر عيبي كه سبب اخالل در مقاصد نكاح : اند، ولي بايد گفتمحصور كرده

البته زمان حادث شدن اين عيوب . تواند موجب حق فسخ قرار گيردباشد مي
 .نيز معتبر و قابل توجه است

  
  ).).پيسيپيسي((، برص ، برص ))خورهخوره((، جذام ، جذام ))لنگيلنگي((فسخ نكاح، عيوب، عرج فسخ نكاح، عيوب، عرج ها  ها    كليد واژهكليد واژه

 
 طرح مسأله

دهد و مقصود از  اي را تشكيل مي ترين هسته هر جامعه ازدواج سنگ زيرين و اساسي
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عقد نكاح در شريعت . اي مقدس است استمرار و بقاي نسل بشري در خالل رابطه, آن
اسالم داراي اهميت و جايگاهي خاص است تا جايي كه خداوند از اين عقد به عنوان 

 ).٢١/نساء: كـ ن(كند  ميثاق غليظ ياد مي
دهد براي محافظت از مكانت  همه احكام خانواده كه اسالم به آن دستور مي

اصل عقد . المقدور سعي بر جلوگيري از فروپاشي اين كانون گرم استخانواده و حتي
شود و به هر يك از زن و مرد بر تالش براي حفظ و بقاي آن  نكاح بر دوام بسته مي
شوند تا مرد و  اي از مشكالت سبب مي گاهي اوقات پارهاما , دستور داده شده است

ادامه , اند زن نتوانند زندگي زناشويي را كه بر اساس تعاون و شراكت تشكيل داده
زيرا تداوم اين زندگي به محروميت يكي از آنها از حقوق خويش و متضرر , دهند

 شوهر اجازه داده به زن و, شرع در اين گونه موارد, بنابراين. شود شدن او منجر مي
 .است تا با رعايت تقوا و بعد از نهايت تالش بر بقاي نكاح، از همديگر جدا شوند

ها دهد وجود برخي از بيمارييكي از اسبابي كه به زن و مرد حق فسخ نكاح را مي
شـود  ها و عيوب باعث ميو عيوب خاص در يكي از آنها است، زيرا وجود اين بيماري   

صميميت و با رعايت حقـوق مـسلم همـديگر در           , صفا, انند با عشق  تا زن و شوهر نتو    
فإمـساك بمعـروف او تـسريح       ... بـر اسـاس آيـه       , در اين مرحلـه   . كنار هم زندگي كنند   

 .دهندبه زندگي زناشويي پايان مي, در نهايت احترام) ٢٢٩/بقره( ...بإحسان 
 زوجين در بين براي, به سبب عيوب, كيفيت و چگونگي استفاده از حق فسخ نكاح

ديدگاه دو گروه مطرح و مورد , در اين مقاله. فقها و حقوقدانان مورد اختالف است
 .بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت, نقد

 
  اقوال فقها پيرامون فسخ نكاح به سبب عيوباقوال فقها پيرامون فسخ نكاح به سبب عيوب

اي از عيوب در يكي از  فقهاي اماميه و اهل سنت اتفاق نظر دارند كه وجود پاره
؛ ٢/٤٨٢؛ كاساني، ٣٠/٣٠٨نجفي،: نكـ ( نکاح برای ديگری است موجب فسخ, زوجين
ها با جمهور فقها اختالف تنها ظاهري. )٧/٥٧٩قدامه، ؛ ابن١٧/٣٥؛ نووي، ٥/١٤٧حطاب، 

آنها فسخ نكاح را به تقييد . كرده و به فسخ نكاح به سبب وجود عيوب قائل نيستند
ن در هنگام عقد مشروط صحت عقد به سالمت طرفين از عيوب اتفاق شده بر آ

اگر ثابت شود يكي از زوجين در هنگام عقد آن عيوب را دارا , به طوري كه. دانند مي
 ).٩/٢٨٩حزم،  ابن: نكـ (بوده و به مقتضاي شرط عمل نكرده، آن عقد باطل است 
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) اندكساني كه به اصول استنباط مذاهب مرسوم مقيد نبوده(از بين فقهاي مستقل 
با جمهور مخالفت ) ه١٢٥٠ .ت(علي شوكاني و محمدبن) ه١٠١ .ت(يز عبدالعزعمربن

را سبب فسخ نكاح ) آزادی(شوكاني تنها عتق . اندها فتوا دادهكرده و همچون ظاهري
اي عقد نكاح ببندد سپس آزاد شود  داند و بر اين باور است كه اگر كنيزي با برده مي
توان عقد  تنها عيبي است كه با آن مي) بردگی(تواند نكاحش را فسخ كند، زيرا رق  مي

آنچه سبب شده شوكاني ). ٥/٣٠٢رشد، ؛ ابن٦/٢٩٩شوكاني، : نكـ (نكاح را فسخ كرد 
نصي از شارع , اين است كه در مورد عيوب ديگر, تنها رق را از اسباب فسخ بداند

 ١.نص خاص وارد شده و آن قصه بريره است, نرسيده، و تنها در مورد عتق
خود از , ر از داستان بريره، نص ديگري از شارع وجود نداشت، همين دليلاگر غي

طريق تنقيح مناط و اخذ به وحدت مالك، بر ثبوت حق فسخ نكاح به سبب عيوب ديگر 
 نصوص .اند نصوص محدود و حوادث نامحدود هستندكرد، زيرا گفتهداللت مي

نند و بايد حوادث و موارد ك پردازي ميشوند و نمونه شرعي از باب تمثيل وارد مي
عالوه بر ماجراي بريره، قواعد كلي شرع و , از سوي ديگر. مشابه را بر آن حمل كرد

از جمله قواعد گوياي . نصوص ديگري نيز براي تقويت قول جمهور فقها وجود دارند
الضرر و "يا قاعده ) شودضرر و زيان برطرف می" (الضرر يزال"قاعده , اين مطلب
ست كه از جمله قواعد اساسي در شريعت و نص مورد توافق همه مذاهب ا" الضرار

 ).٢٥٢؛ ندوي، ٣/١٢٧هيأت علمي حوزه قم، : نك(است 
عالوه بر اين قاعده و با توجه به مقصد شريعت در جلب مصلحت و دفع ضرر از 

ای گونهنگهداری زن به(... فإمساك بمعروف او تسريح باحسان ... فقيهان به آيه , بندگان
آيه گوياي امساك : اند استناد كرده و گفته) شايسته و عادالنه يا رها کردن او با نيکی

, توان اين معروف را مورد توجه قرار داد در حالي كه چگونه مي. به معروف است
, آرامش, تواند در كنار او به سكنييكي از زوجين از ديگري تنفر دارد، و نه تنها نمي

های و از نشانه: فرمايد كه خداوند مي, برسد) ود نكاح استكه مقص(مودت و رحمت 
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قدرت خداوند اين است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفريد تا در کنار 
بلكه روز به روز , )٢١/روم: نكـ (آنان بياراميد و در ميان شما مهر و محبت قرار داد 

 .اي چند روز در كنار او بماندشود بر افزايد و حاضر نمي بر نفرتش نسبت به او مي
و آيه فوق، اخبار و آثار زيادي هستند كه فقها به " الضرر يزال"عالوه  بر قاعده 
نکاح به سبب : فرمايد كه مي) ع(از جمله قول امام جعفر صادق . اند آن استدالل كرده

بواب ا, عاملي: نکـ (شود فسخ می, پيسی، خوره، ديوانگی و وجود مانع از جماع در زن
:  و اين كه خليفه دوم در جمع صحابه حكم كرد) ٦، خبر شماره ١باب , عيوب و تدليس

