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چکیده
برای جدایی زن و شوهر راه دیگری غیر از طالق نیز وجود دارد که آن فسخ نكاح به موجب عیوب می باشد .امروزه امراض
جدیدی پیدا شده که به مراتب خطرناک تر از عیوبی مانند برص وجذام هستند مانند بیماری العالج و مسری ایدز ،که درتمام
جهان شیوع یافته است .دغدغه اصلی دراین تحقیق بیان ادله جواز فسخ نكاح دربیماری ایدز ازدیدگاه فقیهان می باشد که آیا
زوج یا زوجه می تواند در صورت وجود این عیب از طریق فسخ نكاح ،خود را از قید و بند عقد نكاح برهاند ؟ یكسری از
موضوعات مانند ،عسر و حرج ،قاعده الضرر ،مفهوم اولویت  ،استفاده از باب وحدت مالک  ،که ازمنابع فقهی به دست می آید و
همچنین سیره و بنای عقال ،می تواندراهگشای این تحقیق باشد .در این مقاله تالش شده تا ثابت شود عیوب مذکور در روایات
و متون فقهی برخالف دیدگاه مشهور فقهاء مبنی بر انحصاری بودن عیوب مجوز فسخ نكاح حصری نبوده و از باب تمثیل
است .بنابراین مالک موجود در این عیوب که عمدتا مهلک بودن یا مستلزم ضرر فراوان بودن است اگردر بیماری دیگری از
جمله بیماری های جدید مثل ایدز وجود داشت این بیماری ها نیز جزء عیوب مجوز فسخ نكاح به حساب می آیند با توجه به
اینكه موضوع این تحقیق کامال فقهی است روش این تحقیق کتابخانه ای است.
واژههای کلیدی :فسخ نكاح ،انفساخ نكاح ،انحالل نكاح ،طالق ،بیماری ایدز ،عیوب نكاح ،عسر و حرج
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مقدمه
سؤال اصلی مورد بحث در مقاله این است که آیا می توان حكم فسخ نكاح از عیوب منصوصه را به بیماری های مسری ،مهلک،
ال عالج یا صعب العالجی چون ایدز ،تسرّی داد؟ این بیماری به سرعت در تمام جهان شیوع یافته و بسیار مبتالبه و از نظر
فقهی و حقوقی مورد سؤال است و چه بسا زنان یا مردانی که به دلیل وجود این بیماری از طرف مقابل خود منزجر شده یا در
زندگی مشترک سختی های فراوانی تحمل نموده اند .از سویی در اینگونه موارد حق طالق برای مردان است اما زن اختیاری
در طالق ندارد .در این تحقیق می خواهیم دالئلی را که در منابع فقهی می تواند جواز فسخ نكاح را به موجب ایدز ثابت کند
مورد بررسی قرار دهیم .مطالب مورد نظر در سه فصل ارائه خواهند شد .در فصل اول مفاهیم وکلیات ،در فصل دوم شرایط الزم
برای فسخ نكاح و در فصل آخر به بررسی ادله می پردازیم .هدف اصلی این تحقیق بیان این مهم است که عیوب مذکور در
روایات و متون فقهی حصری نبوده و از باب تمثیل می باشد .بنابراین مالک موجود در این عیوب که عمدتا مهلک بودن یا
مستلزم ضرر فراوان بودن است اگر در بیماری یا عیوب دیگری وجود داشت مجوز فسخ نكاح به شمار می آید .هدف مهم دیگر،
اینكه به نظرمی رسد باید یه این ضرورت بسیار مهم یعنی امكان فسخ نكاح در بیماری های العالج مثل ایدز به دیده ی جدی
تری نگریست تا متخصصین حقوقی بتوانند با ارائه ی نظریات جدید راهگشای بسیاری از مشكالت شوند که این خود می تواند
از حجم سنگین پرونده های مر اجع قضایی بكاهد و امكان زندگی با واقعیت های موجود را فراهم سازد .فقیه بنا به رسالتی که
دارد ،باید نسبت به پدیده های اجتماعی از جمله ایدز وظیفه شرعی افراد را در قبال افراد بیمار روشن نماید .فقیه باید برای
پیشگیری از گسترش چنین پدیده ای که انسان را به کام مر گ می کشاند و جامعه را دچار بحران طاقت فرسایی می نماید،
احكام مشخصی از منایع دینی ارائه کند تا رسالت خود را تحقق بخشد .این تحقیق از این جهت ضرورت دارد که یک مسئله
جدیدی است و بیماری ایدز یک بیماری مسری و العالج است و از طرفی چون زوجه اختیاری در طالق ندارد ،می تواند این
مسئله برای زنان اهمیت فراوانی داشته باشد.
 .1مفاهیم
 .1-1ایدز
 HIVبه معنای ویروس سیستم ایمنی بدن انسان است ،یعنی این ویروس به سیستم ایمنی بدن حمله می کند و آن را ضعیف
می کند .کلمه  AIDSنیز به معنای سندروم نقص ایمنی اکتسابی است .درکلمه  H ،HIVبه معنی انسان I ،به معنی دفاع
سیستم ایمنی و  Vبه معنی ویروس می باشد .پس می توان دریافت که این ویروس تنها انسان را درگیر می کند و باعث می
شود سیستم ایمنی ضعیف گردد .این ویروس می تواند به خودی خود زیاد شود .با گذشت زمان ،سیستم ایمنی بدن می تواند
بیشتر ویروس های بیماری زا را از بدن خارج کند ،اما درمورد  HIVنمی تواند .حرف  Aدر  AIDSبه معنای اکتسابی I ،به
معنای ایمنی D ،به معنای نقص و  Sبه معنای سندرم می باشد .پس می توان گفت ایدز یک بیماری اکتسابی است .سیستم
ایمنی بدن شامل اندام ها و سلول هایی است که به مبارزه با عفونت و یا بیماری مشغولند .ولی در بیماری ایدز این سیستم
دچار نقصان و کمبود است و به درستی کار نمی کند .سندرم نیز مجموعه ای از عالئم و نشانه های بیماری می باشد .در
حقیقت ایدز مرحله آخر عفونت  HIVاست و بیمارانی که در این مرحله هستند ،سیستم ایمنی بدنشان آسیب زیادی دیده و در
معرض عفونت های زیادی قرار دارند .ویروس  HIVبرای مدت زیادی در بدن شخص پنهان باقی می ماند و به قسمت مهم
سلول های دفاعی حمله می کند .بدن ما برای مقابله با عفونت ها و بیماری ها نیاز به سلول های دفاعی دارد ،اما  HIVبه آنها
حمله می کند وبا اس تفاده از آنها ،تعداد خود را زیاد می کند و آنها را از بین می برد .در این حالت عفونت  HIVمی تواند منجر
به بیماری ایدز گردد .از راه های انتقال این ویروس می توان به رابطه جنسی با فرد آلوده به ویروس ،استفاده از سوزن و یا
سرنگ مشترک و یا تجهیزات مورد استفاده برا ی تزریق مواد مخدر ،متولد شدن از مادر مبتال به ایدز ،دریافت خون و یا پیوند
عضو از فردی که مبتال به این ویروس می باشد ،تماس با پوست زخمی و یا جراحت بیمار مبتال ،خالكوبی با وسایل غیر
استریل ،غذایی که فرد مبتال به این ویروس جویده است و از دهان خود بیرون آورده است که این مورد بیشتر در مراقبان
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کودکان مبتال دیده شده است .البته راه اصلی سرایت این بیماری نزدیكی جنسی بین دو فردی است که یكی از آنها ناقل
ویروس است .که انتقال آن از مرد به زن  2تا  4برابر بیشتر از زن به مرد است (هابلی1384 ،ش ،ص .)45
 .1-2فسخ
فسخ در لغت به معنای باطل کردن ،نقض کردن ،گسستن ،جدا جدا کردن ،تباه گردانیدن ،سست خرد ،شكستن تعریف شده
است (دهخدا1377 ،ش ،واژه فسخ).
فیومی گفته :فسخ کردم بیع را و امر را نقض کردم و به صورت الزم و متعدی استعمال می شود (الفیومی1407 ،ق ،واژه فسخ).
