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 چکیده
زمان و مکان است، از دستاوردهای نقش استنباط احکام شرعی  یکی از عوامل مؤثر در

عنصر زمان پاسخگوئی به مسائل مستحدثه فقهی است، یکی از مالکهای حق فسخ 
گیر طرف دیگر  ت که از لزوم عقد گریبانزیانی اسضرر و  ،عیوب زوجین نکاح در

از سوی دیگر با توجه به پیشرفت شگرف دانش پزشکی در درمان بعضی از  .شود می
های مُسرِی و خطرناک  عیوب فسخ نکاح و همچنین پیدایش برخی از عیوب و بیماری

ـ وب ابتالء زوج به عی آیا با وجود مالک ضرر در: شویم ها مواجه می این پرسش دیگر؛ با
 مُسرِی و خطرناک برای زوجه حق فسخ نخواهد بود؟ آیا در صورت درمان  ـغیرجنسی

و خارج شدن آن ازعنوان عیب؛ خیار فسخ ساقط  غیرجنسیبرخی از عیوب جنسی و 
های مُسریِ و  نخواهد شد؟ آیا در صورت ابتالء یکی از زوجین به بعضی از بیماری

نخواهد بود؟ این مقاله درصدد یافتن پاسخ مُهلِک نوظهور برای طرف دیگر حق فسخ 
  .های پیشگفته است پرسش
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 دمهمق
براساس آن نهاد خانواده همه جوامع بشری است که  نکاح از قراردادهای مقدس در

ق زوجیت منعقد یزه تحقُّمرد به انگ آنجا که این قرارداد بین زن و گیرد، از شکل می
عقود الزم  معنی االعم و از سِنخ عقود الزم است، متعاقدَین دره د؛ جزء معامالت بشو می

به مقتضای عقد . ]١، آیه٥ج، ١[ "...یا ایها الذین اوفوا بالعقود"باید برطبق آیه شریفه 
هم زنند؛ ولی را بر توانند همانند عقود جایز هر وقت خواستند آن ؛ و نمیبند باشند پای

بندی به عقود الزم موجب ضرر و زیان به یکی از متعاقدین است، که در اینجا  گاهی پای
شارع مقدس در مقام دفع زیان و ضرر اجازه داده که طرف متضرر تنها درصورت وجود 

بر او بندی عقد  یکی از موجبات خیار عقد را بر هم زند؛ تا از زیان و ضرری که در پای
مثل خیار غَبن؛ خیار تدلیس؛ خیار شرط؛ خیار تأخیر؛ خیار . ؛ رهائی یابددشو وارد می
باشند در عقد  میولی بسیاری از این خیارات که در عقود الزم دیگر جاری ...  رؤیت و

توانند به استناد مَغبون شدن در مهر پیمان   زن و شوهر نمیشوند؛ مثالً نمینکاح جاری 
توانند در نکاح شرط خیار فسخ کنند،   یا نمی فسخ کنند؛راجع به میزان مهر یا نکاح را

ای از   ولی پاره"....زوَّجتک نَفسِی علی ان یکونَ لَِی الخیارُ ثالثةَ ایام" مثالً زوجه بگوید
نموده در این عقد پذیرفته شده است؛ و  طبیعت اجتماعی نکاح سازگار میخیارات که با 

تخلُّف از شرط صفت خواه صفت کمال و یا عدم قانونگذار عقد نکاح را در مورد عیب، 
 . قابل فسخ اعالم کرده است ـ البته تدلیس مورد اختالف است١ ـنقص  و تدلیس

 
 های پژوهش پیشینه تحقیق و نوآوری

عیوب  از دیر زمان بین فقهای امامیه درتعداد عیوب مجوز فسخ در زنان و مردان و
که مشهور بین قدما فقط  ای ، بگونهمشترک زوجین اختالف نظر وجود داشته است

بَرَص و جُذام و ) ق٤٨١. د(جنون از عیوب مشترک بوده است؛ در مقابل قاضی ابن براج 
ها اضافه  عَرَج و زنا را نیز بر آن) ق٣٨١ .د( عمی را بر جنون افزوده و ابن جنید اسکافی

ی چون عالمه کرده و از عیوب مشترک شمرده است؛ تا اینکه در بین متاخرین افراد
 .د( و شهید ثانی) ق ٩٤٠ .د(محقق کرکی )  ق٨٢٦ .د(فاضل مقداد ) ق٧٢٦ .د( حلی

                                                                                                                                                                             
را موجب  آن، ]٣٣٦، ص٣١[ )٣٣٦ص ( الخمسه و مولف الفقه علی المذاهب) ٣٠/٣٧٣( صاحب جواهر. ١

ی برای فسخ نکاح شود که سبب مستقل  عبارات بعضی از فقها استفاده میاند، ولی از حق فسخ دانسته
 . ]٢٩٥، ٢، ج ٧[. کیفری مدلِّس است تدلیس صرفا در ضمانت مدنی ونیست؛ بلکه نقش 
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دیدگاه ابن جنید و ابن براج در برص و جذام را تقویت و برآن اقامه دلیل ) ... ق ٩٦٦
نیز جذام و برص را از ) ق١٣٧٣ .د( کردند؛ و از فقهای معاصر عالمه آل کاشف الغطا

 است؛ ولی در این مباحث سخنی از عیوب غیرمنصوصه و نوظهور عیوب مشترک شمرده
صورت   سخنی از دیگران در ـ جز از شیخ الطائفه و قاضی ابن براج ـنیست و همچنین

آیة . باشد  نمی ـغیرعَنَن  در ـپذیر شدن عیوب مجوز فسخ و دادن فرصت درمان درمان
رد بحث قرار داده و دیدگاه  هایشان هر سه جهت را مو هللا مکارم شیرازی در بررسی

 .اشان را بیان کردند فقهی
هایی در تقسیم  تحقیق حاضر ضمن استفاده از تحقیقات پیشینیان؛ حاوی نوآوری

مبحث اصلی مقاله را با ... عیوب؛ تأملی در عیوب؛ تبیین نقش تدلیس، تجمیع ادله و
 عیوب و فرصت پذیرشدن برخی از درمان: بررسی عیوب مشترک: تفکیک در سه عنوان

درمان؛ و حکم عیوب نوظهور ساماندهی کرده و برای هر یک دالئل و مستنداتی را اقامه 
تواند گامی کوتاه در فراهم کردن شرائط  کرده است؛ تحقیق حاضر هرچند ناقص؛ می

قانون مدنی جمهوری اسالمی  ١١٢٣ و ١١٢٢. هائی بر مواد برای اصالح یا افزودن تبصره
ه فقهی غیر مشهور رنگ قانونی به خود گیرد؛ زیرا دیدگاه اقلیت اگر باشد؛ تا دیدگا

تواند براساس مصالحی مبنا  مستند به ادله شناخته شده فقه باشد نیز از فقه امامیه و می
 در عدم مبطلیت شرط خیار فسخ در عقد ١٠٦٩و اساس قانون قرارگیرد؛ چنانکه ماده 

ر طبق دیدگاه اقلیت است؛ و اخیراً  در حداکثر مدت حمل ب١١٥٨نکاح؛ و ماده 
 در ارث ٩٤٦ماده ) ٢١/١٢/١٣٨٧.ت(در مدت حضانت؛ و ١١٦٩ماده ) ٨/٩/١٣٨٢.ت(

 .    زوجه بر طبق دیدگاه اقلیت تغییر یافته است
 

 ها   آنخیارات جاری در عقد نکاح و قلمرو 
 در  ـطیا تخلف از شر ـ خیار شرط) الف :در عقد نکاح سخن از جریان سه خیار است

