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  ها نگاهي تحليلي به مباني فسخ ازدواج ناشي از بيماري
  1محمدتقي رفيعي
 2فاطمه حبيبي نوده

  چكيده
اي است كه به موجب آن يكي از طرفين به  جانبه فسخ ازدواج عمل حقوقي يك

قانون مدني به تبعيت از نظر . دهد صورت ارادي به هستي حقوقي عقد ازدواج پايان مي
گيري و نابينايي از  مشهور فقيهان در صورت وجود عيوب قرن، جذام، برص، افضا، زمين

و در صورت وجود عيوب جب، خصا و زدواج و حقّ فسخ اهر دو چشم در زن، به مرد 
قابليت  ها امروزه برخي از اين بيماري. فسخ را داده استاين عنن در مرد، به زن حق 

و با توجه به فلسفه و مباني فسخ ازدواج، دليلي بر آن به سبب اين عيوب  اند درمان يافته
هر روز  ه استيي كه در علم پزشكي حاصل شدها موجود نيست اما به رغم پيشرفت

 B تر از عيوب مصرح در قانون مانند ايدز، هپاتيت هاي مسري و خطرناك شاهد بيماري
ها  ن اين حرفه درمان قطعي براي اين بيمارياصو سيفليس هستيم كه بنابر نظر متخص

،  به سبب بيماريمشروع فسخ ازدواج  ي ترين فلسفه رسد مهم به نظر مي. يافت نشده است
نبايد  ،»الحرج«و » الضرر« ضرر و حرج است كه مطابق قواعد فقهيِجلوگيري از 

توان گفت كه  با استمداد از اين مباني مي. گونه ضرر و حرجي به كسي وارد آيد هيچ
و نيز است هاي موجب فسخ ازدواج پرداخته  گذار تنها از باب تمثيل به ذكر بيماري قانون

با اتخاذ اين راهكار شايد بتوان . واج شدعيوب مصرح موجب فسخ ازد ي ل به توسعهيقا
بين زن و مرد در استفاده از حق » الحرج«و » الضرر« گفت كه بر طبق قواعد فقهيِ

توان در صورت وجود عيوب و  فسخ ازدواج تفاوت نيست و به هر دو طرف مي
  .هاي مسري و خطرناك، حق فسخ ازدواج داد بيماري

  

  واژگان كليدي
 ي قاعده ؛هاي موجب فسخ ازدواج بيماري ؛مباني فسخ ازدواج ؛فسخ ازدواج

  .»الحرج« ي ه؛ قاعد»الضرر«
  ي حقوق، پرديس قم، دانشگاه تهران استاديار دانشكده:رفيعيمحمدتقي. 1
 كارشناسي ارشد حقوق خصوصي:فاطمه حبيبي نوده. 2
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  ها نگاهي تحليلي به مباني فسخ ازدواج ناشي از بيماري

اي طبق قانون به  در حقوق ايران، ايقاعي است كه در موارد معينه فسخ ازدواج
ها متأثر از  اين نهاد حقوقي سال. حقوقي داده شده است ي يكي از طرفين اين رابطه

. دانان و فتاواي فقيهان عظام بوده و به مرور زمان تكامل يافته است نظريات حقوق
صفايي و ديگران، (باشد  قيهان ميقانون مدني ايران هم كه متأثر از نظر مشهور ف

ايشان تحرير يافته است اما آنچه حائز اهميت است  ي طبق عقيده )300، ص1384
به بياني ديگر، كدام فلسفه و . حكمت و فلسفه و به تعبيري مبناي اين نهاد است

اي  حكمت شارع را بر آن داشته كه نهادي همچون فسخ را در صورت وجود پاره
اي كه فقيهان بر مبناي آن حد و حريم  همان فلسفه. ذاري نمايدگ از عيوب پايه

اند و عالوه بر آنچه كه در اخبار و روايات وجود  موارد فسخ ازدواج را معين نموده
آن كدام حكمت است كه بعضي از فقها ما به رغم . دارد غيرقابل تغيير است