همانطور که از بیان لغویان بر می آید فسخ عبارت از جدایی افتادن بین دو شیء است که بین دو اتصال برقرار بوده و این
مطلب در مورد نكاح هم که علقه ی بین دو نفر است به خوبی صدق می کند .فسخ گویی رشته پیوند بین زن و مرد را پاره می
کند و بین آن دو جدایی می اندازد و در مورد بیع نیز اینگونه است یعنی تبانی و توافق مشتری و بایع را بر هم می زند و عقد
آن دو را بی اثر می کند اما فسخ در مورد اتصال و جدایی بین دو چیز نیست بلكه در مورد یک چیز نیز صادق است  .تصمیم
انسان یک چیز است اما از بین رفتن آن فسخ است .فرمایش امیرالمومنین علی(ع) نیز موید همین نكته است«عَرَفْتُ اللَّهَ بِفَسْخِ
الْعَزَائِمِ (مجلسی1430،ق ،ج ،84ص )303خدا را به گسستن تصمیم ها شناختم».
در این سخن موال بر هم خوردن تصمیم ها فسخ عزائم است .فقیهان در کتابهای فقه فسخ را بدین گونه تعریف کرده اند و
فرموده اند :فسخ در اصطالح فقهی بر هم زدن عقد و رفع به همان وضعی است که قبل از فسخ بوده یعنی بر هم زدن عقد
بدون کم و کاست (مامقانی1404 ،ق ،ص.)369
به عبارت دیگر به انحالل و پایان دادن عقد که از روی اراده و قصد انجام می گیرد فسخ می گویند و به دو صورت تحقق پیدا
می کند یا به اراده هر دو طرف معامله و یا یه اراده یكی ازدو طرف است (عبدالرحمن1419 ،ق ،ج  ،1ص .)318
بحث فسخ عقد و قرارداد ،اختصاص به عقود الز م دارد ،چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می تواند هر زمان که اراده
کند ،عقد را بر هم زند .با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد ،می توان گفت فسخ ،انشای یک طرفه ی انحالل عقد می باشد،
و مانند ابراء نوعی ایقاع است ،یعنی این که یک طرف عقد ،به طور مستقل می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید ،بدون این
که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می شود.
 .1-3فسخ نکاح
بسیاری از افرادی که برای اولین بار با عبارت فسخ نكاح مواجه می شوند این سوال مهم در ذهن آنها شكل می گیرد که فسخ
نكاح چیست؟ فسخ نكاح یكی از روشهای انحالل و پایان پذیرفتن عقد ازدواج است .یعنی با فسخ نكاح ،دیگر بین زن و شوهر
زوجیتی وجود نخواهد داشت و مانند این است که از ابتدا با یكدیگر ازدواج نكرده اند .بنابراین رابطه حقوقی ،عاطفی و اجتماعی
نكاح ،با فسخ نكاح به پایان می رسد .فسخ نكاح عمل حقوقی یک جانبه است یعنی با اراده یكی از طرفین قابل تحقق است و
نیازی به اراده هر دو طرف نیست (تیم تحریریه دادپرداز 26 ،آذر .)dadpardas.com ،1399
البته باید به این نكته توجه داشت که فسخ نكاح زمانی می تواند مورد تقاضای زن یا مرد قرار بگیرد که یكی از عیوبی که
مطابق فقه برای هر کدام از آنها شناخته شده اند وجود داشته باشد یعنی فسخ نكاح فقط در صورتی است که عیوب مذکور در
زن یا مرد به اثبات برسد.
 .1-4تفاوت های طالق و فسخ
قبل از بیان دالیل فسخ نكاح در بیماری ایدز مناسبت دارد که فرق فسخ با طالق را تذکر دهیم چه این که طالق نیز بر هم
زدن علقه نكاح است و ممكن است که فسخ را به گونه ای تصور کنیم که آثار طالق را داشته باشد اما شرایط طالق را نداشته
باشد .حقیقت مطلب آن است که فسخ غیر از طالق است و فقها بین فسخ و طالق فرق هایی می گذارند.
 .1فسخ از عدد طالق چیزی کم نمی کند ،اما اگر طالق واقع شد از عدد  3طالق کم می شود .بنابراین با دو بار طالق دیگر
حرمت پیدا می شود .مراد از این مطلب این است اگر کسی زنش را دو بار طالق دهد و آنگاه رجوع کند و بعد فسخ نماید و یا
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اولین بار نكاح را فسخ کند و دوباره زن را با عقد جدید به نكاح خود در آورد این فسخ طالق محسوب نمی شود و زن بر مرد
حرام نمی شود .این یكی از مهم ترین نكته های امتیاز بین طالق و فسخ است (مغنیه1420 ،ق ،ج ،2ص.)420
 .2طالق را باید شوهر اعمال کند و این قانون بر اساس احادیث بسیاری است که ازپیامبر اسالم(ص) و خاندان عصمت و
طهارت(ع) رسیده و حدیث معروف و مشهور نبوی« :الطَّلَاقُ بِیَ ِد مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (إبن أبی جمهور1403 ،ق ،ج ،1ص)234
طالق به دست کسی است که ساق را می گیرد(طالق در دست مرد است)» یكی از قواعد مهم فقه می باشد .در حالی که
طالق فقط به دست شوهر صادر می شود .فسخ دامن های وسیع دارد و چنانكه شوهر می تواند علقه زوجیت را بگسلد زن نیز
می تواند علقه زوجیت و نكاح رابر هم زند .اشتراک زن و مرد در بر هم زدن زندگی و فرار از آن باعث امتیاز بین طالق و فسخ
می شود.
 .3طالق زمانی درست است که زن دارای شرایط خاصی باشد به بیان واضح تر ،فقیهان برای وقوع طالق شرایطی را ذکر کرده
اند محقق حلی ازفقهای نامور امامیه در قرن هفتم هجری است در کتاب شرایع االسالم که از مهمترین متون فقهی و مورد
توجه خاص و عام است برای مطلق و مطلّقه یعنی زن و مرد شرایطی را ذکر کرده است .مرد مطلق باید شروط چهارگانه ای را
داشته باشد :الف .بلوغ ،ب .عقل ،ج .اختیار ،د .قصد .و زن طالق داده شده نیز باید دارای شروطی باشد :الف .زوجه باشد ،ب.
عقد دائم باشد ج .طهارت از حیض و نفاس داشته باشد ،د .استبراء شده باشد یعنی زن را در طهری که مواقعه در آن صورت
گرفته طالق نداده باشد (حلّی1413 ،ق ،ج  ،3ص .)17
همچنین فقها در کتاب طالق ذکر نموده اند که طالق باید به صیغه خاصی انجام شود و هر لفظی مدلولش طالق نیست و
حضور شهود نیز در طالق شرط است و باید طالق نزد دو شاهد عادل انجام شود و این خالصه آن چیزی است که فقها
(خمینی1435 ،ق ،ج ،2ص )274در کتاب های نكاح و طالق در مورد شرایط طالق ذکر کرده اند .اما فسخ چنین شرایطی را
ندارد و فقهای شیعه این شرایط را برای آن ذکر نكرده اند.
 .4فسخ موجبات ویژه خود را دارد و طالق اسباب خاص خود را و هر کدام از یک باب نشأت می گیرند و به سویی می روند.
برص و جذام از اسباب فسخ هستند در حالی که در طالق می تواند به واسطه هر امری که ناخوشنودی مرد از زن را فراهم
کند باعث جدایی آن دو شود .اسباب فسخ محدود است ولی نمی توان برای طالق سبب های خاصی را ذکر نمود (وفادار،
1380ش ،ص .)150
 .5وقوع طالق از نظر زمان سبب تغییر در استحقاق مهر می شود و از این رو فقیهان بر اساس روایات فرموده اند اگر مرد زن را
قبل از دخول طالق دهد زن نصف مهر رامستحق است اما فسخ اینگونه نیست .هرگاه عقد نكاح قبل از نزدیكی به جهتی فسخ
شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت باوجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر
است .در ضمن می توان از عبارات فقیهان فرق های دیگری نیز بین طالق و فسخ به دست آورد اگر چه آنها را فرق ننامیده اند
(عاملی جبعی1413 ،ق ،ج  ،5ص .)392
 .2موارد انحالل عقد نکاح
در مادّه  1120قانون مدنی ایران بیان شده« :عقد نكاح به فسخ یا به طالق یا به بذل مدّت در عقد انقطاع منحل می شود».