طرفین وجود صفت کمال مثل باکره بودن زوجه، یا دکتر و  مواردی است که یکی از
مدرک تحصیلی؛ یا از فالن خانواده بودن را شرط   مهندس بودن شوهر؛ یا داشتن فالن

کرده باشد؛ یا عدم نقص را مثالً ثیِّبه نبودن زوجه، یا عدم اعتیاد زوج را شرط کرده 
ن عقد نکاح به صورت شرط؛ یا وصف قید شده باشد، یا قبل از باشد، و این شرط در ضم

آن مبتنی شده باشد؛ یا آن صفت از قبیل  عقد از این شرط صحبت شده باشد و عقد بر
های اسالمی که شرط ارتکازی  شرط ارتکازی ضمن عقد باشد همانند بکارت در محیط
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سخ است؛ واضح است در زوجه است؛ که در صورت فقدان آن برای طرف مقابل خیار ف
که در خیار شرط؛ وجود همه صفات کمال؛ یا عدم هیچ نقص و عیب در زوجین شرط 

 . شود عقد شرط می در  ـوجود یا عدمش ـ شود، بلکه تنها چند صفت مورد نظر نمی
خیار عیب در مواردی است که قبل از عقد در یکی از زوجین عیوب مجوِّز حق فسخ ) ب

محض اطالع  طرف مقابل از وجود عیب پس از عقد برای او حق وجود داشته باشد؛ که ب
خیارتدلیس، از آنجا که عیوب مجوِّز فسخ غالباً با تدلیس و مخفی ) ج .فسخ خواهد بود

کردن عیب همراه است، از این جهت برخی از فقها برای حق فسخ در مورد عیب به 
ائی درعقد نکاح مجوِّز اند؛ درحالی که تدلیس به تنه دلیل تدلیس نیز تمسک جسته

اما در . باشد  موجب حق فسخ  میفسخ نیست؛ هرچند در سایر معامالت تدلیس مستقالً
عقد نکاح بدون شک مواردی وجود دارد که نه از عیوب مجوز فسخ است و نه زوجین 

اند؛ بلکه تنها با تدلیس و مخفی   شرط کردهرا به یکی از انحاء شرط در عقد  عدم آن
کند؛ مثل پنهان کردن سابقه فساد  و بیماری؛ طرف دیگر اقدام به ازدواج میکردن عیب 

بیماریهای درونی؛ پوشاندن کچلی؛ ضعف بینائی؛ ادعای  اخالقی؛ سابقه قتل و غارت؛
نکاح به سبب   این موارددر ....ارائه مدرک جعلی و داشتن فالن مدرک تحصیلی و

س به مدلِّس در خسارتهای وارده شود؛ هر چند موجب رجوع مدلَّ میتدلیس فسخ ن
 اگر فسخ نکاح بعد از آمیزش باشد  ـ تخلف شرط و عیبـگردد؛ در دو صورت اول  می

کند؛ و قبل از آمیزش نیز اگر مخارجی انجام  شوهر به مدلس برای گرفتن مهر رجوع می
 شود؛ ولی  موجب حق فسخ نمی ـتدلیس صِرف ـداده حق رجوع دارد؛ ولی صورت سوم 

 ،٧[ شود التفاوت مهر المثل زوجه سالم و معیوب از مهرالمسمی کاسته می  نسبت مابهبه
 در نتیجه تدلیس اثرش رجوع مُدلَّس به مُدلِّس .]٣٧٧، ص٣٠ ج،٣٤؛ ٢٩٦، ص٢ج

است؛ نه علت مستقل برای حق فسخ نکاح؛ البته اگر طرف معیوب خودش خبر از 
؛ و مستحق تعزیر نیست؛ ولی از باب کند عیبش نداشته باشد هر چند تدلیس صدق نمی

 .های وارده خواهد بود إتالف بالتسبیب ضامن خسارت
 

 فقه امامیه و قوانین موضوعه  عیوب مجوز فسخ نکاح در
پرداخته  خیار تخلف شرط و تدلیس و به این مقاله سخن از خیار عیب است، در

شود؟ و چه   می، نخست باید دید چه عیوبی در مرد موجب خیار برای زنشود نمی
 شود؟  عیوبی در زن موجب خیار در مرد می
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شود و  عیب عبارات است از نقصان یا زیادی که در وضعیَّت طبیعی چیزی یافت می
 و مطابق قواعد عمومی معامالت ]٤٦٠ ص،٤ ج،٨[شود  موجب عدم رغبت به آن می

ها  نازمتشخیص عیب برعهده عرف قرار داده شده است؛ ولی عرف ممکن است برحسب 
عیبی را  ها مختلف باشد، لذا شارع مقدس برای استحکام و سالمت خانواده هر ناو مک

موجب حق فسخ نکاح قرار نداده است، بلکه عیوبی را در یکی از زوجین موجب حق 
موجب عسر و حرج و داند که با ادامه آن زندگی خانوادگی  فسخ نکاح برای دیگری می

ن مصلحت؛ فقه امامیه و قانون مدنی عیوب زن و مرد را شود؛ بنا بر همیسختی زندگی 
 .ها مقایسه کرد به دقت معیَّن کرده است؛ از این جهت سایر عیوب عرفی را نباید با آن

مورد از نظر مشهور فقهای امامیه عیوب مجوز فسخ در مرد چهار و در زن هفت 
الجنونُ و : ل اربعةٌفعیوبُ الرجل ثالثةٌ؛ ب" گوید می) ق١٢٦٦.د(صاحب جواهر . است

الجنونٌ و :  و امَّا عیوبُ المرأة فهی سبعةٌ]٣١٨، ص٣٠ ج،٣٤[الخِصاءُ و العَنَنُ و الجَبُّ 
امام خمینی . ]٣٣١ص  ،٣٠ ج،٣٤[البَرَصُ و القَرَنُ و االفضاءُ وَ العَمَی و العَرَج  الجُذامُ و

 قسمان مشترکٌ و و هما: نویسند نیز می) ق١٤١٣. د(وآیة هللا خوئی ) ش١٣٦٨.د(
الخِصَاء و : فالمختص بالرجل ثالثةٌ: و امَّا المختص ... فهو الجنونمختصٌ؛ امَّا المشترک

و العَرجُ و ... و القرَن  ...البَرصُ و الجُذامُ و االفضاء: و المختص بِالمَرأة ستة ...الجَب و العَنَن
ن تقسیم جنون از ای در .]١٣٤٢و١٣٤١، م٣٠٢، ص ٢ ج،١١ ؛٢٩٢، ص٢ ج،٧[ العَمَی

عیوب مشترک شمرده شده است، خِصاء و جَب و عَنَن از عیوب مختص مردان که از 
برص؛ جذام؛ إفضاء؛ قرن؛ عَرَج و عَمَی از عیوب مختص زنان . اند عیوب اندام تناسلی

ها از عیوب اندام تناسلی زنان و بقیه از عیوب  شمرده شده است؛ که دو تا از آن
در قانون مدنی ایران که برگرفته از  .ر مردان نیز وجود پیدا می کننداند؛ که د غیرجنسی

 آمده ١١٢١بندی آمده است، در ماده  فقه امامیه است، نیز همین عیوب و همین تقسیم
جنون هر یک از زوجین به شرط  استقرار اعم از اینکه مستمر یا أدواری باشد، : است

عیوب ذیل در مرد موجب حق ١١٢٢ده و در ما. برای طرف مقابل موجب حق فسخ است
در ماده .  مقطوع بودن آلت تناسلیـ٣ عَنَنـ ٢ خِصاء ـ١فسخ برای زن خواهد بود 