ل به حق ينان قاهاي برشمرده موجب فسخ، همچ امكان درمان بسياري از بيماري
وجود دليل روايي خاصي است كه مشهور فقيهان با استناد به  ي لهأفسخ هستند؟ مس

دانند و  ه از معصومين عيوب مصرّح قانون را غيرقابل توسعه ميشد روايات وارد
تر از عيوب  هايي مانند ايدز و هپاتيت كه بسيار خطرناك حتي با وجود بيماري
 )181، ص 1387چاوشي، ( .باشند وجود نهاد فسخ نمي هل بيتعييني قانون هستند قا

الضرر به موارد فسخ  ي براساس قاعده »صاحب جواهر«گروهي از فقيهان مانند 
كند كه در اين راستا  جعل حكم هم مي ،و معتقدند كه اين قاعده اند ازدواج پرداخته

عميق  ي عهمطال )همان( .امكان توسعه شموليت موارد فسخ ازدواج تصور شدني است
هاي غيرقابل درمان و  نگر در وضعيت فعلي جامعه، ظهور انواع بيماري و جامع

ها  كشنده و در عين حال پيشرفت علم پزشكي و امكان درمان بسياري از بيماري
ها وجود نداشت و در عين حال از موارد  كه پيش از اين امكان درمان براي آن
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شوند به طور مكرر اين سؤال را به  مصرح فسخ ازدواج توسط زوجين محسوب مي
آورد كه در حقيقت، مبناي اين نهاد چه بوده است؟ تا با به دست آوردن  ذهن مي

راه  ،عيوب موجب فسخ پرداخته ي هاي آن، به توسعه آن مباني و تسري مالك
همچنين با استمداد از همان مباني تضييق موارد فسخ . حلي در اين ميان ارائه دهيم

  .هاي درمان شده اعمال گردد ييماردر ب

  
  ها ام فسخ ازدواج ناشي از بيماريمباني ع ـ مبحث اول

ها را بررسي  در اين مقاله درصدد هستيم مباني فسخ ازدواج به سبب بيماري
مباني عام در مبحث اول و مباني خاص در مبحث دوم مورد بررسي قرار . نماييم
دواج به مبحث سوم را در فسخ ازهاي جديد  گيرد و بحث از تأثير بيماري مي

  .كنيم موكول مي
  

  »الضرر« ي قاعده) الف
اين قاعده . است »الضرر«ترين مبناي فسخ ازدواج به سبب عيوب قاعده  مهم

» الضرر و الضرار في االسالم«يعني ) ص( برگرفته از حديث مشهور پيامبر اكرم
ه در بيشتر ابواب فقه اين قاعده يكي از مشهورترين قواعد فقهي است ك. باشد مي

شود و در بسياري از مسائل سياسي و  همچون معامالت و عبادات بدان استناد مي
اهميت اين قاعده به حدي است كه تمامي . تواند كارساز باشد اجتماعي نيز مي

  .اند اي نگاشته ر تشريح آن رسالهداز متقدمان تا متأخران فقيهان 
يا نقص در  ي عمل ناپسند نسبت به ديگرانعنااز لحاظ لغوي و عرفي، ضرر به م

ي ضرر زدن دو نفر است به خالف نفع است و ضرار به معنا ،ضرر. باشد اعيان مي
ضرري است كه از سوي ديگران به انسان  اييا به معناي مجازات بريكديگر 
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ضرر در جايي است كه انسان به ديگري ضرر : اند برخي نيز گفته. رسد مي
است كه ضرر به ديگري سودي  سود برد اما ضرار در جايي رساند كه خودش مي

گمان هر معنايي براي ضرر و ضرار  بي  )138، ص1370محقق داماد، ( .كند عايد نمي
تأثير است چرا كه در اسالم همه انواع ضررها نفي شده  بدانيم در اصل قاعده بي

ص ديگري خواه از سوي شخ ؛است خواه اين ضرر با قصد سود باشد يا غير آن
بديهي است از اينكه . وارد آمده باشد و خواه به جهت تكليفي از سوي شارع باشد