هر مردی با زنی که مبتال به ديوانگی يا جذام يا برص است ازدواج و با او نزديکی 
كند آن زن مستحق تمام مهر خواهد بود و شوهرش حق گرفتن خسارت از ولی او را 

اين قضاوت عمر در محضر صحابه و ). ١٤٠٠٠, قیهي؛ ب٢/٥٢٦, مالک: نکـ (دارد 
اين، با  بنابر. اند اين حكم را قبول داشته, سكوت آنها گوياي اين است كه آنها خود

توجه به ادله سابق و بنا بر حکم عقل و مطابقت آن با نقل، صواب در اين مسأله، قول 
ت و پيدا نشدن گانه اهل سن اتفاق نظر مذهب اماميه با مذاهب چهار. جمهور است

 .دليل بر صحت اين قول است, مخالفي جز به صورت نادر
 

  حق فسخ نكاح براي زوجين يا يكي از آن دوحق فسخ نكاح براي زوجين يا يكي از آن دو
در حق , با وجود اتفاق نظر جمهور فقها بر اثبات حق فسخ نكاح هنگام وجود عيب

 .انديك از زوجين اختالف كردهاستفادة كدام
ين است كه با وجود عيبي از عيوب نظر فقهاي اماميه و همچنين قانون مدني ا

تواند نكاح را فسخ كند و زن و مرد در  طرف ديگر مي, مورد نظر در يكي از زوجين
 ).١١٢٦ـ١١٢١؛ قانون مدني، مواد ٣٠/٣١٩,نجفي: نكـ (اين حق برابر هستند 

مالكيه و حنابله بر اين قول , از ميان مذاهب اهل سنت نيز سه مذهب شافعيه
عمده .  است فيه با جمهور مخالفت كرده و حق فسخ را فقط به زن دادههستند، تنها حن

به , مندِي مرد از حق طالقبا توجه به بهره: آن است كه, دليلي كه به آن استناد كرده
 ).٤٠٢ـ٥/٣٨٩؛ عيني، ٢/٤٨٢كاساني،: نكـ (حق فسخ نياز ندارد 

سنت به صواب رسد حكم قانون مدني و فتواي اماميه و جمهور اهل  به نظر مي
اي كلي و از قاعده, كه مورد اتفاق فقها است" الضرر يزال"تر باشد، زيرا قاعده  نزديك
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صادق است و دليلي بر تخصيص , هر دو, عمومات شرع است كه در مورد زن و مرد
رفع ضرر از بندگان به طور عموم , آن بر زن وجود ندارد، بلكه از مقاصد شريعت

ضرر و زيان مرد نيز , متضررشدن زن قابل تصور استاگر در اين مسأله . است
حق فسخ نكاح از , هااگر با قناعت به دليل حنفي,  از طرف ديگر.واضح و آشكار است

زن نيز با برخورداري و استفاده از حق : توان گفتمرد سلب شود، در مقام نقض مي
مرد براي , لكن. ندزن و مرد با هم  برابر هست, پس. تواند از شوهر جدا شود مي, خلع

عالوه بر زيان اجتماعي، ضرر مالي را نيز , با استفاده از حق طالق, جداشدن از زن
او با وجود . عامل اين جدايي خود زن است,  اين در حالي است كه١.متحمل خواهد شد

عيب و عدم اعالم آن به شوهر قبل از عقد يا حادث شدن آن بعد از عقد، حصول 
, هدف مرد از ازدواج. حد جدايي از همسر را موجب شده استانزجار در مرد تا 

چه كسي جبران ضرر مالي مرد . يابي به مودت در كنار زن است نه جدايي از اودست
پس، حق فسخ نكاح به سبب ). ١/٢٣١؛ سباعي، ٥/١٤٣قيم، ابن: نكـ (شود  را متحمل مي

اند به روح  بر آن رفتهوجود دارد و آنچه جمهور , هر دو, عيوب، براي زن و مرد
, ؛ بيهقي٢٣٤٠ش , ماجهابن(» الضرر و الضرار«تر و با مفهوم حديث  شريعت نزديك

 .تر است سازگار) ٥/٩٣, ؛ كليني١٤٢٩ش , ؛ مالك٢٣٤٥ش , ؛ حاكم١١٦٥٧ش 
 

  انواع عيوب موجب حق فسخ نكاحانواع عيوب موجب حق فسخ نكاح
 مرد يا زن را اي از عيوب قانون مدني به پيروي از فقه اماميه و مذاهب اهل سنت، پاره

بعضي از عيوب در زن و مرد مشترك، بعضي خاص .  است  علت فسخ نكاح شمرده
شود ذكر مواد قانون  آنچه در ذيل به آن اشاره مي. اي ويژه زنان است مردان و دسته

 :مدني و اقوال فقها پيرامون نوع اين عيوب، و سپس نقد و ارزيابي آنها است
  عيوب مشترك بين زن و مردعيوب مشترك بين زن و مرد. . ١١
جنون هر يك از زوجين به شرط اسقرار اعم «: دارد قانون مدني مقرر مي١١٢١اده م

, بنابراين. »از اين كه مستمر يا ادواري باشد، براي طرف مقابل موجب حق فسخ است
________________________________________________________ 

 چندي نگذشته كه بايد از او جدا ولي, تا زنش در كنار او باشداست  مهري را پرداخت كرده مرد. ۱
 حداقل براي ,شود و دوباره براي سر و سامان دادن به زندگي زناشويي بايد به دنبال وجهي

 .شدپرداخت مهريه زن جديد با
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از موجبات فسخ , به شرط پايدار بودن, جنون شوهر يا زن، چه دائمي يا ادواري باشد
, توجهي براي همسرزودگذِر بدون زيان قابلولي جنون , نكاح به شمار آمده است
نجفي، : نكـ (مطابق با مذهب اماميه است , ماده قانوني مذكور. مجوز فسخ نكاح نيست

عالوه بر , يعني شافعيه، مالكيه و حنابله, گانه اهل سنتاما مذاهب سه, )٣٣١ـ٣٠/٣١٨
دا جنون، جذام و برص را نيز از عيوب مشترك بين زن و مرد برشمرده  ١ن

 ).٧/٥٧٩قدامه، ؛ ابن٥/١٤٦؛ حطاب، ٩/٣٤٢؛ ماوردي، ١٧/٤٣٥نووي، : نكـ (
  عيوب ويژه مردعيوب ويژه مرد. . ٢٢

عيوب ذيل در مرد موجب حق فسخ براي زن «: دارد قانون مدني مقرر مي١١٢١ماده 
عنن به شرط اين كه ولو يك بار عمل زناشويي را انجام . ٢خصاء؛ . ١: خواهد بود

. »اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد ودن آلت تناسلي به اندازهمقطوع ب. ٣نداده باشد؛ 
آنچه در قانون مدني درباره محدوديت عيوب مرد در خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت 

 .تناسلي آمده، اجماالً با قول مشهور مذهب اماميه انطباق دارد
ماميه چهار مذهب مشهور اهل سنت نيز، چيزي غير از حكم قانون مدني و فتواي ا

ها كه حق فسخ را تنها  حنفي. اند  و عيوب مرد را در چند عيب خاص محدود كرده نگفته
اند كه هر گاه در مرد عيوب جنسي باشد زن حق فسخ نكاح را اند گفتهبه زن داده

شده نزد اماميه و قانون مدني اين عيوب جنسي نزد آنها، همان عيوب مطرح. دارد
حسن شيباني صاحب ابوحنيفه نگاه ديگري به  محمدبناز ميان فقهاي حنفيه،. است