 بَرَص، ـ٣ جُذام، ـ٢ قَرَن، ـ١:  عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود١١٢٣
 در با تأمل ودقت به آنچه که ]٢٤.[ نابینائی از دو چشمـ٦ زمین گیری؛ ـ٥ افضاء، ـ٤

گونه دیگر تقسیم شوند؛  متون فقهی و حقوقی آمده است؛ شایسته است که این عیوب به
عیوب جنسی؛ که به دو دسته تقسیم . الف: مثالً گفته شود که عیوب بر دو قسم است
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خِصاء؛ و جَب و عَنَن؛ و عیوب جنسی زنان؛ : شود؛ عیوب جنسی مردان؛ که عبارتند از می
جنون؛ برص؛ : عیوب غیر جنسی عبارتند از. ب . إفضاء و عَفَلقَرن؛ و: که عبارتند از

تقسیم . جذام؛ عَرَج و عَمی که ممکن است هم در مرد تحقق پیدا کنند؛ و هم در زن
عیوب به عیوب مشترک و مختص؛ و در عیوب مختص زنان برص و جذام و عمی و عرج 

عَمَی و عَرج اختصاص به رسد؛ زیرا برص و جذام و   بنظر نمیموجهرا جای دادن چندان 
دکتر وهبه زحیلی نیز عیوب را بر . زنان ندارند؛ بلکه مردان نیز به آن ها مبتال می شوند

 را به عیوب جنسیه ۀدو قسم عیوب جنسیه و غیر جنسیه  تقسیم می کند، عیوب جنسی
. زن و عیوب جنسیه مرد؛ و از عیوب غیر جنسیه با عنوان عیوب مشترک  یاد می کند

 ]٧٠٥٩، ص٩ ج،٣٦[
اکنون با توجه به انفتاح اجتهاد در فقه امامیه؛ و نقش تاثیرگذار زمان و مکان در 
استنباط احکام، و مبنای فقهی خیار فسخ؛ و پیشرفت شگفت انگیز علوم پزشکی در 
درمان برخی از عیوب؛ وکاستن از عوارض منفی برخی دیگر؛ و ایجاد تسهیالت آموزشی 

ن عیوب مجوز فسخ  بازپژوهی ها؛ شایسته است که پیرامو یان به آنو مهارتی برای مبتال
 .نگری صورت پذیرد؛ و به این سواالت اساسی پاسخ داده شودو باز
یا با وجود مالک حق فسخ؛ در عیوب غیرجنسی در مردان  برای زنان حق فسخ آـ ١

 شوند؟ ین عیوب از عیوب مشترک شمرده نمینخواهد بود؟ و ا
پزشکی، اگر بعضی ازعیوب مخصوصاً عیوب اندام تناسلی   پیشرفت علومبا توجه بهـ ٢

های درمان پذیر تبدیل شوند؛ آیا خیار فسخ ساقط نخواهد شد؟ یا در  زن به بیماری
گیری به وسیله دانش پزشکی و  صورت کاسته شدن عوارض عیوبی مثل نابینائی و زمین

شوند؟ زیرا نسبت بین  وب میهای جدید این دو از عیوب مجوز فسخ محس تکنولوژی
اگر . کند حکم و موضوع نسبت علت و معلول است و با تغییر موضوع حکم نیز تغییر می

این دو عیب در زن مجوز فسخ شمرده می شوند؛ چرا در مرد شمرده نمی شوند و برای 
 آورند؟ زن  حق فسخ نمی

اض غیرمنصوصه  توان به عیوب و امر آیا از عیوب منصوصه مجوز فسخ نکاح نمیـ ٣
دیگر بیماریها و امراضی که .  ...نو ظهور مثل ایدز، و بعضی از انواع هپاتیت و دیابت و

 ها کمتر از برخی از عیوب منصوصه نیست؛ تعدِّی نمود؟  ضرر  و زیان آن
ولی قبل از پرداختن به بررسی سؤاالت، الزم است که تأملی در معنا و مفهوم عیوب 

 .دهیم ورد بررسی قرار میم، بنا براین مباحث را در چهار عنوان ممجوز فسخ داشته باشی
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 عیوب دهگانه مجوز حق فسخ نکاح .الف
از نظر فقهی جنون به فساد عقل و زوال عقل؛ و از دست دادن تشخیص بین : جنون .١

در تعریف ) ق١٢٦٦.د( صاحب جواهر. ]١٧٩ص، ٣ ج،٢٣[ خوب و بد تعریف شده است؛
ن مرضی است که در عقل پیدا می شود و موجب زوال عقل و که آ: آن گفته است

محقق داماد منظور از اختالل از نظر  ٣١٨، ص٣٠ ج،٣٤[. گردد اختالل در کارهایش می
عقل آن است که شخص در انجام وظائف عادی و معمولی روزانه خویش نامتعادل شده؛ 

) ق.١٢٩٧. د(نراقی از نظر فاضل . ]٣٤٢ص  ،٢٨[و اعمال بدون هدف از او سر بزند 
شود؛ و از این  جنون اسم همه امراض دماغی است که موجب فساد و اختالل عقل می

 .] ١٧٩، ص٢٢؛ ٥٠٠ ص١١ ج ،٥[ الجنونُ فنونٌ "جهت گفته می شود
قانون مدنی جنون را تعریف نکرده است؛ به گفته یکی از استادان حقوق مرز جنون و 

د؛ ولی چون جنون دارای اقسام و درجات مختلفی توان تعیین کر عقل را به آسانی نمی
 شود؛ برای دادرس الزم است یک موجب حق فسخ نکاح می است تشخیص آنکه کدام

 ولی بدون شک جنون مجوز فسخ شامل بیهوشی ناشی از هیجانات ]٤٦١ ص،٤ ج،٨[
البته جنون . ناگهانی؛ فراموشی سریع الزوال؛ مرض صَرع؛ بالهت و سفاهت نمی شود

نی موجب خیار فسخ برای هر یک از زوجین می شود که استقرار داشته باشد؛ زما
هرچند که بیمار همیشه به یک حال باقی نماند و گاهی نیز بهبود یابد و دوباره دیوانه 

آن تعبیر به جنون أدواری می شود؛ ولی اگر جنون آنی و موقت و اتفاقی  شود که از
خواه مطبَّق و مستقر باشد و خواه أدواری باشد موجب حق فسخ نمی شود؛ پس جنون 

شود؛  که در بعضی از مواقع بصورت منظم یا غیرمنظم عارض می) موسمی و فصلی(
 .موجب حق خیار برای طرف مقابل خواهد  بود

باشد؛ و شخص مزبور را خَصِّی گویند؛ و در  های مرد می کشیدن بیضه:  خِصَاءـ٢
های مرد؛ و با این   است از کوبیده شدن بیضهباشد؛ و آن عبارت حکم خِصاء وجاء می

های  ها کارشان تولید نطفه و ترشح هورمون عمل مرد قادر به إنزال نیست؛ زیرا بیضه
ای از فقها خصی را قادر برآمیزش  البته عده. مردانه است در خصی از بین رفته است

نسی را هم  ولی ظاهراً خصی قدرت آمیزش ج]٥٥٦ص ،٢٠ ؛٢٥، ص٤ ج،١٨[دانند؛  می
ها موجب زوال صفات مردانگی و ظهور صفات زنانگی  دهد؛ و کشیدن بیضه از دست می

ها چیزی جز اندک  آن شود؛ و از مردانگی در مثل لطافت صدا؛ و زوال موی صورت می
 .]٢٢، ص٣ ج؛٣٢[ ...ماند باقی نمی
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طه بریدن آلت تناسلی مرد؛ بدون شک یکی از مهمترین هدف ازدواج راب: جَبـ ٣
زناشوئی است و با قطع و بریدن آلت تناسلی بگونه ای که شوهر قادر به این امر نباشد 
برای زن حق خیار فسخ است وگرنه نیست، و ایجاد حق فسخ برای زن بویژه اگر هنگام 