شود كه در  اين مفهوم برداشت نمي» الضرر و الضرار في االسالم«شود  گفته مي
بينيم كه در جهان خارج  عالم خارج هيچ ضرري موجود نيست زيرا به وضوح مي

له دليل منطقي أاند بر اين مس تالش كردهبر همين اساس، فقيهان . ضرر وجود دارد
اسير خارج از حوصله اين بحث بيايند و جمله را تفسير كنند كه ورود در اين تف

  .است
آياتي از قرآن كريم همچون آيات . در اعتبار اين قاعده نيز ترديدي نيست

د و نيز رواياتي چن 4نساء ي سوره 12 ي بقره و نيز آيه ي سوره 2823و  2332، 2311
حضرت «: كه فرمودند) ع( معصومين از جمله روايتي از امام صادق ي از ائمه

رسول در مورد شفعه بين شركا در زمين و مسكن قضاوت كرد و فرمود الضرر و 
  .گذارند اعتبار اين قاعده صحه ميبر  5»الضرار

چرا كه بدون اجراي اين  مشروعيت اين قاعده اطمينان دارد هعقل آدمي نيز ب
در حقيقت اين قاعده در زمره . پاشد يك جامعه از هم مي ي ، شيرازهقاعده

به اين معنا كه عقل به استقالل و بدون تمسك به شرع آن  ؛مستقالت عقليه است
بر همين مبناست كه عرف عقال نيز بر آن است كه معامالت . يابد را درمي

ضرار به يكديگر  اقتصادي و مراودات و مناسبات اجتماعي بايد مبتني بر اصل عدم
در  )139، ص 1370محقق داماد، ( .باشد وگرنه ارزش و اعتباري نخواهد داشت
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حقيقت، عقل كه به موازات مستندات ديگر بر اعتبار قاعده الضرر گواهي مي 
اصلي اين است كه آيا  ي لهأاما مسرين دليل بر حجيت اين قاعده است ت دهد، مهم

ي زوج در صورت وجود بيماري در زوجه و براي قرار ندادن سلطنت بر فسخ برابا 
ضرر ديدن زوج يا زوجه سبب زوجه در صورت وجود بيماري در زوج شارع 

الضرر وجود اين حق را براي زوج يا زوجه كشف  ي توان از قاعده نيست؟ آيا مي
آيا قاعده الضرر اين قابليت را دارد كه به عنوان مبنا در  عبارت ديگر كرد؟ به

كساني كه براي اثبات خيار  ي بيماري موجب فسخ معرفي گردد؟ ظاهر سخن همه
بر . اند بيانگر پاسخ مثبت به اين سؤال است استناد كردهالضرر  ي به قاعدهغبن 

 همين اساس است كه ممكن است گفته شود صبر يكي از زوجين بر عيب
ديگري، ضرر بر اوست يا به اعتبار اينكه حق فسخ حقي عقاليي براي او است نفي 

الضرر  ي بنا به تحليل اول، وجوب صبر بنابر قاعده. آن نيز ضرري عقاليي است
شود و الزمه آن جواز طالق براي حاكم است و بنا به تحليل دوم، حق  برداشته مي

در اين . عدم آن موجب ضرر است شود چون ثابت مي ،فسخ براي زوج و يا زوجه
ميان برخي را عقيده بر اين است كه حديث الضرر ناظر به احكامي است كه در 

به اينكه موجب ضرر بر مكلف كند  ها را مقيد مي شريعت مقدس جعل شده و آن
 .بر اين اساس، حديث شامل آن نخواهد شد ؛اما چون عدم حكم، حكم نيست نباشد

مفاد حديث عدم : به اين سخن چنين پاسخ داده شده است )111تا، ص استادي، بي(
سببيت حكمي براي تحمل ضرر است؛ يعني وجود ضرر منتسب به شارع، به عنوان 