مقصود از انحالل ،قطع رابطه زوجیّت است؛ در محلی که اقتضای ادامه داشته باشد .لذا این نظر که عقد انقطاعی نیز با پایان
مدّت ،منحل می گردد ،صحیح نیست ،زیرا در عقد مدّت دار و منقطع زوجیّت از اوّل محدود بوده ،و پس از انقطاع مدّت دیگر
زوجیّتی وجود ندارد تا منحل گردد (محقق داماد1379 ،ش ،ص.)337
قانون مدنی تنها متعرض موارد فسخ شده و موارد انفساخ نكاح را مطرح ننموده است .منظور از انفساخ آن است که نكاح
خودبخود منحل گردد .نكاح در دو مورد زیرمنفسخ می گردد:
الف .مواردی که بعد از نكاح به علّت امر حادثی ،زوجین بر یكدیگر حرام گردند .مانند آن که پس از عقد نكاح مادر زن فرزند
زوج را شیر دهد .یا آن که شخص دارای دو زوجه یكی صغیره و دیگری کبیره است ،چنانچه زوجه کبیره ،صغیره را شیر دهد،
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هر دو ازدواج منفسخ می گردد (همان ،ص .)339یا انجام گرفتن لعان توسط طرفین ،که از آثار آن انفساخ عقد نكاح و حرمت
ابدی می باشد (عاملی جبعی1430 ،ق ،ج ،6ص.)209
ب .موردی که یكی از زوجین بعد از عقد نكاح مرتد شده و از اسالم خارج شود (همان ،ج ،5ص.)229
 .3شرایط وجودی الزم برای فسخ نکاح
برخالف سایر قراردادها در عقد نكاح طرفین یا یكی از آنها نمی توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند به عبارت دیگر عقد
نكاح ازعقود الزم است و مصلحت و ضرورت استمرار و دوام و اثبات خانواده نیز اقتضای این را دارد .اما در شرع برای
جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب م وجب فسخ نكاح قرار می گیرد پاره ای ازعیوب موجود در زن یا
مرد به عنوان مجوز فسخ نكاح قرار داده شده اند.
 .3-1بررسی فسخ وانفساخ نکاح
انفساخ نكاح  ،در واقع انحالل عقد نكاح به صورت قهری است به صورتی که طرفین عقد اختیاری در انحالل آن نداشته باشند
مانند موارد فوت یا حجر یكی از طرفین ،بعالوه تغییر دین یكی از زن و شوهر ،تغییر جنسیت آنها و کافر شدن زوج نیز می
تواند منجر به انفساخ نكاح شود اما فسخ نكاح یک گونه از ایقاعات است که اثر عقد معین را ازبین می برد .به عبارت دیگر فسخ
نكاح ،اختیار به هم زدن عقد نكاح به طور یک طرفه است و زن یا مرد با اختیار خود و اعمال خیار فسخ ،پیوند زناشویی را
منحل می کند و می توانند با اختیار خود از حق فسخ نیز استفاده نكنند؛ برعكس در انفساخ نكاح اختیار انحالل عقد در دست
زن یا مرد نیست؛ بلكه با وجود شرایط انفساخ ،نكاح خود به خود منحل می شود .هنگامی که یكی از طرفین عقد ،حق فسخ آن
را به استناد عیب پیدا می کند ملزم است حق فسخ خود را فوراً و بدون تأخیر اعمال کند ،در غیر این صورت آن را از دست
خواهد داد .در این گونه موارد پرسش قابل تامل این است که مقصود ازفوریت خیار چیست؟ آیا منظور ازفوریّت ،فوریّت مادی
است یا فوریت عرفی؟ یعنی اگرشخصی دارای حق خیار شده باید فوری بگوید عقد را بر هم زدم یا اینكه اگر چهار روز یا یک
هفته تأمل و اندیشه کرد ،این مقدار تأخیر منافاتی با فوریت ندارد؟ در جواب می گوییم :تشخیص مدتی که برای اعمال خیار
الزم بوده به نظر عرف و عاد ت بستگی دارد .مثال در عرف معامالتی ،واقعیت این است که در خصوص برخی معامالت مهم چند
روز تأخیر برای اندیشه طبیعی است .این مقدار گذشت زمان قابل اقماض است و عرف این مقدار تأخیر را می پذیرد و این
منافاتی با فوریت ندارد .البته اگر شخص علم به حق فسخ خود یا فوریت آن نداشته باشد خیار او ساقط نخواهد شد (محقق
داماد1379 ،ش ،ص .)347
 .3-2انواع عیوب موجب فسخ نکاح
 .3-2-1عیوب مشترک
عالوه بر عیوبی که شكی در انتساب آن ها به زن یا مرد وجود ندارد ،برخی از عیوب هستند که برخی آنها را از عیوب
اختصاصی و برخی دیگر از عیوب مشترک میدانند و هر یک به دالیلی استناد میکنند.
 .1جنون
جنون به این معنی است که شخص در اثر اختالل عقلی کارهای عادی روزانهاش را نتواند انجام دهد ،از خود بیخود شده و
کارهای بیهدف انجام دهد (نجفی1401 ،ق ،ج ،30ص .)318
تعریف جنون ،تعریف دقیقی است ،اما در حالت کلی و آنچ ه در منابع فقهی آمده است ،جنون را بر دو قسم دائمی(اطباقی)
وموقت( ادواری ) تقسیم کردهاند .در نظر اکثر فقها ،آنچه موجب فسخ نكاح میشود ،جنون مستقر(چه دائمی و چه ادواری
آن) است (عاملی جبعی1413 ،ق ،ج ،8ص.)112
در مورد این که این حق فسخ برای زن است یا مرد یا هر دو ،برخی از فقها استدالل کردهاند بر اساس روایات و با توجه به این
که حق طالق با مرد است ،مرد میتواند از این حق خود استفاده کند ،لذا در صورتی که جنون مرد پس از عقد ایجاد شود ،زن
ی
ن عَ ِل ِّ
حق فسخ دارد (اصفهانی1422 ،ق ،ص .)65چنانچه در روایت موثقه آمده است« :مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ِبإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْ ِ
ن امْرَأَةٍ یَكُونُ لَهَا
ی بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ :سُئِلَ أَبُو ِإبْرَاهِیمَ ع عَ ِ
ن عَلِ ِّ
ن مُحَمَّ ٍد عَ ْ
بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَ َد عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَا ِسمِ بْ ِ
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ل لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نفسها مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ؛ (حر عاملی1409 ،ق ،ج،21
زَوْجٌ -قَ ْد أُصِیبَ فِی عَقْلِهِ بَ ْعدَ مَا َتزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ -قَا َ
ص )225از امام کاظم درباره زنی سوال شد که بعد از ازدواج عقل همسرش آسیب دید یا جنون بر او عارض شد .حضرت در
جواب فرمود :زن اگر بخواهد می تواند از مرد جدا شود».
ماده  1121قانون مدنی نیز وجود جنون در هر یک از زوجین را به شرط استقرار ،اعم از مستمر یا ادواری ،موجب حق فسخ
دانسته است.
 .2جذام
در تعریف صاحب جواهر ،جذام مرضی است مسری که بر اثر آن اعضاء خشک و گوشت بدن بیمار در اثر آن می ریزد (نجفی،
1401ق ،ج  ،30ص.)332
در اصطالح پزشكی نیز تعریفی مشابه ارائه شده است « :بیماری عفونی است با تظاهرات جلدی بد شكل ،مخصوصاً در صورت
است و خوره نیز نامیده میشود (گودرزی1398 ،ش ،ص.)600
شیخ طوسی در این زمینه معتقد است « :جذام بر دو قسم است پس اگر زوج و زوجه اتفاق حاصل کردند که این مورد جذام
است ،اختالفی نیست و برای طرف حق فسخ ایجاد میشود .پس اگر مشخص نبود ،دو شاهد اهل فن که متخصص به این امر
نیز باشند یافت نشد ،در این صورت چنانچه زوج در معرض اتهام بود ،قول او مقدّم است در مورد زوجه (طوسی1407 ،ق ،ج،4
ص .)249
مشهور فقها مانند امام خمینی(ره) این عیب را از عیوب مختص زن میدانند (خمینی1395 ،ش ،ج ،2ص.)290
اما عدهای دیگر از فقها مانند عالمه حلّی (حلّی1413 ،ق ،ج ،3ص )66و محقق کرکی( ،کرکی1411 ،ق ،ج ،13ص)269
معتقدند که جذام از عیوب مشترک بین زوجین محسوب میشود.