 ]٢٥٢، ص ٢٥ [.عقد براین عیب آگاه نباشد نباید موجب شگفتی شود
شرآلت تناسلی مرد ضعیف شود؛ و شود قوه ن بیماری است که موجب می: عنَنـ ٤

قادر بر نزدیکی نباشد؛ مبتال به آنرا عِنیِّن گویند؛ و این بیماری ممکن است طبیعی باشد 
های روانی و افسون نیز باشد؛ و برای آن اسباب مختلفی است گاهی  یا معلول کُنِش

ت بخاطر ضعف بدنی؛ گاهی غلظت خون و نرسیدن خون به آلت تناسلی؛ گاهی به عل
ول عروسی؛ و مرض قند باال؛ وگاهی ترس روحی و تخیالت نفسانی مخصوصاً در شب ا

زن پس از اطالع . ]٣٢، ٣١، ٣[لیکن غالب در آن علل سابقه است و... گاهی بجهت سِحر
شود؛ اگر در  از عنن مرد و رجوع به دادگاه؛ به عنین مهلت یکساله جهت درمان داده می

 . به آمیزش جنسی نشد؛ برای زن حق  فسخ خواهد بوداین مدت رفع عیب نشد و قادر
شود؛  دهانه رحم که مانع از آمیزش جنسی می گوشت یا غُده یا استخوان در: قَرَن ـ٥

اند که عفل گوشت زائد؛ و قرن استخوان زائد  شود، برخی گفته که به آن عَفَل نیز گفته می
آمیزش   در دهانه رحم مانع ازاست؛ و برخی گفته اند هر دو یک چیزند، و هر چیزی که

ورمی در عضو تناسلی زن : اند برخی در معنای عفل گفته. شود؛ خواه قرن باشد یا عفل
 ]٣٣٣ ص،٣٠ ج،٣٤[. شود  که مانع از آمیزش می ـ مردانـهمچون باد  فتق 

یکی شدن مجرای بول و : در معنای آن نیز از نظر فقهی اختالف است: إفضاءـ ٦
ول و حیض و غائط که دراثر پارگی به وجود آید؛ ولی به نظر می رسد حیض؛ یا مجرای ب

إفضاء یکی شدن مجرای بول و حیض است، زیرا بین مجرای حیض و غائط استخوان 
البته . ]٦٨، ص٨ ج،١٦[ محکم فاصله است؛ ولی در اولی عضله و پوست فاصله است؛

یکی از فقهای .  استشود؛ ولی نادر  معنای دوم نیز ممکن است محقق میإفضاء به
عنوان إفضاء هر چند در روایات متعددی وارد شده است؛ ولی مراد از : گوید معاصر می

آن همان معنای لغوی یعنی ایجاد فضای وسیع در رحم به علت پارگی است؛ و در این 
، ٣٢[شود  قد افسدهَا و عَطلها علی الزواج؛ و موجب حق فسخ می" شود صورت گفته می

این عیب توسط غیر شوهر به وجود آید موجب دیه است؛ حق فسخ  اگر. ]٤٥، ص٣ج
 .شود برای شوهر است؛ درآمیزش با زوجه صغیره نیز موجب دیه بر زوج می

 بیماری عفونی ناشی از باسیل شبیه ]١٢٢٠ص ،١، ج٣٠[ )آکله و خوره: (جُذامـ ٧
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 غشای ت وهای سفتی است که در پوس باسیل سِل است؛ شکل جلدی آن بصورت دانه
ها بیشتر در اعصاب  آید؛ در شکل عصبی باسیل مخاطی حلق و بینی و چشم برمی

گردند، بیماری بوسیله تماس  شوند و سبب زائل شدن قسمت عمده حس می انباشته می
 ]٧٣١، ص١ج، ١٢[کند  نزدیک و مداوم در ظرف ماهها و سالها با جُذامی سرایت می

های حاد تحلیل  ه سیرش بسیار بطئ؛ و با زخمجذام بیماری عفونی و مُزمِن است ک
برنده انساج همراه است؛ و مخصوص انسان و سرایتش مستقیم است؛ آکله و خوره 

هو مرضٌ یَظهرُ منه یُبسُ االعضاء و تَناثرُ " اند از نظر فقهی گفته. ]١٢٢٠، ص١ج،١٢[
 .ریزد  آن میبیماری که اعضاء را خشک و گوشت بیمار در اثر. ]٢٢١، ص١١ج، ٥[ اللحم
 یا سیاهی که بر اثر ١سفیدی که بر سطح بدن به جهت غلبه بَلغم) پیسی: (برَصـ ٨

 پیدا می شود؛ از نظر بعضی از صاحب نظران دارای خارش دردناکی است ٢غلبه سوداء
گاهی تیره که در  خالهای سفید و: البته برص غیر از بهق است؛ بَهَق. ]٤٧٦، ص ٤ج، ٨[

یکی از فقهای معاصر در . ]٤٢٨، ص١٢ج، ١٣[نه و صورت پیدا شود گردن و بازو و سی
یک قسم آن ساده و : که سفیدی حاصل در بدن بر دو قسم است: گوید توضیح بَرَص می

در عصر ما قابل درمان است و مُسری نیست و در پوست آفتی جز تغییر رنگ ایجاد 
رسد و دارای   ستخوان میقسم دیگر آن موجب التهاب و به گوشت بلکه به ا. کند نمی

دومی برص است؛ و اولی بهق است؛ و آنیکه موجب خیار .  مُسری استبوی بسیار بد و
نیز در فرق ) ق١٢٦٦.د( صاحب جواهر. ]٣٧، ص٣ج، ٣٢[فسخ می شود؛ دومی است 

با اینکه هر دو سفیدند؛ برص به گوشت و استخوان : گوید  می ـبهق و برصـ بین این دو 
ف بهق؛ و اگر سوزن در آن فروکنند خون خارج نشود؛ بلکه مایع سفید رسد؛ بخال می

شود و پوستش پائین از سطح بدن  رنگ خارج شود؛ و اگر روی آنرا بمالند سرخ نمی
و اگر برص و بهق سیاه باشند برص موجب تفلیس . است؛ و موی روی آن سفید است

 ]٣٣٢، ص٣٠ج ،٣٤[ شود؛ همانند فلس ماهی می) پوسته دادن پوست(پوست 
ن عرج  اختالف است؛ شهید زمین گیری؛ از عیوب مجوز حق فسخ شمرد: عَرَج ـ ٩

ای  عرج مطلقا عیب است در هر درجه) ١: گوید در آن چهار دیدگاه وجود دارد ثانی می
                                                                                                                                                                             

لطی است سرد، تر؛ سفید رنگ؛ لزج و غالبا در اصطالح اطباء قدیم یکی از اخالط چهارگانه بدن؛ خ. ١
، ١٣[شوند  شبیه پیه، که در امراض عفونی معده یا روده بخصوص إسهال و استفراغ به خارج دفع می

 .]٢٥٠، ص١٢ج
؛ در فارسی به معنای دیوانگی است و هارگانه بدن؛ خلطی است سرد؛ خشک و سیاه رنگاز اخالط چ. ٢

 .]٧٠٢، ص٢٧، ج١٣[شود  ت خلط سودا جنون پیدا میاین مجاز است؛ چرا که بسبب کثر
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عرج درصورتی عیب است که لنگی بیِّن و آشکار باشد و صِرف میل به انحناء ) ٢. باشد
عرج در صورتی عیب ) ٣.  نشود مگر با دقت و تامل؛ عیب نیستولی در راه رفتن ظاهر