گونه كه در موارد جعل حكمي كه  كند و اين معني همان قانونگذار را نفي مي
در حالتي كه عدم جعل حكم از سوي كسي  آن ضرر است صادق است ي الزمه
پس با اين  ؛)همان(ريع به دست اوست سبب ضرر شود نيز صادق است كه تش

توانيم نام  ترين مبنايي كه براي نهاد فسخ به سبب بيماري زوجين مي تحليل، مهم
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زيرا وجود عيب در يكي از زوجين مستلزم ضرر  است» الضرر ي قاعده«ببريم 
) ص(مبرديگري است و اين چيزي است كه اسالم آن را به موجب حديث پيا

مسلم است كه اگر زن يا مرد مبتال به بيماري شود، چه از نوع . پسندد نمي
امروز، مانند  ي در جامعه رايجهاي  بيماري هاي برشمرده در قانون مدني، چه يماريب

ايدز، طرف ديگر از اين وضعيت متضرر خواهد شد و گفتني است كه تفاوتي بين 
 ته يادآوري استديگر كه شايس ي نكته. زن و مرد از لحاظ اين ضرر وجود ندارد

اين است كه قانون مدني به تبعيت از نظر مشهور فقيهان عيوب زوجين را متفاوت 
گيري  به اين معنا كه عيوبي چون جذام، برص، نابينايي و زمين ؛عنوان كرده است

 ها وجود ندارد اختصاصي زن كه تفاوتي بين زن و مرد از لحاظ ابتال به اين بيماري
به . ل نيستيداند و براي زن در صورت ابتالي مرد به اين امراض حق فسخ قا مي

اگر مبناي نهاد فسخ ضرر است . گذار قابل انتقاد است نظر ما اين رويكرد قانون
پس بين زن و مرد تفاوتي از لحاظ اين ضرر موجود نيست؛ اگر مرد از زندگي با 

گير در  ز از زندگي با مرد زمينگير متضرر است به طريق اولي زن ني زن زمين
اگر مرد از زندگي با جذامي يا مبتال به مرض برص متنفر است زن نيز . زيان است

آنچه جالب توجه است اين است كه مبنايي چون ضرر . به طريق اولي چنين است
باعث وضع نهادي چون فسخ گرديده ولي به ناحق تبعيضي ناروا بين زن و مرد در 

بر همين اساس مترصد هستيم كه با . دارد كه غيرقابل توجيه استاين ميان وجود 
  .شموليت عيوب موجب فسخ بپردازيمي  بررسي مباني به توسعه

  
  »الحرج« ي قاعده) ب

مشهور و پركاربرد در ابواب فقهي،  ي دومين مبناي عيوب موجب فسخ، قاعده
و به معناي  »يسر«مقابل  »عسر«. است» نفي عسر و حرج«معروف به قاعده 
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ضيق، تنگي، «در لغت به معناي  »حرج«. آمده است »دشواري، سختي و مشكل«
در قرآن كريم هم حرج در همين معاني استعمال شده . است »تنگنا، گناه و حرام

خواهد شما  خواهد شما را در تنگنا و سختي قرار دهد لكن مي خداوند نمي«: است
  6.»را مطهر كند

ت كه معيار عسر و حرج عرف است و در عرف عسر و البته الزم به ذكر اس
اند و همين كه كسي به سختي برخورد كرد عسر  حرج را به يك معنا گرفته

بنابراين اگر مفهوم عرفي را مالك قرار دهيم تساوي بين اين دو مفهوم  ؛دانند مي
  )81، ص1384محقق داماد، ( .برقرار است

از لحاظ سند كامالً معتبر » ضرر ال«معروف  ي اين قاعده نيز همچون قاعده
است كه صدق اين قاعده ) ع(معتبر از ائمه  8و رواياتي 7آياتي از قرآن كريم. است

كند و ورود در اين حيطه و تشريح آن آيات و روايات كثير خارج از  را تصديق مي
ند كه ك موضوع بحث است اما آنچه الزم به ذكر است اينكه عقل انسان نيز حكم مي