 .3برص
نوعی بیماری است که موجب غلبه سفیدی بر سیاهی در قسمتی از بدن میشود (عاملی جبعی1413 ،ق ،ج ،8ص.)113
در تعریف پزشكی آن نیز برص یک بیماری صرفاً پوستی بیخطر است با علت نامشخص که در بعضی نواحی پوست ،سلولهای
سازنده رنگدانه از بین میرود .این بیماری مسری نیست (اسماعیلی1380 ،ش ،ص.)63
 .3-2-2عیوب مختص به زن
 .1قرن
در تعریف عیب قرن در کتب فقهی آمده است :استخوان یا اضافه گوشتی است که در مجرای خروجی واژن موجود است و مانع
از آمیزش جنسی میگردد (عاملی جبعی1430 ،ق ،ج ،5ص  .)315آنچه در اصطالحات پزشكی نیز آمده تا حدودی مؤید این
تعریف است :شاخی بودن و یا وجود نسوج سخت فیبری غضروفی در مجرای مهبل که مانع از انجام اعمال زناشویی است ،در
این مورد با جراحی ترمیمی احتمال بهبود میرود (گودرزی1398 ،ش ،ص.)600
ابیالصباح کنانی خبری از امام صادق علیهالسالم نقل میکند« :سَ َأ ْلتُ أَبَا عَبْ ِد اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً إِلَى أَنْ
قَالَ قُلْتُ :فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلِ َم بِذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَنْكِحَهَا یَعْنِی الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ َرضِیَ بِهَا َو إِنْ لَمْ یَعْ َلمْ إِلَّا
سکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ؛ (حر عاملی1409 ،ق ،ج ،21ص )215از امام صادق(ع) در مورد مردی که با
بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَا َء بَ ْعدُ أَمْ َ
زنی ازدواج کرده ودر او قرنی یافته و با وی آمیزش کرد ه ،سوال کردم .حضرت فرمودند :اگر قبل از آمیزش(نكاح) آن را می
دانست و بعد با او آمیزش کرد ،پس به آن راضی شده است .و اگر آن عیب را نمی دانست تا این که بعد از آمیزش با زن فهمید
در این صورت هم می تواند زن را نگه دارد و هم میتواند وی را رها کند».
نكتهای که درباره این عیب مطرح است ،وجود یا عدم وجود قید «مانع دخول» بودن آن است .صاحبجواهر در این زمینه
معتقد است که اگر قرن مانع از وطی باشد ،حق فسخ وجود دارد و دلیل آن را اجماع و نصوص وارده در این مورد بیان میکند؛
در نظر او بر اساس اصاله الزوم و احتیاط و انتقاع ضرر و امكان استمتاع ،اگر عیب موجود مانع از وطی نباشد ،حق فسخ وجود
نخواهد داشت (نجفی1401 ،ق ،ج ،30ص.)333
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شهید ثانی نیز از قول اکثر فقها نقل میکند :قرنی که مانع از آمیزش نباشد ،اسباب فسخ نیست ،چون مقتضی فسخ وجود ندارد
و خیار ناشی از عدم امكان وطی است که مهمترین هدف ازدواج است (عاملی جبعی1430 ،ق ،ج  ،5ص.)404
 .2افضاء
یكی شدن مخرج بول و حیض را افضاء مینامند (نجفی1401 ،ق ،ج ،30ص .)335
در اصطالح علم پزشكی نیز وجود ارتباط غیرطبیعی مادر زادی یا اکتسابی بین مهبل و یا راستروده و پارگی التیام یافته ناحیه
میان دو راه ،تحت این عنوان بررسی میشود که در بسیاری از موارد با جراحی ترمیمی قابل درمان است (گودرزی1398 ،ش،
ص.)601
همچنین در حق فسخ داشتن مردان در صورت وجود عیب در زنان ،عالوه بر روایات منقوله ،اجماع نیز وجود دارد (نجفی،
1401ق ،ج ،30ص.)335
 .3زمینگیر بودن
اقعاد یا زمینگیری به معنای ازکار افتادگی زن است و نه لنگی او (حلّی1413 ،ق ،ج ،2ص.)320
فقها در این که زمین گیری از عیوب مختص محسوب می شود و موجب حق فسخ نكاح برای زوج است اتفاق نظر دارند .آنچه
که بین فقها مورد اختالف است در مورد لنگی زن است .عده ای از فقها مانند صاحب جواهر لنگی را ازموجبات فسخ می دانند
و در این زمینه می فرمایند « :لنگی عیب و موجب فسخ است اگربه حدی باشد که در نظر عرف عیب محسوب شود ،هر چند به
حد زمین گیری نرسد» (نجفی1401 ،ق ،ج ،30ص .)337
عدّه ای دیگ ر از فقها لنگی فاحش را از موارد پیدایش فسخ نكاح دانسته اند ،هر چند این لنگی به حد زمین گیری نرسد
(محقق1360 ،ش ،ص.)145
به نظر می رسد که اگر لنگی فاحش را از عوامل و موجبات فسخ محسوب نماییم با اصول و قواعد فقهی سازگارتر است چرا که
مبنای این عیوب قاعده الضرر می باشد و لنگی نیز از جمله عواملی است که موجب ضرر شوهر است.
 .4نابینایی
بر اساس روایات وارده و اجماعی که بیان شده است ،فقها نابینایی زن از ناحیه دو چشم را بهطوری که شخص نتواند ببیند ،از
موجبات فسخ نكاح توسط مرد دانستهاند (نجفی1401 ،ق ،ج ،30ص .)339
 .3-2-3عیوب مختص به مرد
در دیدگاه مشهور امامیه ،اگر در مرد عیوبی باشد که از انجام اعمال زناشویی صحیح او جلوگیری کند ،در آن صورت زن حق
فسخ نكاح خواهد داشت که این عیوب عبارت اند از:
 .1عنن
عنن ،مرضی است که به سبب آن قوه نشر آلت تناسلی مرد ضعیف میشود ،بهطوری که نمیتواند رابطه زناشویی داشته باشد
(عاملی جبعی1430 ،ق ،ج ،5ص.)306
مالک در عنن ،عدم توانایی بر نزدیكی با زنان است .در روایات بر حق فسخ زن در صورت عنن و ناتوانی مرد از رابطه زناشویی
تأکید شده ،به عنوان نمونه در صحیحه ابیبصیر آمده است« :مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَ ِلیٍّ الْأَشْعَ ِریِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَ زوجها فَلَا یَقْدِرُ عَلَی
ن مُسْكَانَ َو فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی :یُنْتَظَرُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا َو إِلَّا فَارَقَتْ ُه فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ
جِمَاعٍ أَتُفَارِقُهُ قَالَ نَ َعمْ إِنْ شَاءَتْ .قَالَ ابْ ُ
فَلْتُقِمْ؛ (حرعاملی1409 ،ق ،ج ،14ص)611
ابی بصیر مرادی می گوید :از امام صادق(ع) در باره زنی که شوهرش دچار بیماری شده و نمی تواند با همسر خود آمیزش کند،
سوال نمودم :آیا زن می تواند از شوهر خود جدا شود؟امام فرمودند :اگر خواست ،می تواند جدا شود و ابن مسكان در روایتی
دیگر نقل کرده است که امام فرمود :به مرد یک سال مهلت داده می شود ،اگر در این مدت نتوانست با همسرش آمیزش کند،
زن می تواند از او جدا شود و اگر دوست داشت با شوهر خود زندگی کند ،به زندگی با او ادامه می دهد».
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نكته قابل تأمل در روایت ،گذشت یک سال پیش از جدایی است .شاید قید این مدت برای اطمینان از عدم بازگشت قدرت
نزدیكی باشد (خمینی1395 ،ش ،ج ،2ص.)293
 .2خصاء
خصاء به معنای اخته بودن مرد و کشیده شدن بیضه اوست (عاملی جبعی1430 ،ش ،ج ،8ص.)104
در موثقه سماعه آمده است « :وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
س نَفْسَهُ؛
س نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ .قَالَ یُفَ َّرقُ بَیْنَهُمَا َو َتأْخُ ُذ مِنْهُ صداقَها َو یُوجَعُ ظَهْرُهُ کَمَا دَ َّل َ
ن أَبِی عَبْ ِد اللَّهِ (ع) أَنَّ خَصِیّاً دَلَّ َ
سَمَاعَةَ عَ ْ
(حر عاملی1409 ،ق ،ج ،21ص .)229سماعه از امام صادق(ع) در مورد مردی خصی که با تدلیس(پنهان داشتن عیب خود)
بازن مسلمانی ازدواج کرده ،روایت نموده است که :آن دو از یكدیگر جدا می شوند و چون با زن آمیزش کرده ،مهریه اش را از
مرد می گیرد و مرد به سبب این که تدلیس کرده ،تعزیر و مجازات می شود».