، ٨ج، ١٦[ قول چهارم عرج اصالً عیب نیست) ٤. است به حد إقعاد و زمین گیری برسد
 .]٣٢٠، ص٢ج، ٢٧[ قدر متقین از این اقوال؛ قول سوم است ،]١١٩ـ١١٧ص

رای قوه دید نباشد؛ نابینائی از دو چشم؛ خواه در ظاهر سالم بنظرآید ولی دا: عَمَیـ ١٠
اما ضعف بینائی در هر درجه که باشد؛  همچنین . یا اینکه نا بینائی از دو چشم هویدا باشد

؛ شب کوری؛ و همچنین ضعف دید که )اعور(، نابینائی از یک چشم ) احول(لوچی چشم 
البته دو . ]٢٩٣، ص٢ج، ٧[ .باشند قالب اوقات اشکش جاری است؛ مجوز حق فسخ  نمی

قابل تحمل بودند؛ و از عیوب غیر هرچند در گذشته ـگیری و نابینائی   زمین ـخیرعیب ا
با گیر فاقد هرگونه حرکت و فعالیت محسوب می شدند؛ ولی امروزه  افراد نابینا و زمین

از   مدارس استثنائیاندازی  راه اختراع خط بریل وو و دانش پزشکی فناوری علم و پیشرفت
توانند  ا به میزان زیادی کاسته شده؛ و مبتالیان به این دو عیب میعوارض منفی این بیماریه

ناتوانی حسی و حرکتی خود را با کسب مهارت هائی پوشش دهند؛ با بکارگرفتن حواس و 
هائی را کسب کنند  و به تحصیالت عالیه نائل شوند؛ و همانند  اندامهای سالم شان تخصص

ای که در مورد خیلی از این افراد زمین  باشند، بگونهافراد سالم در جامعه حضور جدِّی داشته 
  .شود گیری و نابینائی از عیوب مجوز فسخ محسوب نمی

 : گانه فوق با اجتماع چهار شرط  برای زوجین مجوز فسخ  خواهد بود عیوب ده
 االمتناع ـ٢ . قبل از عقد علم به وجود عیب نداشته باشد"فقد العلم قبل العقد بذلکـ ١

آمیزش جنسی   پس از علم به عیب بعد از عقد از"خول اذا علم بعد العقدمن الد
 .  پس از علم به عیب به وجود آن رضایت ندهد" فقد الرضیـ٣ .خودداری کند

  پس از علم به عیب برای فسخ فوراً اقدام کند؛ مگر اینکه عذر" تعجیل الفسخ اال لعُذرٍـ٤
رگانه محقق نشود؛ حق فسخ ساقط  اگر یکی شرائط چها.]٣١٢، ص٤[ داشته باشد

در اینجا جهت رعایت اختصار از  بیان شرائط و جزئیات مربوط به عیوب در . شود می
پس از توضیح عیوب دهگانه مجوز فسخ؛ به  .شود مجوزیت برای فسخ خودداری می

 .پردازیم بررسی  سؤاالت پژوهش می
 
  بود؟ آیا  درعیوب غیرجنسی زوج برای زوجه حق فسخ نخواهد. ب

 جذام؛ برص و وچرا با وجود مالک حق فسخ تنها جنون از عیوب مشترک شمرده شده؛ 
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ه این سؤال در دو عنوان ؟ پاسخ بشوند محسوب نمیعرج و عَمَی از عیوب مشترک 
 .گیری نابینائی  و زمین. ٢جذام و برص .١ :شود بررسی می

ای خطرناک و مُسری و چنانکه گفته شد؛ جذام و برص از بیماریه: جذام و برص. ١
اند، که زندگی با جذامی و برصی از محاالت است؛ از این جهت در ثبوت خیار  تنفرآمیزی

فسخ برای شوهر در بَرَص و جذام زوجه قبل ازعقد ادعای اجماع شده است؛ همچنین به 
ادله نفی عسر و حرج؛ و تدلیس تمسک شده؛ افزون بر اینها روایات فراوانی در این باب 

 باب اول از ١٤ و ١٣ و ١١ و ١٠ و ٦ و ٢، احادیث ٥٩٢، ص١٤ج، ١٠[. رد شده استوا
شود، چون در این سوی قضیه اختالفی  ها دیده نمی ؛ که نیازی به نقل آن]ابواب عیوب

اختالف در عکس آن است که از نظر مشهور امامیه وجود این دو در زوج قبل از . نیست
ولی این دیدگاه از جهاتی مورد تامل . باشد عقد موجب ثبوت حق خیار برای زوجه نمی

 ممکن و مردان نیز  دو بیماری برص و جذام اختصاص به زنان ندارد:اوالً :است؛ زیرا
لذا در روایاتی این دو در کنار عیوب دیگر بطور مطلق . است به این بیماریها دچار شوند

إنَّما یُرَدُّ "آمده است) ع(ه حلبی از امام صادقاند؛ درصحیح موجب حق فسخ شمرده شده
همچنین در . ]١٠، ح٥٩٤ص ، ١٤ج، ١٠[النکاحُ من البَرَص و الجُذام و الجنون و العفل 

تواند با   همنشینی با جذامی و برصی بشدت تحذیر شده است؛ چگونه زن میروایاتی از
 وجود این دو بیماری در شوهر در کنار او زندگی کند؟ همچنین در حدیث مناهی

فِرَّ ) ع(و قال . و کرهَ ان یُکلمَ الرجلُ مَجذوماً اال ان یکونَ بَینه و بینه قدر ذراع) ع(قال "
همچنین حدیث چهارم این . ]٢، ح٤٣١، ص٨ج، ١٠[ سَدمِنَ المجذوم فرارک مِنَ اال

المجذوم و االبرص و المجنون : خَمسةٌ یُجتَنبونَ علی کل حالٍ) ص(باب؛ قال رسولُ هللا 
 و ابن ]٢٣٢، ص٢ج، ٣[لذا بعضی از فقها چون قاضی ابن براج . و ولدالزنا و االعرابی

 فاضل مقداد ]٦٨، ص٣ج، ٢٠ ؛١٨، ص٧ج، ٢١[عالمه حلی ) ق٣٨١.د(جنید اسکافی 
 این دو را از عیوب مشترک ]٢٨٨، ص٣ج، ١٥ [ شهید ثانی؛ ]١٧٨، ص٣ج، ٢٣[

إَنَّما یردُّ " ند؛ و با استناد به عموماتی مثلا اند؛ و برای زن نیز حق فسخ قائل شده شمرده
 مگر آنچه از ـ شمول خیار برای زوجین "النکاح من البرصِ و الجُذام و الجُنون و العفل

، ٢[اند؛ همچنین از معاصران عالمه آل کاشف الغطاء   را استنباط کردهـلیل خارج شده د
 نیز آن دو را از عیوب ]٦٦، ص٣ج، ٣٢[  وآیة هللا مکارم شیرازی]٨٧، م٢٩، ص٥ج

اند؛ آنرا  البته اکثر روایاتی که این دو عیب را مجوز حق فسخ  شمرده .دانند مشترک می
شود که سوال از خصوص زن منافاتی ندارد که   ولی گفته میاند؛ برای مردان قائل شده
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جواب عام باشد و شامل زن و مرد هر دو  شود؛ و در بسیاری از روایات این چنین است؛ 
 "النَّ إثباتَ الشئ الینفی ما عداه"کند  ذکر این دو عیب در عیوب زوجه نفی غیر نمی

همچنین ممکن است .  ]٦٦، ص٣ج ،٣٢[این روایات داللت بر حصر و یا مفهوم ندارند 
شان نیز مخفی و  گفته شود که زنان به علت حجاب و پوشیدگی حتی عیوب غیر جنسی