, به و معمول در مذهبمفتي, قضيه دارد، كه از جهتي با قول ابوحنيفه و ابويوسف
مخالفت او به اين دليل است كه عيوب مرد را كه به . مخالف است و از جهتي موافق

هر عيب مرد داند، بلكه معتقد است  دهد به عيوب جنسي محدود نمي زن حق فسخ مي
وجود , كه زن به سبب آن متضرر شود و امكان زندگي با او جز در حالت ضرورت

موافقت او از اين رو است كه مانند . دهدنداشته باشد به زن امكان فسخ نكاح را مي
ابوحنيفه و ابويوسف حق فسخ نكاح را از مرد به سبب عيوب موجود در زن سلب 

اي بازتر  هر چند كه محمد از زاويه). ٥/٣٨٩ عيني، ؛٢/٤٨٢كاساني، : نكـ (كرده است 
________________________________________________________ 

را نيز از عيوب مـشترك      ) خروج غائط هنگام جماع     ( مالكيه عالوه بر جنون ، جذام و برص ، عذيطه           ) ۱
اند  اند ، چنانكه بعضي از حنابله بدبو بودن دهان را از جمله عيوب مشترك به شمار آورده  بر شمرده 

  ).۵۸۰ و ۷/۵۷۹ و ابن قدامه ، ۲/۴۳۸دسوقي ، : نك(
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قضيه را بسيار محدود و حق فسخ را به طور ,  ديگر اما از ناحيه, نگرد به قضيه مي
سه مذهب ديگر از مذاهب اهل سنت نيز در عيوب ويژه . از مرد سلب كرده است, كلي

 .متفق هستند,  بودند مرد با آنچه حنفيه و اماميه گفته
   ويژه زن ويژه زنعيوبعيوب. . ٣٣

عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد «: دارد قانون مدني مقرر مي١١٢٣ماده 
نابينايي از دو . ٦گيري؛ زمين. ٥افضاء؛ . ٤برص؛ . ٣جذام؛ . ٢قرن؛ . ١: خواهد بود

با قول مشهور اماميه موافق ,  آنچه در اين ماده به عنوان عيوب زن ذكر شده١.»چشم
 ). ٣٣٣؛ مغنيه، ١٠٨ و ٧/١٠٧؛ طباطبايي، ٣٣١ و ٣٠/٣١٨نجفي،: نكـ (است 

از ميان مذاهب اهل سنت، جز حنفيه كه به طور كلي به حق فسخ نكاح براي مرد با 
يعني مسدود بودن محل , وجود هر عيبي در زن قائل نيستند، سه مذهب ديگر َرتق

؛ ١٧/٤٣٥؛ نووي، ٥/١٤٦حطاب، : نكـ (دانند  نزديكي و قرن را از عيوب خاص زن مي
 ).٧/٥٧٩قدامه، ابن

 
  نقد اقوال مذاهب پيرامون عيوب مذكورنقد اقوال مذاهب پيرامون عيوب مذكور

چرا : مسأله مورد اختالف مذاهب كه به نقد و ارزيابي نياز دارد آن است كه اوالً
بعضي از فقها جذام و برص را از عيوب مشترك زن و مرد برشمرده و گروه ديگر 

بودِن عيوبي مانند بت حق فسخعلت اختالف فقها بر مث: اند؟ ثانياً خاص زن دانسته
عرج و نابينايي يا عمي و افضاء چيست؟ و اگر ثابت شود كه از عيوب , گيري زمين

 آيند؟مثبت خيار هستند آيا از عيوب مشترك به شمار مي
و به تبع آنها قانون , در قول مشهور, فقهاي اماميه  ..اختالف فقها بر جذام و برصاختالف فقها بر جذام و برص. . ١١

گانه اهل  مذاهب سه, در حالي كه. اند ب خاص زن دانستهمدني، جذام و برص را از عيو
ها را از عيوب مشترك بين زن و ها آن بيماريها و حنبلي شافعي, ها يعني مالكي, سنت

ها است كه آيا تفاوتي بين زن و مرد در ابتال به اين بيماري. اند مرد به حساب آورده
 جنس نيست و در صورت وجود حق فسخ را فقط براي مرد بدانيم يا تفاوتي بين دو

________________________________________________________ 
يعني  , برص؛  يعنی خوره, جذامشود؛ است در آلت تناسلی که مانع نزديکی مي استخوان زائدی, قرن.۱

 .شدن مجرای بول و حيض يعنی يکی, افضاء؛پيسي
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 حق فسخ براي ديگري باقي است؟, ها در زن يا شوهرهر يك از آن بيماري
شده از ائمه سبب شده كه بيشتر فقهاي اماميه و همچنين قانون مدني اخبار نقل

 .شود به عنوان نمونه به چند خبر اشاره مي. جذام و برص را از عيوب ويژه زن بدانند
بيند  ولي مي, كند مورد مردي كه با زني ازدواج مي در) ع(فر صادق الف ـ از امام جع

نکاح صحيح است و قابل فسخ : فرمودند, زنش نابينا است و به او نگفته بودند
عاملي، : نكـ (شود  نيست، بلکه تنها به سبب برص، جذام، ديوانگی و عفل فسخ مي

 ؛)همان جا
شود كه همسرش برص متوجه مي, ب ـ در مورد مردي كه پس از ازدواج با زني

اش برگردانده نزد ولي: فرمودند) ع(امام جعفر صادق , دارد، يا نابينا يا لنگ است
 ؛)٩همان، خبر شماره : نكـ (شود  مي

, نكاح زن به سبب مبتال بودنش به برص، جـذام و جنـون  : فرمودند) ع(ج ـ امام ششم  
 ).۵/۴۰۶ي، كلين: نکـ (شود  اش برگردانده ميفسخ و نزد ولي

امام جعفر , وجه استدالل اين است كه در دو خبر اول پس از سؤال از عيوب زن
, پس هر سه خبر. گردد در خبر سوم نيز ضمير به زن بر مي. جواب دادند) ع(صادق 

 .از عيوب زن سخن دارند نه مرد
 جذام و المهذبدسته ديگر از فقهاي اماميه مانند شهيدين و طرابلسي صاحب 

 ا از عيوب مشترك بين زن و مرد دانسته و با وجود هر يك از اين دو عيببرص ر
؛ ٢/١٢٤شهيد اول، : نكـ (براي طرف ديگر حق فسخ نكاح قائل هستند , در زن يا مرد
براي قول خود عالوه بر , اين گروه از فقها). ٨/١٨٧؛ مرواريد، ٢/١٣٤شهيد ثاني، 

از جمله اخبار مورد استناد آنها، . اند كردهاخبار وارد شده، به ادله ديگر نيز استناد 
 .»...انما يرد النكاح من البرص و الجذام «: اولين خبر ذكرشدة فوق است كه

اين خبر در مرد و زن اطالق دارد و اگر مرد : وجه استدالل اين گروه آن است كه
. داردبه دليل خاص ديگري نياز دارد، كه چنين دليلي وجود ن, از اطالق آن خارج شود

فسخ نکاح از طرف زن را موجب , وجود عيب در مرد"شايد گروه اول به خبر 
در جواب ايشان گفته شده كه در صحت . استناد كنند) ٥/٤١١, کلينی: نکـ " (شود نمي

 ١.اين خبر اختالف است و خبري كه صحت آن محتمل است قابل استناد نيست

________________________________________________________ 
 .عليه االحتمال سقط به االستداللالدليل اذا ورد . ۱
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يعني , دليل عقلي است: اند كردهدليل ديگري كه فقهای گروه دوم به آن استدالل 
, زن و مرد در متضرر شدن به سبب وجود هر يك از اين دو بيماري در فرد ديگر