 .3جَبّ
جبّ مقطوع بودن آلت تناسلی است؛ اگر به اندازهای باشد که نتواند آمیزش کند ،مشهور فقیهان آن را از عیوب موجب فسخ
دانست ه اند .شهید ثانی در این خصوص آورده است :شرط جب و قطع آلت تناسلی آن است که از آلت تناسلی زوج به اندازة
حشفه باقی نمانده باشد (عاملی جبعی1430 ،ق ،ج ،8ص.)107
مقطوع بودن آلت تناسلی هنگامی موجب حق فسخ برای زن خواهد بود که اوّالً مانع ایفای وظایف زناشویی باشد؛ ثانیاً قبل از
عقد این بیماری حادث شده باشد؛ یعنی اگر پس از عقد حادث شده باشد ،زن حق فسخ ندارد و اگر عیب مزبور دارای شرایط
فوق الذکر نباشد ،زن حق فسخ نكاح نخواهد داشت (حلّی1413 ،ق ،ج ،2ص.)564
جبّ در مقایسه با عنن و خصاء ضرر بزرگتری به دنبال دارد چون در خصاء ،حداقل امكان زناشویی وجود دارد و در مورد عنن
ممكن است زوج در مواقع خاصی توانایی بر وطی داشته باشد و همچنین احتمال بهبودی می رود .اما در مورد عیب جب
اینگونه نیست و زوجه از هر گونه التذاذ جنسی بی بهره است.
 .4حصری یاتمثیلی بودن عیوب
 .4-1تعریف عیب
عیب دراصل «عاب» و به معنای نقیصه و نقصان آمده است.و در مقابل آن صحت و سالمت قرار می گیرد .دهخدا مینویسد:
عیب بهمعنای بدی ،نقص ،بدنامی ،رسوایی ،ننگ و فساد است (دهخدا1377 ،ش ،واژه عیب) .مراد از عیب در بحث ما امراض و
کمبودهایی است که در یكی از زوجین وجود دارد و موجب آسیب پذیری عقد زوجیّت میشود .در صورت وجود چنین عیبی
در یكی از زوجین ،دیگری این حق را دارد که عقد و گره زوجیّت را فسخ کند یا با آن عیب بسازد (اسماعیل آبادی1383 ،ش،
ص.)3
فقیهان شیعی ،در کهنترین و مشهورترین تعریفها ،هر فزونی و کاستی را از خلقت اصلی عیب دانستهاند؛ چه این فزونی یا
کاستی به صورت زایدهای عینی باشد ،مانند آن که زوجه یا زوج یک یا دو انگشت نداشته باشد یا یک انگشت بیشتر داشته
باشد ،و یا این که به صورت صفتی عارضی باشد ،مانند آن که زوج یا زوجه ،بیمار باشد و تب کند (عاملی جبعی1430 ،ق ،ج
 ،3ص .)474
 .4-2دیدگاه مشهور فقهای شیعه نسبت به عیوب
فقهای شیعه بر این باورند که میان عیوب ویژه مردان و زنان تفاوت است؛ یعنی چهار عیب در مرد موجب فسخ می شود:
جنون ،خصاء ،جب ،عنن ،و عیوبی که در زن موجب حقّ فسخ برای مرد می گردد ،عبارت است از :قرن ،جذام ،برص ،افضاء،
جنون ،اقعاد ،کوری و نابینایی از هر دو چشم .به دیگر سخن ،چنین می نماید که فقهای شیعه تنها تعدادی از عیوب را موجب
فسخ نكاح می دانند وبه مورد نص اکتفا می کنند.
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 .4-2-1ادله مشهور فقهای شیعه
 .1نصوص و اخبار
اخبار رسیده ،همگی بر آن داللت دارد که عیوب مذکور در باب نكاح ،حصری است  ،زیرا اینگونه اخبار با «انّما» آمده که در
فارسی این است و جز این نیست معنی می شود و پرسش و پاسخ آمده در متن روایت ،با هم مطابقت و سازگاری کامل دارد؛
مانند صحیحه ی حلبی از امام صادق(ع) « :أَنَّهُ قَالَ :فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ َو لَ ْم یُبَ ِّینُوا لَهُ قَالَ لَا یُرَدُّ إِنَّمَا یُرَ ُّد
النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ؛ (حر عاملی1409 ،ق ،ج ،21ص .)210از امام صادق(ع) در مورد مردی که با زنی
یک چشم در قومی ازدواج کرد ،ولی چیزی به مرد گفته نشد ،فرمود :برگردانده نمی شود ،همانا نكاح فقط به خـاطر پیسـی،
جـذام ،دیوانگی و عفـل رد می شود» .بنابراین ،در حالی که پرسش و پاسخ با یكدیگر مطابقت دارد و امام درست همان پرسش
را پاسخ میدهند و به چیز دیگری اشاره نمیکنند ،پاسخ خود را نیز با واژگان حصر بیان میفرمایند .بدین ترتیب ،معلوم
میگردد که روایات حصر را بیان میکند و حتی در برخی از روایات ،تنها چند عیب بیان شده و امام چیزی بر آن نیفزوده و
سیاق و ساختار روایت به گونهای است که تمثیلی بودن از آن بر نمی آید (اراکی1377 ،ش ،ص.)457
 .2اجماع فقهاء
بنابر اجماع فقیهان ،تنها عیوب ویژهای حقّ فسخ را پدید میآورد و در واقع ،این عیوب حصری است و نه تمثیلی (اراکی،
1377ش ،ص.)457
 .3اصل لزوم در عقد
اصل در عقد نكاح به دلیل اطالق آیه ی«...أَؤفُوا بِالًعُقُودِ...؛ (مائده ،آیه .)1به پیمانها وفاکنید» لزوم است و چون نكاح قراردادی
مالی نیست و همچنین به دلیل اهمیت نكاح و لزوم اسـتحكام آن ،مـوارد خیـار در آن محـدود ومقید هستند .لذا با انعقاد
قرارداد نكاح ،این قرارداد میان دو طرف الزم االجرا می شود و دو طرف ناگزیر بدان موظف خواهند بود .و باید آن را اجرا کنند و
نمیتوانند با اندک بهانه ای از اجرای مفاد قرارداد سرباز زنند و قرارداد را نادیده گیرند .در واقع ،اصل لزوم بر روابط دو طرف
حاکم است و آنان ملتزم هستند که قرارداد را اجرا کنند (السبزواری1417 ،ق ،ج ،25ص .)124
ب نابر این ،باورمند شدن به تمثیلی بودن عیوب با این اصل ناسازگار مینماید و باید از آن پرهیز کرد .بدین ترتیب ،تنها با وجود
دلیل خاص میتوان در غیر موارد متیقن ،ازحكم لزوم چشم پوشی کرد که چنین دلیلی هم وجود ندارد .
 .4-2-2ارزیابی ادله مشهور فقهای شیعی
چنین می نماید که تنها دلیل متقن مشهور ،وجود نصوص درست و صحیح است ،وگرنه اجماع پیش گفته چندان اجماع درستی
نمینماید ،زیرا اوّالً :این اجماع ،مدرکی و فاقد اعتبار اسـت؛ زیـرا احتمال دارد ،اجماع فقها به دلیل روایات وارد شده باشد کـه
از نظـر ایـن فقهـا بـر انحصـار عیوب داللت دارد؛ ثانی ًا :بر فرض اعتبار اجماع مـدرکی ،چگونـه ایـن اجمـاع بـر انحصـارعیوب
صحیح است ،در حالی که بسیاری از فقهای بزرگ ایـن روایـات را در عیـوب زنـان منحصر ندانسته اند و نظر به حق فسخ برای
زن در صورت ابتالی مرد به بیماری های جـذام و برص ،نابینایی یا عرج داده اند (حلّی1429 ،ق ،ج ،3ص.)181
و در این راه ،از نصوص دیگری بهره جستهاند و حتی نصوص موجود نیز همه یكسان و برابر نیست .به دیگر سخن ،نصوص
موجود هم یكسره ،همه بر تعداد ویژهای داللت ندارند؛ برخی چند عیب را برشمردهاند و برخی دیگر ،چند عیب متفاوت دیگر
را و مشهور در این میانه ،راهی را برگزیدهاند که به دستهای معیّن و مشترک از عیوب پایان مییابد .در واقع ،آنان به قدر متیقّن
بسنده کرده اند وگرنه عیوب موجود بیشتر از آن تعدادی است که مشهور گفتهاند .سرانجام آن که اصل لزوم هم در برخورد با
اصولی ،مانند :الضرر و الحرج که فقیهان بیان کردهاند ،نمیتواند پایداری کند .همچنین در این روایات لفظ إِنَّما به معنای
حصـر حقیقـی نیامـده است تا اثبات عیوب منصوصه و نفی سایر عیوب کند .به دلیل اینكه اگر جزو گروهی باشیم که معتقدند
این روایات فقط داللت بر عیوب زنان دارد و نه عیوب مردان (عدم اشتراک زن و مرد در عیوب جذام ،برص ،عرج یا عمی)
برخی از عیوب زنان چون عرج ،عمی و افضا با اینكه نص صریح در موجب فسخ بـودن آنهـا وجـود دارد ،در ایـن روایـات
نیامـده انـد.