پوشیده است؛ و مردان با اقدام به ازدواج با چنین زنانی با کشف عیوب جهت رهائی از 
گرفتند؛ بخالف مردان که عیوب  شدند و مخاطب پاسخها قرار می آن محتاج به سوال می

ر جنسی شان غالباً آشکار است؛ و زنان کمتر به ازدواج با مردان معیوب اقدام غی
 مناط؛ هرچند ازدواج از تنقیح: ثانیاً .کنند؛ تا جهت رهائی نیازمند سوال باشند می

قانون در نفوذ آن اشد که صِرف عدم مخالفت با صریح بمعنی االخص نمی بمعامالت 
ها در او راه نداشته باشد؛ ولی از سوئی از  نکافی باشد؛ و احکام و مقررات خاص آ

باشد که عقل در مقررات و قوانین آن هیچ راهی نداشته  عبادات بمعنی االخص هم نمی
ای از احکام معامالت  باشد؛ بلکه چنانکه گذشت؛ از معامالت بمعنی االعم است که پاره

ده در آن جریان صورت عدم تنافی با طبیعت اجتماعی نکاح و حکمت تشکیل خانوا در
در روایات از عیوبی به عنوان مجوز حق فسخ نام برده شد که برای حق فسخ علیَّت . دارد

هستند، راستی؛ جنون چرا " قضایَا التی قیاساتُها معهَا"ها از قبیل دارند؛ به قول منطقی
... مجوِّز فسخ است؟ برص چرا مجوز فسخ است؟ جذام چرا مجوز فسخ است؟ قرن و

آمیزش جنسی و : ای عقد نکاحعلت حق فسخ تنافی این عیوب با مقتضبدون شک 
است که در این جهت تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ ... آوری و حسن معاشرت؛ و فرزند

قیاس اولویت؛ اگر وجود این بیماریها در زن : ثالثاً. پس این دو از عیوب مشترک هستند
لویت موجب خیار باشد؛ زیرا فرضاً موجب حق فسخ برای مرد باشد عکس آن باید به او

اگر مرد حق خیار هم نداشته باشد حق طالق برای او موجود است، ولی اگر زن دارای 
 و این حکم ]١١٠، ص٨ج، ١٦[وجه راهی برای استخالص ندارد  چنین حقی نباشد بهیچ

ام، از باب اولویت است؛ این با توجه به اینکه نفقه بر عهده مرد است اگر به امراض جذ
 قاعده الضرر؛ بدون شک این عیوب مُسری :رابعاً برص؛ مبتال شود؛ تکلیف زن چیست؟

حرج لزوم ال وجه است؛ و بحکم قاعده الضرر وآمیز و موجب ضرر و زیان برای ز و نفرت
و "باشد؛ و عالمه حلی در قواعد االحکام آورده است  عقد مرفوع؛ و برای زن حق فسخ می

) ع( الفسخ بالجذام فی الرجل أمکن؛ لوجوب التحرُّز من الضَّرر؛ فانه لو قیل بانَّ لِلمَرأة
و "در ذیل آن دارد ) ق.٩٩٣د؛( و محقق کرکی " فِرَّ مِنَ المجذوم فرارک من االسد"قال
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بَأسَ بِه  و کالم ابن البراج حَسنٌ ال: ف فی المختلف؛ حیث قالهو ظاهرُ اختیار المصنِّ
 شمردن دیدگاه إسکافی و " فی غایة الجودة "پس ازشهید ثانی . ]٢٦٨، ص١٣ج، ٢٩[

 به ]٢٣٤، ص١٣ ج،٢٩[ابن براج؛ به ردِّ روایت غیاث الضبی می پردازد؛ که برخی از فقها 
  غیاث"اند؛ روایت چنین است  آن به عدم ردِّ نکاح به هیچ عیبی در مرد تمسک کرده

لم انه عنینٌ ال یأتی النساء فرَّق فی العِنین اذا ع)  ع(الضبی عن ابی عبدهللا قال ) عباد(
، ٣ج، ١٧[بینهُما؛ و اذا وقع علیها وقعة واحدةً لم یُفرق بینهما؛ و الرجل ال یُردُّ بعَیبٍ 

شهید ثانی تمسک به این ] ٤١٠، ص٥ ج،٢٦؛ ١٧١٤، ش٤٣٠، ص٧، ج١٨ ؛٣٥٧ص
 هم ترین عجائب می شمارد؛ به جهت قصور روایت هم از حیث سند و روایت را از عجیب

از حیث سند غیاث الضبی در کتابهای رجالی شناخته شده نیست؛ پس . از حیث داللت
چگونه به حدیث او استناد می شود؟ تازه با دیگر روایات؛ خصوصا صحیحه حلبی 

شود؛ برخالف  با هیچ عیبی از عیوب مرد فسخ نمیاز حیث متن که نکاح . معارض است
در دفع ضرر خطر سرایت جذام و برص به توجیه صاحب جواهر  .اجماع مسلمین است

 منافی با مقتضای عقد است؛ زیرا با لزوم ]٣٣٠، ص٣٠ج، ٣٤[لزوم اجتناب زوجه از زوج 
ها حسن خواهد بود؟ و با هم آمیزش و سایر تمتعات  اجتناب چگونه معاشرت بین آن

رآن به حالیکه ق خواهند داشت؛ وقتی که بر زن اجتناب و دوری از مرد واجب باشد؛ در
از نظر مذاهب . ]١٩، آیه ٤، ١[ عاشِرُوهُنَّ بالمَعرُوف و" دهد حسن معاشرت فرمان می

اربعه اهل سنت؛ در فقه مالکیه و شافعیه و حنابله نیز این دو عیب از عیوب مشترک 
در . ]٢٨٥، ص ٣، ١٤ ؛٣٠٧، ص ٣ج، ٩؛ ٥٤٩٩، م٥٨٠، ص٧ج، ٦[ اند شمرده شده

ترک شمردن این دو بیماری منطبق با موازین شرعی و مشهور و مشنتیجه دیدگاه غیر
 .روح فقه اسالمی است

اختالف در مجوز حق فسخ بودن این دو عیب بیش از : گیری نابینائی و زمین. ٢
را از عیوب نشمرده؛  آنخالف و مبسوط برص و جذام است؛ در مورد عرج شیخ طوسی در 

 از عیوب مجوز  ـگیری برسد یا نرسد مین خواه به حد زـو قاضی ابن براج در مهذب مطلقا 
. ]١١٩ـ١١٧، ص٨ج، ١٦[داند؛ همچنین ظاهرکالم شیخ صدوق این است  فسخ نمی

اند؛ و در مورد نابینائی از دو  گیری کامل از عیوب شمرده ای در صورت إقعاد و زمین عده
  .را از عیوب نشمرده است چشم نیز شیخ طوسی در مبسوط و خالف آن

توان گفت که در گذشته مبتالیان به  وز فسخ بودن این دو میدر مورد مج
خاصیت بودن و ضرر  گیری و نابینائی بخاطر عدم حضورشان در جامعه؛ و بی زمین
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 و فراهم شدن  فناوریبرکت علم وه داشتن برای طرف مقابل بوده است؛ ولی امروزه ب
ختلف به مقدار زیادی از های م ها و حرفه امکانات تحصیلی و آموزشی و فراگیری مهارت

عوارض این بیماریها کاسته شده است؛ و صِرف وجود این عیوب مجوز فسخ بشمار 
ها شرط شده باشد؛ البته در صورت  عقد سالمت و عدم این بیماری اینکه در آید؛ مگر نمی

کردن عیب به نسبت مهرالمثل زوجه معیوب و سالم از مهرالمسمی  عدم شرط و مخفی
ولی در صورتی که  این دو در . ] ٣٧٧، ص٣٠ج، ٣٤؛ ٢٩٦ص ،٢ج، ٧ [د؛ شو کاسته می