مرد با وجود هر يك از اين دو عيب در همسرش متنفر و , يكسان هستند و چنان كه
تواند با عشق و  شود، زن نيز چنين است و نمي امكان زندگي براي او غيرممكن مي

سرش زندگي كند، زيرا اين بيماري سبب كريه و ناپسندشدن ظاهر عالقه با هم
استثنا كردن زن از حق فسخ به سبب اين , بنابراين). ٢/١٢٤شهيد ثاني، : نكـ (شود  مي

 .و ناديده گرفتن حق زن است, يا يك بام و دو هوا" الكيل بمكيالين"بيماري به معناي 
بودن كي و حنبلي بر مشتركسه مذهب شافعي، مال, در ميان مذاهب اهل سنت

حسن از ميان حنفيه نيز محمدبن. عيوب جذام و برص براي زن و مرد اتفاق نظر دارند
شيباني بر اين باور است كه جذام و برص اگر در مرد باشد حق فسخ براي زن باقي 

. جمهور اهل سنت و گروه دوم از فقهاي اماميه بر يك عقيده هستند, بنابراين. است
 :اند به ادله ذيل استدالل كرده, هل سنت براي قول خودجمهور ا

منع كردن زن در  ... .فإمساك بمعروف او تسريح باحسان ... : فرمايد الف ـ خداوند مي
استفاده او از حق فسخ نكاح به سبب جذام يا برص موجود در مرد، مخالف 

  وامساك بمعروف است، بلكه از مصاديق عمل به مقتضاي تسريح باحسان
 مندي ايشان از حق فسخ است، برابري زن و مرد در بهرهتسريح باحسان

 ؛)٩/١٥زيدان، : نكـ (
از : فرمايد مي) ص(پيامبر : از جمله. احاديث و آثار واردشده است, ب ـ دليل ديگر

 از بهترين راههای فرار زن و شوهر ١.گريزيچنان كه از شير مي, مجذوم فرار كن
يا ديگري هم , در غير اين صورت. خويش، فسخ نكاح استاز همسر مبتال به جذام 

يا به سبب آن . شود كه اين اهالك نفس است و در شرع  ممنوعبه آن مبتال مي
در .  استكنند كه بر خالف مضمون آيه فوقحقوق همديگر را رعايت نمي, بيماري

 حضرت اند كه پس از ازدواجاستناد كرده) ص(مورد برص نيز به عمل رسول اهللا 
نزد : فرمود, چون برص ديد, هاي سفيديبر بدن او لكه, غفاربا زني از قبيله بني

________________________________________________________ 
 ,۲/۴۴۳, مـسند , ؛ احمـد  ۵۳۸۰ش  ,  جـذام  بـاب , كتاب طـب  , بخاري(فر من المجذوم كما تفر من االسد        . ۲

 ).۱باب , ابواب عيوب و تدليس, ؛ عاملي۹۷۲۰ ش
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 ).٤/٣٤, ؛ حاكم٣/٤٩٣, احمد: نکـ (ات برگرد  خانواده
هاي فقهي مورد اتفاق همه مذاهب است  از جمله قاعده" الضرر يزال"همچنين قاعدة 

. »الضرر و الضرار«: فرمايد گردد كه ميبرمي) ص(كه اصل آن به حديث پيامبر 
به هر يك از زوجين متضررشونده از , شده از آن فقهي گرفته اين حديث و قاعده

 توان زن را از اين قاعده مستثنا كرد؛ دهد كه عقد را فسخ كند و نمي حق مي, نكاح
وجود جذام يا برص در يكي از : ج ـ دليل سوم جمهور دليل عقلي است مبني بر اين كه

صول مقاصد نكاح است، زيرا وجود هر يك از اين دو بيماري در زوجين مانع ح
به تجربه ثابت , از طرف ديگر. شود زن يا شوهر سبب ايجاد نفرت در ديگري مي

  ها مسري و قابل انتقال شده و علم پزشكي نيز تأييد كرده است كه اين بيماري
ري بودن آنها و مس, عدم حصول مقاصد نكاح به سبب اين عيوب, بنابراين. هستند
؛ ٥/١٢٤, شافعي: نكـ (توسط هر يك از زوجين باشد , تواند دليل بر فسخ نكاح مي

 ). ١٠٨, ؛ گروه مؤلفين هيأت بر پوست٩/٣٤٢ماوردي، 
اي از فقهاي اماميه؛ جمهور اهل سنت       قانون مدني و دسته   (با مطالعه ادله دو گروه      

تـر  بـه صـواب نزديـك     , نظر جمهـور  آيد كه     چنين برمي ) و دسته ديگر از فقهاي اماميه     
آنچه در قانون مدني در جدايي زن از مرد در حق فسخ به سبب جـذام و بـرص           . است

تـوان   نمي: زيرا دسته دوم از فقهاي اماميه گفته بودند, خالي از ايراد نيست , آمده است 
از اخبار وارده در اين زمينه چنين برداشت كرد كه اين عيـوب خـاص زن اسـت و بـا                     

اين حق را   " الضرر يزال "شود، بلكه عموم اخبار و قاعده          حق فسخ به مرد داده مي      آنها
 .كند براي زن ثابت مي

شـريعت سـمحاء اسـالمي     , توان اين حق را از زن سلب كرد؟ در حـالي كـه              چگونه مي 
منادي دفاع , و دين اسالمها آمده است عدالتي بين انسان بردن مرزهاي بيبراي از بين
وصـيت بـه شـما کـه     : ان بوده و هست و پيام پيامبر رحمت ايـن بـود كـه         از حقوق زن  

؛ مـسلم،   ٩/٢١٨, بخاري، كتاب نكاح، باب الوصـاه بالنـساء       : نكـ  (خيرخواه زنان باشيد    
از آخرين سفارشـات     ,  اين توصيه  ).٢٥٤ـ١٤/٢٥١؛ نوري،   ٦٠كتاب الرضاع، حديث ش     

ع به گوش جهانيان رسـانده شـد        الودا  حجةدر اجتماع عظيم مسلمانان در      ) ص(پيامبر  
 ).٤٦٨ و ٤٥٩ مباركفوري، :نکـ (

, بنابراين، بايد حق فسخ نكاح را به استناد اين دو عيـب بـراي هـر يـك از زوجـين                    
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چـون تفريـق بـين متـشابهين و         , قائـل بـود و اال محـذوري       , بدون تفاوت بين ايـن دو     
. ل و انصاف است   اختالف حكم ميان نظيرين پيش خواهد آمد كه از مصاديق نقض عد           

 ). ٩٠/نحل(... ان اهللا يأمر بالعدل و االحسان : خداوند متعال فرمود
و ) نابينـايي (فقهاي اماميه اتفاق دارند كـه عمـي         . . عمي و افضاء  عمي و افضاء  , , اختالف فقها بر عرج   اختالف فقها بر عرج   . . ٢٢

قانون مدني نيز به تبع قول فقهـا        . كننده نكاح باشد  تواند از عيوب فسخ   افضا در زن مي   
امـا در مـورد عـرج، فقهـای         , ين قول را مورد حكم قـرار داده اسـت          هم ١١٢٣در ماده   

و برخي ديگر مطلق عرج را      , گيري  اند، بعضي عرج را در حد زمين      اماميه اختالف كرده  
قانون مدني در اين زمينه قول گـروه اول را تـرجيح داده             . اند  از اسباب فسخ برشمرده   

 ).٧/١١٢طبايي، ؛ طبا٢/١٢٦؛ شهيد اول، ٣٠/٣٣٥نجفي، : نكـ (است 
 .دانند يك از مذاهب اهل سنت، عيوب مذكور را سبب حق فسخ نكاح نميهيچ