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آیت اﷲ مكارم شیرازی نیز این روایات را معارض با روایاتی می دانـد کـه عـرج و عمـی را موجب فسخ می دانند .بنابراین
قائل به جمع بین این روایـات شـده انـد و یكـی از راه هـای جمع را ،حصر اضافی محسوب کردن حصر در ایـن روایـات
مـی داننـد (مكارم شیرازی1421 ،ق ،ج ،5ص.)117
اگر جزو گروهی باشیم که معتقدند روایات فوق نه تنها بر عیوب زنـان ،بلكه بر عیوب مردان نیز داللت دارد ،چه بسا این ایراد
صریح تر باشد؛ زیرا در این روایـات نه تنها عیوب دیگر زنان ،بلكه عیوب موجب فسخ در مردان چون؛ عنن ،جب و خصـا نیـز
نیامده است .بنابراین روایاتی که شامل عیوب منصوصة دیگرند ،خود قرینه بر ایـن هسـتند که حصر در این روایات به معنای
حقیقی نیامده است ،بلكه بر اثبات حـق فسـخ در عیـوب مذکور تأکید دارد ،نه اینكه بر نفی عیوب دیگر داللت کند و در
سـایر عیـوب منصوصـه وغیرمنصوصه ی مهلک ،مسری و صعب العالج ساکت هستند .همچنین اگر ایراد شود که حصر در این
روایات به معنای حقیقی است ،چون روایات ذکرشده عام هستند و مانند عمومات دیگـر تخصیص پذیرند و روایاتی که شامل
عیوب منصوصه ی دیگـر اسـت ،مخصـص ایـن عمـوم هستند؛ به این استدالل جواب داده می شود که:
اوّالً :چگونه بین این روایات رابطه ی عمـوم و خصوص وجود دارد ،در حالی که مطابق دیدگاه انحصار ،روایات مذکور بر انحصار
عیـوب داللت دارند ،اما روایات دیگر بر عدم انحصار داللت می کنند .بنـابراین بـین ایـن روایـات تعارض وجود دارد ،نه اینكه
رابطه ای از نوع عموم و خصوص باشد.
ثانیاً :بر فـرض قبـول مخصص بودن روایات دیگر ،همان گونه که گفته شد ،وجود روایات مخصص خـود قرینـه است بر اینكه
حصر در این روایات به معنای حقیقی نیامده است؛ زیرا اگر حصر در معنـای حقیقی آمده باشد ،دیگر مخصّصی ،روایات
محصور حقیقی را تخصیص نمی زند .حتی اگر حصر را در این روایات به معنای حقیقی بدانیم ،باید گفت که امروزه با پیشرفت
و گسترش علم پزشكی ،بیماری های مهلک و مسری و صعب العالج چـون هپاتیـت ،سـارس ،سـیفیلیس و ایدز شناخته شده
اند ،این امراض از سده ی نوزدهم دامنگیر بشریّت شـده اسـت و روز به روز گسترش می یابند؛ زیرا این بیماری ها اغلب از
طریق خـون ،از مـادر آلـوده ،بـه جنین و درصد بیشتر آن از طریق رابطه ی جنسی به افراد دیگر منتقل می شود ،در حالی
که این امراض در گذشته وجود نداشتند یا در صورت وجود ،شناخته شده و شـایع نبـوده انـد ،لـذا ائمه(ع) عیوب دیگری غیر
از عیوب منصوصه را مخل مقاصـد نكـاح ندیـده و نسـبت بـه امراض شناخته شده ،حصر قرار داده اند .بنابراین امروزه بـا
کشـف ایـن عیـوب کـه بسـیارخطرناک تر و مهلک تر از عیوب منصوصه اند ،حصر حقیقـی در روایـات بـه حصـر اضـافی
تبدیل می شود و در این عیوب نیز حق فسخ جاری خواهد بود.
دلیل لزوم نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا عمل به اصل عملی در جایی است کـه دلیـل لفظـی حاکم بر اصل عملی موجود نباشد،
حال آنكه در این مسئله دلیل لفظی اولیّه ،یعنی روایات و دالیل لفظی ثانویّه یعنی «قاعدة الضرر» و«قاعدة الحرج» وجود
دارد .پس این ادله ی لفظی حاکم بر اصل عملی استصحاب و مقدّم بر اطالق آیه می شود.
 .4-3ادله جواز تسرّی حقّ فسخ نکاح به عیوب مسری و مهلک مانند ایدز
 .4-3-1روایات
ل
ن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْن ًا قَالَ هَذِ ِه لَا تَحْبَ ُ
صحیحة حسن بن صالح از امام صادق(ع)« :قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْ ِد اللَّهِ ع عَ ْ
وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا؛ (حر عاملی1409 ،ق ،ج ،21ص .)215از امام صادق(ع) در مورد مردی سؤال
کردم که با زنی ازدواج می کند و می بیند قرن دارد ،فرمود :چنین زنی حامله نمی شـود و شـوهرش از آمیـزش او متنفر
است ،به خانواده اش بازگردانده می شود».
ل تُرَدُّ عَلَى وَلِیِّهَا وَ یُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا
صحیحة حلبی از امام صادق(ع)« :وَ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَ ًة بَ ْرصَاءَ أَوْ عَمْیَاءَ أَ ْو عَرْجَاءَ قَا َ
مَهْرُهَا الَّذِی زَوَّجَهَا عَلَیْهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ بِهَا مَا لَا یَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا؛ (همان ،ص .)218امام صادق(ع) در ضمن
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حدیثی ،در مورد مردی که با زنی برصا یا نابینا یا زمینگیر ازدواج نموده ،فرمود :زن به خانواده اش برگردانـده می شود و مهریه
اش به شوهرش بازگردانده می شود و اگر زن عیبی داشته باشد که مردان آن را نمی بینند ،شهادت زنان علیه زن پذیرفته
مـی شـود».
صحیحة جعفر بصری از پیامبر(ص) ..« :قَالَ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَکَ مِنَ الْأَسَد؛ (صدوق1143 ،ق ،ج ،3ص )557پیامبر
فرمودند :از فرد جذامی فرار کن ،همان گونه که از شیر فـرارمی کنی».
این روایات تا حدودی بر مطلوب ما داللت دارند ،به این صورت که مفـاد روایـت اول شبه تعلیل بوده و حكم جواز فسخ دایر
مدار علت است پس می توان حكم روایت را تعمیم داد .یعنی در روایت اول علت حق فسخ در بیماری قرن را عدم امكان
آمیزش مرد بـا زن و نفرت و انزجار آورده است ،بنابراین می توان علت را تعمیم داد که نه تنها در بیمـاری قـرن ،بلكه در هر
بیماری خطرناکی که مانع آمیزش و نفرت شود ،برای زوج حـق فسـخ وجـود دارد .در روایت دوم نیز جمله ی «ما ال یراه
الرجال» شامل هر عیبی است که مردان نتوانند ببینند .با دقـّت در روایـت سوم فهمیده می شود که چون جذام از امراض
واگیردار و موجب ضرر است ،پیامبر امر بـه فـرار از آن کرده اند و شكّی نیست که فرار از زوج یا زوجه ی جذامی امكان ندارد،
مگـر بـا فسـخ .پس با توجه به این روایت می توان گفت که در هر عیـب مسـری و خطرنـاکی کـه رابطـه ی زناشویی را دشوار
می کند ،می توان نكاح را فسخ کرد.