زنان از عیوب مجوز فسخ شمرده شوند؛ بالشک در مردان نیز باید عیب شمرده شوند؛ و 
 .برای زنان نیز حق فسخ بیآورد؛ به ادله ایکه در مورد جذام و برص گفته شده است

 
 اقط نخواهد شد؟ آیا در صورت درمان برخی از عیوب حق فسخ س: ج

نسبت موضوع  به حکم نسبت علت به  :در بررسی این پرسش ذکر مقدمه ای الزم است
معلول است، اگر موضوع تغییر کند یا برخی از شرائط و قیود آن عوض شود؛ قهراً حکم 

 تا زمانی است که موضوع خمر باقی "الخمرُ حرام" گوئیم کند، مثال اگر می نیز تغییر می
همچنین شطرنج . اگر شراب به سِرکه تبدیل شود به یقین پاک و حالل استباشد؛ اما 

اگر در زمان یا مکان خاصی آلت قمار محسوب نشود و عامه مردم آنرا ورزش فکری 
بدانند به یقین در چنین فرضی مفاسد قمار بر آن مترتب نیست و دلیلی ندارد که حرام 

هت نداشتن منفعت محلله خرید و فروش باشد، یا درطول تاریخ اشیائی بودند که به ج
های جدید منافع  ها حرام بود؛ ولی بمرور زمان با پیشرفت دانش پزشکی و فنآوری آن

در گذشته همه فقها حکم به . ها جایز است محلَّله پیدا کردند؛ و خرید و فروش آن
خون کردند؛ ولی امروزه با گذشت زمان   تحریم خرید و فروش خون انسان و حیوان می

انسان عامل نجات بسیاری از مردم، مجروحان و نیازمندان به عمل جراحی از چنگال 
مصلحت مهمی ه شود؛ بنابراین خون همان خون است ولی مفسده تبدیل ب مرگ می
تواند حرام باشد؛ یعنی  صورت خرید و فروش خون نمی بدیهی است در این. شده است

 آنچه که امروز بعنوان مسائل ،]٢٩٢، ص١ج، ٣٣[مالک حکم تغییر یافته است 
های فراوانی از آن در مسائل  مستحدثه مطرح است دستاورد عنصر زمان است، نمونه

پزشکی وجود دارد؛ که خرید و فروش اعضای بدن، خرید و فروش خون، تلقیح 
مصنوعی، پیوند اعضاء حتی با اعضای حیوانات نجس العین، تشریح اجساد مردگان، 

البته مسائل . توان به عنوان چند نمونه ذکر کرد را می... یرجنسیِّت واهدای عضو؛ تغی
 . مستحدثه در موضوعات غیر پزشکی چندین برابر موضوعات پزشکی است
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با این مقدمه، اگر برخی از عیوب منصوصه و غیرمنصوصه؛ جنسی یا غیرجنسی از 
رد؛ مثل قرن و طریق جراحی پزشکی برطرف شود و اثر زشت و نا مطلوبی برجای نگذا

صاحب عیب به رفع آن پیش از اعمال خیار از سوی طرف مقابل اقدام کند؛ . ..إفضاء و
بعید نیست که خیار فسخ ساقط شود؛ چون موضوع حق که وجود عیب باشد منتفی 
شده است؛ زیرا خیار برای جلوگیری از ضرر است و ضرر مالک حکم به خیار است؛ و در 

توان از حکم عَنَن   دلیل آن را می. مال خیار ضرر منتفی استصورت رفع عیب قبل از اع
که به مرد فرصت یکساله داده می شود، و اگر عیب ظرف یک سال برطرف شود زن حق 

قابل درمان  عیوب بجهت غیراهتمام فقها از دیر زمان به این. فسخ ندارد؛ استفاده نمود
درجمیع موارد به اعتبار و ثبوت خیار عیب  بودن این عیوب درگذشته بوده است

خسارت طرف مقابل از ناحیه عیب بوده است؛ و این در چنین فرضی منتفی است؛ و 
االمکان جلوگیری شود، پس  مصلحت خانواده هم در آن است که از انحالل نکاح حتی

همچنین اگر . ]٢٥٤، ص ٢٥[شود  توان گفت در فرض مذکور حق فسخ  ساقط می می
اطالع باشند؛ و قبل از اطالع بعمل جراحی برطرف شود؛ حق  بیزوجین از عیب همدیگر 

توان گفت که اگر به صاحب عیب فرصتی برای رفع عیب  حتی می. خیار منتفی است
داده شود و او اقدام کند؛ ادله خیار فسخ از آن انصراف دارد، و این همانند خانه ایکه 

کشی برق یا دربهای آن مشکل  ا سیمهای آب، یا گاز، ی لوله مورد معامله واقع شود؛ و در
کند و به  وجود داشته باشد، و اگر فروشنده وعده دهد که بزودی عیب را برطرف می

اش وفا کند، در اینجا تمسک به ادله خیار عیب مشکل است؛ ادله خیار عیب از  وعده
اقع چنین موردی انصراف دارد؛ و اگر مشتری بر اخذ خیار اصرار ورزد مورد انکار عرف و

لذا شیخ . ]٥٤، ص٣ج، ٣٢[شود، و دلیل الضرر نیز از چنین موردی انصراف دارد  می
از فقیهان امامی؛ و محیی الدین بن شرف ) ق٤٨١.د(و قاضی ابن براج ) ق٤٦٠.د(طوسی 
اند؛ شیخ طوسی در مبسوط  سقوط حق فسخ فتوا داده فقیه شافعی بر) ق٦٧٦.د( نووی
، ١٩[الَ سقط خیارُهُ؛ النَّ الحکمَ اذا تعلق بعِلَّةٍ زالَ بزوالِهَا  فان عالجَت نفسَها فز"گوید می
فان عالجَت نفسهَا و زال عنها ذلک سقطَ خیارُ " گوید ابن براج نیز می. ]٢٥٠، ص٤ج

. ]٢٣٤، صج٢، ٣[الزوج مَعَه؛ النَّ الحکم اذا تعلَّق بعلةٍ و زالَت ِالعلة زالَ حکمُها بزوالهَا 
فان کانَت رَتقاء یَقدر علی جماعهَا بحالٍ فال خیارَ لهُ؛ " ز گفته استنووی فقیه شافعی نی

او عالجَت نفسَها حتیَّ تصیرَ الی ما یوصل الیهَا فال خیار للزوج؛ و ان لم تُعالِج نفسَها فلَهُ 
 قانون خانواده ١٠٧ماده  در .]٤٣٩ ص،١٧ج، ٣٥[ الخیار اذا لم یَصِل الی الجماع بحالٍ
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جَب، عنَّه و خصاء : ١٠٥ .اذا کانَتِ العلل المذکورة فی الماده"  استکشور سوریه آمده
غیرَ قابلةٍ لِلزوال یُفرِّقُ القاضی بینَ الزوجین فی الحال، و ان کان زوالُها ممکناً یُوجل 

 .]٧٠٤٧، ص٩ج، ٣٦[ الدعوی مدةً مناسبة ال تتجاوز السنة؛ فاذا لم تزلِ العلة فرَّق بینهُما
وجه به پیشرفت شگفت انگیز علوم پزشکی در درمان بیماریهای صعب از این جهت با ت

العالج؛ شایسته است که در عیوب زوجین در صورت قابل درمان بودن به صاحب عیب 
فرصتی داده شود که خود را در آن مدت درمان کند؛ و با درمان و رفع عیب موردی 

طرف مقابل حق فسخ ماند؛ و در صورت عدم درمان برای  برای حق فسخ باقی نمی
 .خواهد بود