انـد  فقهای اماميه به بعضي اخبار روايت شده از ائمه و اجمـاع فقهـا اسـتناد كـرده                 
امـا دليـل فقهـاي اهـل        , )٧/١١٢, ؛ طباطبـايی  ٧ و   ١خبرهاي شماره   , همان, عاملی: نکـ  (

اين است كه نه از رسـول اهللا        , اندسنت كه عيوب مذكور را از عيوب مرد و زن ندانسته          
اي بر آن فتوا داده است كه ديگر اصحاب بـا             ه صحابه نهي ثابت روايت شده، و ن     ) ص(

دليلي بر ثبـوت ايـن عيـوب وارد نـشده و            , بنابراين. سكوت خود آن را پذيرفته باشند     
اصل لزوم عقود مانع از فسخ نكاح به استناد داليل و اسبابي است كه استناد آنهـا بـه                   

 .شرع محل خالف است
از آن ,  جواز فسخ نكـاح بـا وجـود ايـن عيـوب           مبني بر ,  فقهاي اماميه  نظرنظر. . نقد دو قول  نقد دو قول  

ولـي از آن    تواند مخل مقاصد نكاح باشد محل تأمل و قابـل توجـه اسـت،                 جهت كه مي  
زيرا چه بسا اين عيوب , اند محل ايراد است جهت كه عمي و عرج را مختص زن دانسته
اگـر  . حـصول مقاصـد نكـاح را سـبب شـود        در مرد نيز وجود داشـته باشـد كـه عـدم           

آنها را مشروط بـه اخـالل در اهـداف نكـاح            , تر به اين عيوب   نگذار با نگاهي وسيع   قانو
تـوجيهي  , به ويژه كه براي تفكيك  زن و مرد در اين مـسأله . تر بود كرده بود شايسته  

توانـد  وجود ندارد جز اين تصور كه بر خالف زن، مرد با وجود ايـن عيـوب  هـم مـي                
 مبنـي بـر   , قـول فقهـاي اهـل سـنت       , طـرف ديگـر   از  . حقوق مربوط به خود را  ادا كند       

الزم است با توجه به اهداف شرع       , بنابراين. باز محل ايراد است   , اعتبار اين عيوب  عدم
مسأله بررسي شود تا اين عيوب يا هر عيب         , از نكاح و در نظر گرفتن مصالح زوجين       
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سـباب  از ا , ديگري كه مخل اهداف نكاح و در نتيجه متضرر شـدن زن يـا مـرد شـوند                 
 .فسخ قرار گيرند 

 
  محدود و محصور هستند ؟محدود و محصور هستند ؟, , آيا عيوب مجوز فسخ نكاحآيا عيوب مجوز فسخ نكاح

بعد از برشمردن عيوب اسباب فسخ نكاح در قانون مدني و نزد فقهـا و بيـان اخـتالف                  
ميان آنها در اين زمينه، سؤال مطرح اين است كه آيا ايـن عيـوب محـدود و محـصور                    

 ت؟ قابل تعميم اس, هستند يا آنچه در نصوص آمده
مذاهب اماميه و اهل سنت با برشمردن اين عيـوب، آنهـا را محـصور و محـدود و                   

بعضي از فقها تـصريح دارنـد كـه نکـاح جـز بـا       , به طوري كه. دانندغيرقابل تعميم مي 
 ).٧/٥٨٢, قدامه؛ ابن٣٣١ـ٣٠/٣١٨ ٣٠,نجفي: نكـ  (قابل فسخ نيست, يوب مذکورع

. انـد هـي رفتـه اسـت كـه فقهـا پيمـوده           قانون مدني نيز با برشمردن ايـن عيـوب را         
, با اكتفا به همـين عيـوب  , ١١٢٦ تا ١١٢١هاي  شارحان قانون نيز در بيان و شرح ماده      

ماننـد بحـث نفقـه    , هر چند در موارد مشابه  . اند  قابل تعميم بودن آنها را تصريح نكرده      
 دايرة نفقـه     و  موارد مورد اشارة فقها را عموميت داده      , با عمل بر خالف قول فقها     , زن

, بنابراين). ١/١٨٧؛ كاتوزيان،   ١/١٥١صفايي،  : نكـ  (اند  را بر خالف فقها محصور نكرده     
هـاي خـاص، توسـط فقهـا و     رسد محدود كردن عيوب فسخ نكـاح بـه عيـب    به نظر مي 

 .قانون محل ايراد باشد
غيـر از عيـوب مـذكور،       : شارحان قانون اين است كه    , مستمسك فقها و به تبع آنها     

شود؛ عيوب ديگر در نصوص نيامده؛ يا بر آن عيـوب  هاي ديگر مانع استمتاع نمي بعي
كنندة قول آنها باشـد،     تواند توجيه   هيچ يك از اين ادله نمي     . اجماع صورت نگرفته است   

فقـط اسـتمتاع    , حتـي اگـر هـدف از نكـاح        . استمتاع است , زيرا تنها يكي از اهداف نكاح     
زوجيني كه يكـي از ديگـري بيـزار اسـت و حاضـر              توان تصور كرد    باشد، چگونه مي  

يابي به آرامـش و  نيست براي چند دقيقه با او همنشين شود بتواند در كنار او با دست           
زندگي كند؟ آيا كار نصوص تمثيل است يا بايد تـك تـك امـور و اشـيا را نـام                     , مودت

ص بينـيم نـصو  ببرد؟ اگر وظيفه نصوص بيان همه چيـز بـه ذكـر افـرادش باشـد مـي            
اي ميدان نصوص تنـگ و حـوادث و افـراد             به گونه . محدود و حوادث نامحدود هستند    

تواننـد    شوند، كه هرگز بـا پيـشرفت و تغييـر زمـان و مكـان نـصوص نمـي                    متعدد مي 
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از طرف ديگر اگر وظيفه نـصوص بيـان همـه چيـز باشـد پـس ميـدان                 . جوابگو باشند 
ماند؟ شايد بتوان كـار  قياس باقي ميشود، آيا جايي براي اجتهاد و   اجتهاد فقها چه مي   

در زمـان آنهـا تنهـا ايـن عيـوب           : فقها را در محصوركردن عيوب چنين توجيه كرد كه        
شايع بوده و عيوب خطرناك ديگري كه امروزه وجود دارنـد، كـشف نـشده بودنـد و                  

دايـره  , ايشان جز عيوب مذكور، چيز ديگري را مخل مقاصد نكاح نديده، و به اين دليل              
با توجه به محدود بودن نصوص و نامحدود بودن    , بنابراين. اند را محدود كرده   عيوب

حكم حوادث  , حوادث و امور، وظيفه نصوص تمثيل است كه مجتهد بتواند در پرتو آن            
 .                                                              و امور مشابه و مستحدثه را تخريج كند

اند و در قـانون       توان عيوب مجوز فسخ نكاح را به آنچه فقها گفته            نمي نتيجه اين كه  
اين همان چيزي   . بلكه دايره آن وسيع و قابل تعميم است       , مدني بيان شده محدود كرد    

, در گذشـته و حـال     , است كه بسياري از فقها يا مجتهدين غيرصاحب مذاهب مرسـوم          
 :شودآنان ذكر ميبراي نمونه قول تني چند از . اند آن را پذيرفته