 .4-3-2قاعده الضرر
به حكم قاعده الضرر هیچ کس نمیتواند از حقّ خود سوء استفاده کند و به دیگری زیان برساند .به عبارت دیگر ،مرد میتواند
با طالق زن از ورود زیان به خود جلوگیری نماید .برای نمونه :اگر همسر او مبتال به ایدز باشد ،مرد میتواند با طالق او از زیان
وارد به خود جلوگیری کند .اگر زن نازا باشد و یا گروه خونی زن و مرد با هم نسازد ،زن چه راهی پیش رو دارد تا از وضع
موجود برهد و راهی دیگر پیش گیرد؟ اسالم به مرد اجازه نمیدهد که با سوء استفاده از حقّ خویش ،به همسرش زیان برساند
بلكه اگر ادامه زندگی با شوهر برای همسر زیانی در پی داشته باشد ،اجازه میدهد تا رشته و پیوند زناشویی را بگسلد و از مرد
جدا شود و همسر دیگری را برگزیند .زن نشاید که در بالتكلیفی بماند (مطهری1382 ،ش ،ص .)269
حتی کسانی که منتقد تسرّی حكم فسخ به عیوب غیر منصوص اند ،در برخی آرای خود یه این مبنا اشاره کرده و به آن ترتیب
اثر داده اند .در اینجا به بعضی از عبارات فقهی اشاره می شود:
 .1صاحب جواهر پس از طرح مسئله «جنون ادواری»  ،با استناد به ادله نفی ضرر ،حق فسخ را می پذیرد .ایشان می نویسد:
«جنون دائمی یا ادواری شوهر سبب تسلط زن بی خبر از وجود آن بر فسخ نكاح می شود؛ اعم از این که سابق بر عقد بوده یا
مقارن با عقد؛ به دلیل نفی ضرر و ضرار و غرور و تدلیس» (نجفی1401 ،ق ،ج ،30ص.)319
ایشان همچنین در مورد«جنون عارض» پس از عقد ،چه پیش از وطی و چه پس از آن ،با استناد به همین عنوان ،فسخ را
ثابت دانسته است (همان ،ص.)321
 . 2در مورد مردی که بعد از وطی دچار عارضه عنن شود ،بیشتر فقهای امامیه منكر وجود حق فسخ برای همسرش شده اند؛
ولی برخی از آنان بر مبنای «ضرر» قائل به حق فسخ شده و نوشته اند« :همانا برای زوجه حق فسخ وجود دارد چرا که حدوث
عنن بعد از وطی با وجود آن قبل از وطی ،در ضرری که از یأس از وطی حاصل می شود مشترک است» (عاملی
جبعی1430،ق ،ج ،8ص.)105
 . 3در مورد جُبّ(مقطوع بودن آلت تناسلی) گفته شده با توجه به اینكه زن حق طالق ندارد ،تنها راه انحالل عقد نكاح برای او
فسخ است؛ چرا که اگر مرد مجبوب باشد و همسرش حق فسخ نداشته باشد ،متضرر خواهد شد و ضرر هم در شریعت مقدّس
اسالم نفی شده است .برخی از فقهای امامیه با اشاره به این مطلب نوشته اند« :اگر برای زوجه حق فسخ ثابت نباشد ضرر الزم
می آید ،در حالی که در اسالم ضرر نفی شده است» (بحرانی1405 ،ق ،ج ،24ص.)349

123

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،21فروردین 1400

حال نتیجه می گیریم مالک حكم فسخ در عیوب منصوص ،یعنی ض رر ،عین ًا یا بیشتر در بعضی بیماری ها مانند ایدز وجود
دارد .لذا خیار فسخ نكاح در عیوب جدید و مهلک به استناد قاعده الضرر ثابت می شود.
 .4-3-3قاعده الحرج
بنا بر حكم قاعده الحرج ،چنان چه زندگی دو زوج در خانه به آرامش ،صلح و صفا نگذرد و کانون مهر و محبت خانواده ،به
کانون تنفّر و دلمردگی تبدیل گردد و زندگی زناشویی به سختی افتد ،چنین پیوندی باید از هم گسسته شود .در واقع ،اگر
رابطه دو زوج در خانواده به خوبی و شایستگی برقرار نباشد ،دوام چنین خانوادهای سود نمیبخشد و حتی ممكن است
مشكالت جدّیتری را نیز در پی آورد .بنابر این ،هنگامی که دو طرف از یكدیگر متنفر باشند ،هیچ قانونی نمیتواند آنان را به
زور در زیر یک سقف نگا ه دارد و آنان را به انجام وظایف زناشویی خود وادارد ،زیرا خانواده ،نهادی است که مهر و محبت در آن
به هم میآمیزد و اجبار کردن دو زوج به تداوم آن نمیشاید (مطهری1382 ،ش ،ص .)283
استاد مطهری ،در تفسیر آیه« :الطَّالقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَ ْو تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ؛ (سوره بقره ،آیه  .)229طالق دو مرتبه
است.باید یا به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند یا با نیكی او را رها سازد» .با اشاره به این دو راه کار مینویسد :از این
آیات ،یک اصل کلّی استفاده می شود و آن این که هر مردی در زندگی خانوادگی ،یكی از دو راه را باید انتخاب کند :یا تمام
حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساک به معروف  :نگهداری به شایستگی) و یا علقه زوجیت را قطع کند
و زن را رها نماید( تسریح به احسان :رها کردن به نیكی) شقّ سوم یعنی این که زن را طالق ندهد و به خوبی و شایستگی هم
از او نگهداری نكند ،از نظر اسالم وجود ندارد .جمله « :وَ ال تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا؛روا نیست آنان را به آزار نگاه داشته تا بر
آنها ستم کنید» در دو آیه بعد همان شقّ سوم را نفی میکند .بنابر این ،هیچ مردی نمیتواند با طالق ندادن و اجبار زن به
تداوم زندگی مشترک ،زیانی به او برساند و یا عرص ه را چنان بر او سخت گیرد تا زندگی برایش دشوار گردد ،چه به عمد این
کار را انجام دهد و یا آن که شرایط به وجود آمده ،زندگی را برای زن دشوار سازد بعید نیست که جمله فوق مفهوم اعمی
داشته باشد؛ هم شامل مواردی بشود که زوج عمداً و تقصیراً ،زندگی را بر زن سخت و زیانآور میکند و هم شامل مواردی
بشود که هرچند زوج تقصیر و عمدی ندارد ،ولی به هر حال نگهداری زن جز زیان و ضرر برای زن ،چیزی نیست .نتیجه آن که
شوهر مبتال به ایدز نمیتواند با خودخواهی ،همسر خود را طالق ندهد ،زیرا اسالم به او اجازه نمیدهد تا زیانی به همسر خود
برساند و یا عرصه را بر او سخت و تنگ سازد ،و همسر میتواند با اثبات ضرر و یا حرج طالق خود را از حاکم بخواهد (مطهری،
1382ش ،ص .)269
 .4-3-4سیره و بنای عقالء
اگر یكی از طرفین ازدواج به دلیل بیماری زوج دیگر به سختی بیفتد ،بـه گونـه ای کـه عرفـ ًا زندگی مشترک تحمل پذیر
نباشد ،عرف عقال آن عقد را منفسخ می داند؛ زیرا زندگی کـردن با شخصی که به بیماری مسری و العالج مانند ایدز مبتال
شـده ،در واقـع تكلیـف ماالیطـاق اسـت و طرف مقابل به تحمّل شرایط سخت و مشقّت باری مجبور می شود ،در حالی که
مطابق قاعـده ی الحرج ،در شریعت اسالمی هر گونه حرج و سختی نفی شده است.