 
 حکم عیوب نو ظهور در حق فسخ نکاح: د

 در تولید و افزایش انواع غذاها؛ استفاده از فناوریبدون شک پیشرفت علم و 
هورمونها و انواع کودهای شیمیائی در افزایش تولید و نگهداری، همچنین دستکاری در 

و ظهور مؤثر بوده است، همچنین طبع در پیدایش بسیاری بیماریهای ن... ژنتیک غذاها و
سرکش و متجاسر بشر در ارتکاب یکسری از گناهان و جرائم نوظهور موجب پیدایش 

کلمَّا " خوانیم می) ع(حدیثی از امام رضا  بالها و بیماریهای جدیدی شده است، در
ء مالم یَکونوا أحدَثَ العبادُ مِنَ الذنوبِ مالم یکونُوا یَعملونَ أحدثَ هللاُ لهُم منَ البال

ای را که سابقه نداشته مرتکب  هرگاه بندگان گناهان تازه. ]٣٧٨، ص٣ج، ٢٦[ یَعرفُون
امروزه بعضی از . آورد که قبالً از آن آگاه نبودند شوند، خداوند بالهای جدیدی را می

خطرناک از بیماریهای مُسری و مُهلک و . .. وB٢؛ هپاتیت ١ایدز بیماریهای نوظهور همانند
                                                                                                                                                                             

١ .AIDSبا نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی Acquired immune deficiency بیماری که توسط ویروس 
HIV شود، عمدتاً از طریق آمیزش جنسی از جمله مقعدی و حتی دهانی محافظت نشده؛  ایجاد می

به فرزند در طول بارداری؛ زایمان یا شیردهی منتقل انتقال خون آلوده و سرسوزن آلوده و از مادر 
میکروبی فرصت  یابد، و هر با ورود این ویروس به بدن قدرت دفاعی بدن روز به روزکاهش می. شود می

 .دانش نامه آزاد ویکی پدیا. بیمارکردن فرد را پیدا می کند
٢ .Hepatitisتواند ایجاد شود که بعضی  تلفی می به معنای التهاب در پارانشیم کبد است و به دالیل مخ

تواند مثل  ها قابل سرایت است؛ عامل بیماری هپاتیت ویروسی یک ویروس است؛ و در ابتدا می از آن
 برعکس سرماخوردگی معمولی به دلیل از Cیک سرماخوردگی بروز نماید؛ ولی بیماری مزمن هپاتیت 

بیشتر مبتالیان به هپاتیت . ار را تهدید کندتواند حیات بیم کارافتادن کبد و مشکل بودن درمان می
C,Bتواند باعث انتقال این ویروس شود ارتباط جنسی؛   عالئمی ندارد همچنین روشهای زیر می

های آلوده بویژه در معتادان تزریقی؛ همچنین سوراخ شدن بدن با هر وسیله تیز یا  استفاده از سوزن
 .دانشنامه ویکی پدیا... ت مشترک وسوزن آلوده، استفاده از لوازم شخصی به صور



  ٨٥  عیوب مجوز فسخ نکاح باز پژوهی در

نمی باشد؛ اگر یکی از زوجین ... شوند؛ که خطرشان کمتر از برص و جذام و قرن و لمداد میق
مبتال به این بیماریها باشد؛ آیا برای طرف دیگر خیارحق فسخ خواهد بود؟ ظاهراً پاسخ سؤال 

  :توان به اموری استناد نمود  مثبَت است، برای جریان حق فسخ می
م، به این بیان هرچند احکام عیوب مجوز فسخ تعبدی قیاس اولویت و مالک حک: اوالً

و ماخوذ از شارع است؛ ولی روشن است که مالک جواز فسخ عدم امکان معاشرت؛ یا 
مشقت زیاد معاشرت بعنوان زوج و زوجه است؛ حاال اگر بیماری هائی چون ایدز و 

ق خیار فسخ هپاتیت همانند بَرَص و جذام  مُسری و مُهلک و خطرآفرین باشند؛ چرا ح
 برای طرف مقابل وجود نداشته باشد؟ 

شود؛  شرط ارتکازی سالمت از این بیماریهای خطرناک با تخلف شرط موجب خیار می:  ثانیا
 .شود ها موجب رجوع مدلَّس به مدلِّس در خسارات وارده می و تدلیس و مخفی نگهداشتن آن

 سری و مُهلِک نوظهور را ازیکسری روایاتی است که می توان حکم بیماریها مُ: ثالثا
عن الرجل یتزوج المرأة بها ) ع(ها استیناس کرد؛ مثل روایت ابن بکیر از امام صادق آن

. ]٣، ح٢، ب٢١١، ص٢١ج، ١٠[. هو ضامِنٌ لِلمَهر) ع(الجنون والبرص و شِبه ذا؛ فقال
 ضمن تقریر سخن راوی؛) ع( یعنی هر عیبی شبیه جنون و برص؛ امام "شبه ذا"کلمه 

.  آنرا محکوم به حکم جنون و برص کرده است، البته حدیث به جهت إرسال ضعیف است
عن رجل تزوج إمرأةً فوجد بهَا قرَنا؛ قال ) ع(همچنین روایت حسن بن صالح از امام صادق

 ]٣، ح٣، ب٢١٥، ص ٢١ ج،٢٦[ .هذه ال تَحبَلُ و یَنقبضُ زوجُها من مُجامعتها؛ تُردُّ علی اهلهَا
والعلة " علت حکم است؛ و روایت از قبیل منصوص العلة است ۀ تَحبَل بمنزلجمله هذه ال

موارد دیگر تعدی نمود؛ بدون شک همسر ه مقتضای علت به توان ب  و می"تعمِّمُ و تخصِّص
همچنین به دلیل ... شود و  مبتال به ایدز موجب انقباض و اجتناب بیش از زوجه قرناء می

که ابتالی به این بیماریها موجب حق فسخ برای طرف مقابل توان گفت  الضرر و الحرج می
 .و عیوب منصوصه جنبه حصری ندارند؛ بلکه از باب تمثیل هستند. شود می

 
 گیری نتیجه

 با توجه به نسبت بین حکم و موضوع و تغییر حکم با تغییر موضوع؛ نقش عنصر زمان در
ی از احکام فقهی نیاز به بسیار... های احکام و کشف مالک حل مسائل مستحدثه؛ و

ها عیوب مجوز فسخ نکاح است؛ بررسی و  بازپژوهی و بازخوانی دارند؛ که از جمله آن
 :پژوهش در این مسأله  ما را به  نتائج زیر رهنمون ساخته است
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درعیوب مُهلِک و مُسری غیرجنسی، زوجین مشترکند؛ به عبارت دیگر در صورت  .١
 .ن عیوب برای طرف دیگر حق فسخ استإبتالء هر یک از زوجین به ای

شوند؛ باید به صاحب عیب  پذیر اگر برخی از عیوب جنسی و غیرجنسی درمان. ٢
ای که اثر  را در موعد مقرر درمان کند به گونه فرصت داده شود؛ اگر صاحب عیب آن

 .شود نامطلوبی از عیب برجای نماند؛ حق فسخ ساقط می
ظهور مُسری و مُهلک و خطرزا در صورتی که خطرشان همچنین برخی از بیماریهای نو. ٣

کمتر از جذام و برص نباشد وجودشان در یکی از زوجین موجب حق فسخ برای طرف دیگر 
تواند موجب حق فسخ قرار  عیبی که سبب إخالل در مقاصد نکاح باشد می پس هر. خواهد بود

 .دارد نه حصریگیرد؛ و آنچه در فقه و قانون مدنی آمده است؛ جنبه تمثیلی 
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