حـزم،  ابـن  (١»يرد النكـاح مـن كـل داء عـضال         «: گويداز تابعين مي  ) ١٢٤ت  (زهري  
سـباعي،  : نـك  (انـد   عصران زهري نيز همين را گفتـه      كه شريح و ابوثور از هم     ) ٩/٢٨٣
محدود کردن فسخ نکاح به دو يا چند عيب، بـدون توجـه             :      گويدقيم نيز مي  ابن). ١/٢٣٢

تواند توجيهی داشته باشـد، بلکـه         تر يا مساوی با آنها هستند نمی       قوي هايي که   به عيب 
يعنـي  , و مانع مقصود نکاح   , هر عيبی در زن يا شوهر که سبب ايجاد نفرت در ديگری           

کسی که بر مقاصـد شـريعت       . شودرحمت و مودت باشد حق فسخ نکاح را موجب مي         
رر از بنـدگان اسـت     واقف باشد و بداند که بناي شـرع بـر جلـب مـصلحت و دفـع ضـ                  

از ميـان  ). ٥/١٤٢: نكــ  (تر اسـت   تر و به روح شريعت نزديک داند که اين قول راجح    می
هر عيبي كـه بـا آن       : اندتوان به ابوزهره و زيدان اشاره كرد كه گفته        معاصرين نيز مي  

 ).٩/٣٦؛ زيدان، ٤٩سباعي، : نكـ (اهداف نكاح حاصل نشود، موجب فسخ نكاح است 
 

  ار اين عيوبار اين عيوبزمان اعتبزمان اعتب
شود كه ديگري بتواند از حق فـسخ        ها در زن يا مرد، سبب مي      وجود برخي از بيماري   

________________________________________________________ 
 .العالجی قابل فسخ است نکاح با هر بيماری صعبيعني . ۱
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سؤال اين است كه زمان اعتبار ايـن عيـوب چـه وقتـي              . براي انحالل نكاح استفاده كند    
 تواند باشد؟ وقت تأثير اين عيوب در فسخ نكاح چه زماني مي, است؟ به تعبير ديگر

ال ضروري است به شروط كلي مورد نظر فقها براي معتبر           براي پاسخ به اين سؤ    
دانستن عيوب اشاره و سپس به بيان و تفصيل قانون مـدني و اقـوال مـذاهب در ايـن                    

 .زمينه پرداخته شود
 :فقهاي مذاهب براي ثبوت حق فسخ به سبب عيوب، دو شرط كلي را قائل هستند

بـا  , ر يك از زوجـين هنگـام عقـد        اگر ه . عدم علم و آگاهي به وجود عيب هنگام عقد        . ١
نكاح را قبول كند، حق فسخ نكاح را نخواهد داشت، چـون             عقد ,وجود آگاهي از عيب   

 بر رضايت وي داللت داشته است؛, اش نسبت به عيب علم و آگاهي
بلكه خواهان فسخ , بعد از آگاهي يافتن نسبت به عيب، حاضر به ادامه زندگي نباشد       . ٢

راضي بـه ادامـه زنـدگي       ,  اگر بعد از علم نسبت به عيب موجود        ,بنابراين. نكاح باشد 
قدامـه،   به بعد؛ ابن   ١٦/٢٧١نووي،  : نكـ  (شود  مشترك باشد، حق فسخ از او سلب مي       

 ).٣٥٨داماد،  ؛ محقق٣٤٣ و ٣/٣١٨؛ نجفي،٢/٣٧؛ دسوقي، ٢/٢٧٤؛ مرغيناني، ٧/٥٨٤
 

  تفصيل اقوال مذاهب و قانون مدنيتفصيل اقوال مذاهب و قانون مدني
 :ل مذاهب و قانون مدني به شرح ذيل استاقوا, در اعتبار عيوب

 ديدگاه قانون مدني و مذهب اماميه قول اول ـ 
قانون مدني و فقهاي اماميه نيز مانند ساير مذاهب، عدم علم و آگاهي زوجين نسبت به 

؛ ٣٠/٣٤٣؛ نجفـي،  ١١٢٦م , قـانون مـدنی  : نكـ ( اند عيوب را از شروط حق فسخ دانسته
رت عدم علم و آگاهي نسبت به عيوب، قانون و مـذهب بـين               در صو  ).٣٥٨داماد،  محقق

 .شوداند كه به تفصيل آن پرداخته ميعيوب مرد و زن تفاوت قائل شده
جنـون و   «: دارد قانون مدني مقرر مي    ١١٢٥ماده  . زمان اعتبار عيوب موجود در مرد     . ١

از . » بود هر گاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب فسخ براي زن خواهد            , عنن در مرد  
شـود كـه زمـان      توان چنين نتيجه گرفت كه جنون از عيوبي محسوب مـي          ن ماده مي  يا

حدوث آن مورد توجه و اعتبار نيست ـ چه قبل از عقد وجود داشته باشد و چه بعد از  
امـا در  , ولو پس از دخول حادث شود ـ بلكه اعتبار بـه وجـود و بقـاي آن اسـت     , عقد

در صورتی موجب فسخ اسـت کـه        ,  به آن اشاره دارد    ١١٢٢چنان که ماده    , مورد عنن 
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در مـورد بقيـه عيـوب، قـانون         . ک بار هم عمل زناشويی انجام نداده باشـد        يمرد حتي   
 شايد مقـصود قانونگـذار ايـن باشـد كـه بـا وجـود آن               . چيزي را تصريح نكرده است    

بعـد از   قبل از عقد، زن حق فسخ را خواهد داشت، ولي با حدوث آنهـا               , ها در مرد  عيب
 .زن حق فسخ نخواهد داشت, عقد

شده از قانون مدني در مورد جنون و عنن، با قول مشهور اماميـه موافـق              نظر بيان 
هاي در مورد عيب  ). ٤٤٩ و ١١/٤٤٤, ؛ طباطبايی ٣٢٧ و ٣٢٤ و ٣٠/٣١٩نجفي،  : نكـ  (است  

غير از جنون و عنن نيز قول مشهور فقها اين است که در صورت حـدوث ايـن عيـوب                    
شود، زيرا اصل لزوم عقد است و دليلي بر ثبوت فسخ            از عقد، حق فسخ ايجاد نمي      بعد

 ).٣٢٨ ـ ٣٠/٣٢٤؛  نجفي، ٥/٣٨٧شهيد ثاني، : نكـ (وجود ندارد 
: در مورد عيوب زن سه حالت قابل تـصور اسـت         .زمان اعتبار عيوب موجود در زن     . ٢

 د و قبـل از وطـي؛  الف ـ وجـود عيـوب قبـل از عقـد؛ ب ـ حـادث شـدن آن بعـد از عقـ          
 فقط بـه حالـت اول   ١١٢٤قانون مدني در ماده . ج ـ حادث شدن آن بعد از عقد و وطي 

 اگـر عيـوب هنگـام عقـد موجـود باشـد، مـرد حـق فـسخ               , بنـابراين . اشاره كرده است  
ولي چنانچه اين عيوب پس از عقد يـا بعـد از وطـي حـادث                , )حالت اول (خواهد داشت   

 . بودشود حق فسخي براي او نخواهد
قانون مدني بر بقاي حق فسخ براي مرد در حالت اول نظر دارد كه با رأي مشهور                 

 ).٣٤٢ـ٣٠/٣٤١؛ نجفي، ٥/٣٩١شهيد ثاني،  : نكـ (فقهاي اماميه موافق است 
 قول دوم ـ ديدگاه حنفيه

از قـول آنهـا     . دهنـد حق فسخ مـي   , آن هم در عيوب جنسي خاص     , ها فقط به زن   حنفي
اگر زن با آگاهي از عيوب مرد، به ازدواج با او تن داده باشد، حـق                : آيد كه چنين برمي 