مالک های احكام و تنقیح

 .4-3-5تنقیح مناط

مناط ،روش دیگری است که فقه اسالمی را بالنده می سازد .مالک احكام همچون قواعد فقهی ،ظرفیتی است که به کمک آن
می توان فقه را زنده نگه داشت و حكم مسائل جدید را از آن استنباط کرد .گاهی مالک های احكام منصوص است ،یعنی مالک
حكم در دلیل آن ذکر شده و تشخیص آن آسان است؛ مثل این که گفته شود«:خمر حرام است چون که مسكر و مست کننده
است» در این گذاره« ،خمر» موضوع و «حرام» حكم و «مسكر» علت آن است .در این قبیل موارد ،مجتهد می تواند حكم مورد
نظر را به هر مورد دیگری که مالک مورد نظر ثابت باشد ،سرایت دهد.این همان قیاس منصوص العلّه است و در حجیت آن نزد
اصولیان تردیدی وجود ندارد (مظفر1436 ،ق ،ص.)560
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همچنین هرگاه ثابت شود علت منصوص به صورت اشدّ و اقوی در مورد دیگری وجود دارد ،حكم به فرع سرایت می کند .این
همان قیاس اولویّت است که اصولیان امامیه از آن به «مفهوم موافق» یا «فحوای خطاب» یاد کرده اند و اعتبار آن را پذیرفته
اند (همان ،ص.)562
گاهی هم مالک حكم در دلیل آن ذکر نشده و فقیه آن را کشف و استنباط می کند .برخالف نظریه کسانی که عقل را در درک
مالکات احكام ناتوان می دانند (بحرانی1405 ،ق ،ج ،1ص.)131
بیشتر اصولیان امامیه امكان کشف مالک حكم به کمک عقل را پذیرفته اند (علیدوست1388 ،ش ،ص .)181لذا با دقّت در
ن الْأَسَد؛ فرار کن از مجذوم چنانكه از شیر فرار می کنی» به علّت فرار
حدیث شریف نبوی که فرمود« :فِرَّ مِنَ الْمَجْذُو ِم فِرَارَکَ مِ َ
از مجذوم پی برده می شود و مناط از آن استخراج می شود .فقیهان می گویند چون جذام از امراض واگیردار و موجب ضرر
است پیامبر امر به فرار از آن کرده است لذا از باب تنقیح مناط همین علت در مورد شخص گرفتار به ایدز و سفلیس نیز وجود
دارد و الزم است کسی که مبتال به آن نیست از کسی که مبتال به آن است دوری کند .و شكی نیست که فرار از مجذوم و
مرض مسری مثل ایدز امكان ندارد مگر به تفریق و جدایی .پس اگر آنان بگویند ما راه فرار را امكان پذیرمی دانیم و آن طالق
است؛ ما جواب می دهیم چگونه امكان دارد در حالی که زن مالک طالق نیست و حدیث ذکر شده و غیر آن ،در طلب فرار بین
مرد و زن فرق نگذاشته است بلكه امر به فرار است نسبت به جمیع افراد جامعه .شاید آنچه عالمه محمدباقر مجلسی از شیخ
صالح الدین در القواعد نقل میكند ناظر به همین جهت باشد .او فتوا داده :اگر مادر مبتال به جذام و برص شد حق حضانت او
ساقط می شود زیرا خوف آن وجود دارد که بچه به جهت شیر خوردن ونگهداری او گرفتار شود (مجلسی1430 ،ق ،ج ،65
ص.)182
شهید ثانی در الروضه البهیه مینویسد :جذام به ضمّ جیم ،و آن بیماری ای است که با خشک شدن اندامها و ریختن گوشت آن
آشكار میگردد .به دلیل عموم فرمایش امام صادق(ع) در صحیحه ی حلبی که فرمودهاند :إِنَّمَا یُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ َو
الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ» این درد و عیب؛ هم زن را در بر میگیرد و هم مرد را ،مگر آن که دلیلی آن را مخصوص یک فرد معرفی نماید
و نیز به دلیل این که این درد ،ضرر و زیانی که در شریعت مقدس نفی شده را به دنبال دارد ،زیرا جذام(خوره) به اجماع
پزشكان ،از جمله بیماریهای واگیردار است و پیامبر(ص) هم فرمودهاند« :آن سان که از چنگال شیر میگریزی از خورهای
بگریز» بنابر این ،باید راهی برای گریختن از فرد مبتال به خوره باشد و جز خیار فسخ برای زن راهی نیست و نصّ و فتوی
داللت بر آن دارد که مرد با وجود آن که راهی چون طالق برای جدایی در پیش دارد ،میتواند به خیار عیب نیز استناد کند،
ولی زن چنین راهی ندارد و بنابر این ،ابتالی مرد به خوره به طریق اولی برای زن خیار فسخ در پی دارد .بدین ترتیب ،شهید
ثانی پس از استناد به دالیل گوناگون ،خوره را به دیگر عیوب میافزاید و در پایان ،به دیدگاه مشهور اشاره میکند که آنان باور
دارند :خوره ،عیب نیست ،زیرا اصل لزوم و روایت غیاث ضبَّی بر آن داللت دارد و سرانجام ،دیدگاه نخستین را بر میگزیند و
ص
حتی در ادامه ،پیسی را به خوره هم میافزاید و بر این نكته تأکید میکند :پیسی هم به خوره ملحق میگردد ،زیرا در ن ّ
صحیح هم بیان شده و در ضرر و ضرار با خوره برابر است و واگیردار هم هست؛ بنابر این شایسته است که همراه آن بیان شود.
شهید ثانی با دریافت علت حكم(زیانبار و واگیردار بودن بیماری خوره و پیسی) آن را عیب موجب فسخ به شمار آورده است و
البته بر این نكته هم تأکید دارد که بزرگانی ،چون :قاضی ،عالمه حلّی و محقق کرکی هم به این راه رفته اند (عاملی
جبعی1430،ق ،ج  ،5ص.)383-380
پس با استفاده از دستاوردهای اصولیان ،دریافت علت حكم و باورمند شدن به تعلیل و اصل دانستن آن در همه گسترهها ،چه
در عبادات و چه در معامالت ،میتوان عیوب مجوز فسخ نكاح را منحصر به همان عیوب مذکور در متن روایات ندانست و باور
داشت که عیوب جدیدی ،مانند :ایدز ،سرطان و بیماریهای مهلک دیگر ،میتواند موجب فسخ نكاح به شمار آید؛ همانگونه که
امروزه برخی از صاحب نظران بدان اشاره کردهاند (عاملی جبعی1430،ق ،ج  ،5ص.)380
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نتیجه مطالب مذکور این است که اگر بر اثر پیشرفت علم پزشكی ،عیوب منصوص به آسانی درمان شوند ،دلیلی بر بقای حق
فسخ وجود نخواهد داشت .اگر دقت کنیم می بینیم حكمت و فلسفه اینكه عیوب منصوصه موجب فسخ است ،این است که
مانع بهره بردن از زندگی زناشویی است؛ ولی اکنون مشكل حل شده و این عیوب درمان می شوند.
 .4-3-6قاعده اولویّت
از آنجا که جواز حق فسخ نكاح در عیب جذام و بـرص بـه علـت مسـری بـودن ایـن عیـوب غیر مهلک است .بنابراین در
امراض جدید مانند ایدز که نـه تنهـا موجب نفرت می شوند ،بلكه مسری و مهلک هم هستند ،بنا به«قاعدة اولویّت» حق فسخ
وجود دارد .همچنین نسبت به عیب قرن اولویّت دارند؛ زیرا در عیـ ب قـرن برخـی از فقهـا حتـی درصورتی که این عیب به
طور کلی مانع از وطی نباشد (نجفی1401 ،ق ،ج ،30ص)344
بلكه مزاحم و موجب نفرت باشد قائـل به حق فسخ شده اند .لذا عیوبی محدودی که مشهور فقها ذکر کرده ومجوز فسخ نكاح
شمرده اند ،جنبه تعبّدی ندارد ،بلكه اجماال معلوم است که مالک چیست .از طرف دیگر عیوبی وجود دارد که از عیوب
منصوصه اشدّ و اقوی است .با قیاس اولویّت(از اضعف به اقوی رسیدن) که از تنقیح مناط(ازمساوی به مساوی رسیدن) باالتر
است .حصر روایات را شكسته و این عیوب جدید را داخل در عیوب موجب فسخ نكاح می دانیم.
 .4-3-7منافات داشتن با هدف نکاح
در آیة 21سورة مبارکة روم ،خداوند متعال هدف نكاح را آرامش ،دوستی و مهربانی قـرارداده است .در حالی که زندگی کردن با
چنین بیمارانی فضای خـانواده را بـه جـای مـودت ،آرامش و دوستی؛ به دلهره ،نفرت و ترس تبدیل می کند .از اهداف دیگـر
ازدواج بـرآوردن غریزه ی جنسی و داشتن فرزندان سالم است ،امـا در صـورت بـروز چنـین امراضـی ،امكـان برآورده شدن این
اهداف وجود ندارد.

نتیجه گیری
درنهایت با بررسی های انجام گرفته نتیجه گرفته می شود :مشهور فقهای متقدم امامیه ،قائل به حصری بـودن عیـوب مجـوز
فسـخ نكـاح و در نتیجه عدم تسرّ ی حق فسخ نكاح به بیماری های مسری ،مهلک ،صعب العالج یـا العالجـی چون ایدز
هسـتند .امـا بـه نظـر می رسد دیدگاه منطقی ،پیدایش حق فسخ نكاح با بروز این بیماری ها برای هر یک از زوجین باشد که
این نظریه با اصول و قواعد فقهی سازگارتر است و از نظر عقلی نیز منطقـی تـر و عادالنه تر محسوب می شود .فایده قواعد
فقهی تنها سازماندهی مسائل پراکنده فقهی نیست ،بلكه یكی از کارکردهای مهم آن پاسخ گویی به مسائل جدید و مورد نیاز
است .نفی ضرر ،نفی حرج ،منع امساک اضراری و ...قواعد یا اصولی هستند که به کمک آنها احكام مسائل جدید فقه خانواده
استنباط می شود .از جمله آنها بیماری مسری و مهلک ایدز است ،که با استفاده از مالکات منصوص یا مستنبط و به روش
تنقیح مناط و با استناد به سیره و بنای عقال می توان احكام این بیماری نوپدید را استنباط نمود.
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