, فسخ نخواهد داشت، ولي اگر آگاهي نداشت و بعد از عقـد و قبـل از نزديكـي دانـست                   
 ولـو بـراي   , بعـد از عمـل زناشـويي      , حال اگر اين عيوب   . حق فسخ براي او باقي است     

 ).٩٣ و ٣/٩٢خسي، سر: نكـ (حادث شود ديگر زن حق فسخ ندارد , باريك
 قول سوم ـ ديدگاه شافعيه و حنابله

زمان حادث شدن عيـب معتبـر نيـست، بلكـه وجـود عيـب               : شافعيه و حنابله برآنند كه    
چه عيب قبل از عقد حادث شود و چه بعـد از آن، خـواه قبـل از                  , بنابراين. معتبر است 

 اوتي نيـست  دخول باشد و خواه بعد از دخول، در ايجاد حـق فـسخ بـراي ديگـري تفـ                  
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 ). ٧/٥٨٤قدامه، ؛ ابن١٦/٢٦٨نووي، : نكـ (
 قول چهارم ـ ديدگاه مالكيه

 بـين عيـوب مـرد و زن تفـاوت قائـل هـستند كـه بـه آن اشـاره              , ها در اين بحث   مالكي
 :شودمي
اگر عيوب قبل از عقد يا در زمان جاري شدن صيغه عقـد در زن وجـود                  .عيوب زن . ١

است، ولي اگر اين عيوب بعـد از عقـد حـادث شـوند              داشته باشد، براي مرد حق فسخ       
 .ديگر مرد حق فسخ نكاح نخواهد داشت

اگر عيوب ويژه مرد، قبل از عقد وجود داشته باشد و زن نـسبت بـه آن               .عيوب مرد . ٢
, اطالع باشد، يا اين عيوب بعد از عقد و قبل از وطي حادث شـود، در هـر دو حالـت                    بي

انچه اين عيوب بعد از وطـي حـادث شـوند، ديگـر             زن حق فسخ خواهد داشت، ولي چن      
 .حق فسخي وجود ندارد

خـروج  (يعني جنون، جذام، برص و عذيطه     , در مورد عيوب مشترك    .عيوب مشترك . ٣
اگر قبـل از عقـد وجـود داشـته باشـند،            : نيز بر اين باور هستند كه     ) غائط هنگام جماع  

ز عقد حادث شوند، حق فسخ      براي هر يك از زوجين خيار فسخ باقي است و اگر بعد ا            
 ).٣٠ و ٣/٢٩؛ غرياني، ٤٣٩ و ٢/٤٣٨دسوقي، : نكـ (فقط براي زن است 

 :توان چنين خالصه كرداقوال فقها را مي. خالصه اقوال
 .عدم اعتبار زمان حدوث عيب، بلكه مهم وجود عيب است. ١

 ضـعيفي   اين قول شافعيه و حنابله، و همچنين مالكيه در مورد عيوب مشترك، و وجـه              
 .نزد بعضي از فقهاي اماميه است

 :كه شامل تقسيمات ذيل است, اعتبار داشتن زمان حدوث عيب. ٢
اين قول مالكيه در مورد هـر يـك   . الف ـ  معتبر بودن زمان حدوث عيب، قبل از دخول 

از عيوب ويژه مرد يا زن، و قول حنفيه در مورد عيـوب مـرد، و وجهـي ضـعيف نـزد                   
 .رد تمام عيوب استفقهاي اماميه در مو

اين قول اماميه و قانون مدني در . ب ـ معتبر بودن عيوب قبل از عقد و هنگام وقوع آن 
 .مورد عيوب ويژه زن است

رسد براي رسيدن به قول صواب، بهتر است به اهداف و مقاصـد نكـاح               به نظر مي  
ست، كه  آرامش گرفتن زوجين در كنار هم ا      , از مقاصد و اهداف مهم نكاح     . توجه شود 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 قانون مدني وفقهاتأثير عيوب و بيماري در فسخ نكاح از ديدگاه 

 

٧٧

كند و مقدمـه ايـن آرامـش، عـشق و           ياد مي ) ٢١/روم (...لتسكنوا اليها   ...  از آن به     قرآن
 بـا ). همانجـا : نكــ   (بـه دنبـال آن اشـاره دارد         قـرآن   عالقه و ايثار است كه كتاب الهي        

شود تـا   كينه و كدورت جايگزين مي    , رنگ شدن اين مودت و رحمت     از بين رفتن يا كم    
خوار همديگر نيستند، بلكه در پي اضرار به ديگري خواهنـد            يار و غم   نه تنها , جايي كه 

 و اهـداف زنـدگي اجتمـاعي و زناشـويي           قـرآن بود و اين چيزي است كه با نـصوص          
اصل زندگي زناشويي بر اساس معاشرت به       ). ١٩/؛ نساء ٢٣١/بقره: نكـ  (مغايرت دارد   

 بلكـه عـشق و عالقـة        و بر اين مبنا است كـه بـه همـديگر ضـرري نرسـانند،              , معروف
حال كه وضع چيزي غير از اين       . دوطرفه، آنها را به از خودگذشتگی و ايثار وادار كند         

تواند نمي, بنابراين. توانند حق همديگر را ادا كنند      است بايد از هم جدا شوند، چون نمي       
تفاوتي در زمان حادث شدن عيب در اصل حق جدايي بين زوجين وجود داشته باشد،               

گر قبل از دخول حادث شود حق فسخ دارند و اگـر بعـد از دخـول حـادث شـود                     بلكه ا 
از همديگر جدا شوند و اين چيـزي اسـت كـه           , توانند با استفاده از حق طالق و خلع       مي

مـساك بمعـروف او    رسـاند و نـصوص ا     مـا را بـه آن مـي       " الضـرر "قاعده كلي شرعي    
 .بر آن داللت داردتسريح باحسان 

شـونده قبـل از دخـول و بعـد از      براي تفاوت بين عيوب حادث    شايد بهترين توجيه    
بعـد از آن، حـق فـسخ از         , بنـابراين . دخول به منزله تصرف است    : دخول اين باشد كه   

رود مگر در صورتي كه اين عيوب قبل از دخول وجود داشته باشـند و علـم و          بين مي 
تـوان از   مـي . سـت آگاهي برآن نباشد، اما قبل از دخول هنوز تصرفي صورت نگرفته ا           

امثال و نظاير اين مسأله، به عيوب مبيع قبل از تحويل  يا بعد از آن اشاره كرد، كه در                    
شدن عيوب در ملـك بـايع، مـشتري حـق فـسخ دارد، ولـي اگـر بعـد از            صورت حادث 

 .گيردتحويل آن حادث شود و نتيجه ماقبل نباشد مورد توجه قرار نمي
 

 نتيجه
شـود، وجـود برخـي از عيـوب در          ق فسخ عقـد نكـاح مـي       يكي از اسبابي كه موجب ح     

اند و نصوص قانون    جمهور فقها و مذاهب اسالمي بر آن رفته       , چنان كه . زوجين است 
تواننـد از ايـن حـق برخـوردار         مدني نيز بر آن داللت دارند هر يك از زن و شوهر مي            

دف از اعطـاي    توان مرد يا زن را از اين حق محروم ساخت، زيرا ه           باشند و هرگز نمي   
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اين حق به زوجين، دادن فرصت به آنها براي دفع ضرر از خودشان است كه طـرفين                 
هر چند فقها و نصوص قانون مـدني دايـره ايـن            . در اين دفع ضرر با هم برابر هستند       

اند، اما به نظر ها را تنگ كرده و اين عيوب را به چند عيب خاص محصور كردهبيماري
اف نكـاح، هـر عيـب و بيمـاري كـه سـبب شـود مقاصـد نكـاح             رسد با توجه به اهد    مي

تواند حق فسخ را موجب شود، زيـرا وظيفـه          برآورده نشود و به آن خلل وارد كند مي        
شـود بـراي    نصوص بيان حكم در پرتو تمثيل است و آنچه در نصوص مثال زده مـي              

 زمـان   .توان نصوص را فقط بر آن حوادث و امثله محدود كرد          تبيين حكم است و نمي    
بـه   . شدن عيب و بيماري نيز در پديد آمدن حـق فـسخ يـا عـدم آن مـؤثر اسـت                    حادث
و طرف ديگر نسبت به , اگر عيب قبل از دخول حادث شود يا بعد از دخول   , اي كه گونه

و صاحب عيب نيز آن را تبيين نكرده باشد، حق فـسخ ايجـاد خواهـد شـد،                  , آن ناآگاه 
اند  از قبل وجود داشته و طرفين به آن علم داشته          ولي اگر بعد از دخول حادث شود يا       

و با رضايت بر آن عقد صورت گرفته باشد ديگر حق فسخي نخواهد بود، زيرا دخول                
شـدن عيـب از دادگـاه       توانـد بـا اسـتدالل بـه حـادث         به منزله تصرف است و مرد مـي       

 به وجود عيب    تواند با استفاده از حق خلع يا با استناد        تقاضاي طالق كند و زن نيز مي      
 .در مرد و قاعده عسر و حرج، از دادگاه درخواست طالق كند
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 بيروت، بي تا؛, ، بي ناسنن، يزيد قزوينيماجه، محمدبنابن. ٦
 تا؛بي , بيروت, دار احياء التراث العربي, مسند, حنبلاحمدبن. ٧
  م؛١٩٨٧, كثير، دمشق، دار ابن صحيح بخارياسماعيل،بخاري، محمدبن. ٨
مشقية الدللمعة في شرح البهية اضة الرو، ]شهيد ثاني[بن علي الدينعاملي، زينجبعي. ٩
 بي تا؛, قم,  مكتب االعالم االسالمي،]شرح لمعه[
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٧٩

 بي تا؛, بيروت,  العلميهدار الكتب, المستدرك علي الصحيحين, عبداهللامحمدبن, حاكم. ١٠
، دار الكتـب    مواهـب الجليـل شـرح مختـصر خليـل         ،  مغربـي  محمـد محمدبنحطاب،  . ١١

  م؛١٩٩٥  بيروت،,العلميه
ه، حياء الكتـاب العربيـ  ا، دار  الشرح الكبيري الدسوقي علهحاشيه،  محمدعرف  دسوقي،.١٢

 بي تا؛, بيروت
 چاپ يازدهم؛, م١٩٩٨, بيروت, ه الرساله مؤسس,سير أعالم النبالء ، محمد،ذهبي. ١٣
 ،مية اإلسال يعةالبيت المسلم في الشر     و أةحكام المر االمفصل في   ،  عبدالكريمزيدان،  . ١٤

 بيروت، بي تا؛, ه الرسالهمؤسس
بيـروت،  , دار الـوراق  ،  الـسوري لشخصية حـوال ا  شرح قانون اال  ،  ي، مصطف سباعي. ١٥

  م؛٢٠٠١
 بيروت، بي تا؛, فكر، دارالكتاب المبسوط،   محمدسرخسي،. ١٦
 بي تا؛, بيروت, دارالمعرفه , االم,  ادريسمحمدبن, شافعي. ١٧
، خبار من أحاديث السيد المختار     اال يوطار شرح منتق  نيل اال  علي،شوكاني، محمدبن . ١٨

 بيروت، بي تا؛, دارالفكر

 ؛تهران، بي تا, تهراناه گ، دانشحقوق خانواده ،سداهللا حسين و امامي،, صفايي. ١٩
 بی تا؛بيروت، , بي نا، رياض المسائل في بيان األحكام بالدالئلعلي، طباطبايي، . ٢٠
، يعةالـي مـسايل الـشر   لشيعة تفصيل الوسايل ا، ]عاملي حر[حسن عاملي، محمدبن. ٢١

 چاپ اول؛, م١٩٩٣مؤسسه آل بيت الحياء التراث، بيروت، 
 بی تا؛ بيروت، ,نا  بي،ية في شرح الهدايةالبنا ،حمدامحمودبنعيني، . ٢٢
هـران،  تهمكـاري بهمـن برنـا،         انتـشار بـا    ت، شـرك  حقوق مـدني  كاتوزيان، ناصر،   . ٢٣

 چاپ ششم؛,  ش ه١٣٨٢
چـاپ  , شه ١٣٨١, تهـران , ، نـشر ميـزان    قانون مدني در نظم حقـوق كنـوني       , همو. ٢٤

 هفتم؛

 بی تا؛روت، ، بيبي نا, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعكاساني، عالءالدين ابوبكر، . ٢٥

 تهران، بی تا؛, ، دار الكتب االسالميهالفروع من الكافييعقوب، كليني، محمدبن. ٢٦
, ، نـشر طبيـب، تهـران      نامه جامع پوست ايران   درسگروه مؤلفين هيأت بر پوست،      . ٢٧

 چاپ چهارم؛, شه ١٣٨٢
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٨٠

 بي تا؛, قاهره,  ، دار احياء التراث العربي موطأ,انسمالك، ابن. ٢٨

 ، بي تا؛بيروت, بي نا، شرح مختصر المزني الحاوي الكبيرمحمد، بنعليدي، ماور. ٢٩
-ه، مـصطفي   التجاريـ  ه، المكتبـ   المبتدي ية شرح بدا  يةالهدابكر،  بيابنعلي  مرغيناني،. ٣٠

 بي تا؛, احمد الباز، مكه
, ، مركز نشر علوم اسـالمي بررسي فقهي حقوق خانوادهداماد، سيدمصطفي،   محقق. ٣١

 چاپ يازدهم؛, شه ١٣٨٤تهران، 

 بيروت، بی تا؛, مؤسسه فقه الشيعه, لفقهيةالينابيع اسلسلة صغر، اعليمرواريد، . ٣٢
 بيروت، بي تا؛, ، بي ناصحيح مسلمحجاج نيشابوري، مسلم، ابن. ٣٣
ــه، . ٣٤ ــدجواد،مغني ــه علــ  محم ــذاهب ايالفق ــسلخمسة الم ــصادقه، مؤس ــران, ال  ,ته

 چاپ دوم؛,م١٩٩٦
، مكتــب االعــالم مشقيةالــدللمعة ا، ]شــهيد اول[الــدين جمــال، محمــدبنعــامليمکـي . ٣٥

 بي تا؛, قم, االسالمي
 بی تا؛بيروت، , بي نا، سالمجواهر الكالم في شرح شرائع اال  ، محمدحسننجفي،. ٣٦
 ؛م١٩٨٦، دمشق,  دار القلم،لفقهيةالقواعد ا ،حمدا عليندوي،. ٣٧
ق، ه ١٤٠٧البيت الحياء التراث، قـم،      سسه ال نوري، حسين، المستدرك الوسائل، مؤ    . ٣٨

 چاپ اول؛
 بي تا؛, بيروت,  بي نا،المجموع شرح المهذب شرف،بنالدينمحي  نووي،. ٣٩
، مجمـع   ميةعلـي مـذهب االمـا     لفقهية و ا لية القواعـد االصـو   هيأت علمي حوزه قـم،      . ٤٠

 چاپ اول؛,  م٢٠٠٤, قم, جهاني تقريب مذاهب اسالمي