در اسالم عسر و حرجي تشريع نشده و تكليف به هر آنچه كه موجب مشقت 
ناپذير است عقالً محال است چرا كه هدف از تكليف اطاعت و انقياد است و  تحمل

طور در بحث از مبناي اين  همين. اين انگيزه با تكليف به عسر و حرج در تنافي است
بشر نيست بلكه منظور، عسر و حرج  قاعده، بحث بر سر عسر و حرج خارج از طاقت

باشد كه به حكم عقل  داخل در توان مكلف اما مصادف با مضيقه قرار گرفتن وي مي
   ) 3تا، ص افضلي قادري، بي و 89، ص1370 محقق داماد، ( .چنين تكليفي قبيح است

براي مبنا قرار گرفتن در فسخ ازدواج » الحرج« ي در خصوص استعداد قاعده
كلي در  ي چرا كه نفي حرج يك اصل و قاعده ،ماري ترديدي نيستناشي از بي

احكامي كه با مشقت و  ي تمام موضوعات و احكام است و بنا به حكم عقل، كليه
شاهد مثال اين گفتار روايتي است كه در . حرج مكلف همراه باشد منفي است
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بر مراد، تهذيب نقل شده و بنابر قول به معتبر بودن اين روايت و داللت آن 
. له خواهد بودأعسر و حرج در اين مس ي بالاشكال و موجب صحت استناد به قاعده
) ع( از پدرش امام باقر) ع( امام صادق: روايتي كه در تهذيب آمده اين است كه

كرد ولي به  عقد ازدواج را به سبب حماقت فسخ نمي) ع(علي: روايت كرده است
گردد تا  اين قاعده موجب مي )117تا، ص استادي، بي( .9كرد فسخ مي» عسر«سبب 

برخي امور كه در حالت عادي رعايت آنها شرط صحت است از شرطيت ساقط 
در فسخ ازدواج هم چون با وجود عيب در يكي از زوجين، طرف ديگر به . گردند

افتد به اين جهت عقال به دليل جلوگيري از ضرر و حرج بيشتر  حرج و مشقت مي
   )157، ص1380مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري، ( .ندا حكم به فسخ داده

» الضرر« ي بين دو قاعده ي در اين ميان ممكن است گفته شود از آنجا كه رابطه
عموم و خصوص من وجه است و چون هر ضرري حرج است و هر » الحرج« و

به عنوان ديگر مبناي عام فسخ » الحرج« ي حرجي ضرر، بنابراين، ذكر قاعده
لكن  ،دواج ناشي از عيوب تكرار مكررات است و در حقيقت لزومي نداشته استاز

بين اين دو قاعده فقهي يعني  ي در پاسخ اين ايراد بايد بگوييم به نظر ما رابطه
به اين معنا كه هر ضرري  .عموم و خصوص مطلق است» الحرج«و » الضرر«

آوريم با اين  مثالي ميدر توجيه اين اعتقاد . اما هر حرجي ضرر نيست حرج است
 ،وصف كه در خصوص عيوب موجب فسخ ازدواج درنظر بگيريد عيبي مثل جذام

متضمن ضرر جاني براي طرف ديگر عقد است در عين اينكه وي را به مشقت و 
گيري متضمن چنين ضرري نيست ولي طرف  اندازد اما عيبي مثل زمين حرج مي

هاي جديد  يا در خصوص بيماري ؛افتد مقابل زن باشد يا مرد به حرج و مشقت مي
مانند ايدز كه متضمن خوف ضرر جاني براي طرف ديگر است اما بيماري مثل 
آلزايمر متضمن خوف انتقال اين بيماري نيست اما طرف ديگر اين پيوند را به 
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اندازد، چرا كه زندگي كردن با يك انسان مبتال به بيماري  حرج و مشقت مي
  .ستب ضيق و تنگناي به واقع موجفراموش

الضرر و الحرج به عنوان دو مبناي عام  ي پس در نتيجه گفتني است دو قاعده
باشند و مطابق اين دو قاعده فقهي ضرر و  هاي موجب فسخ ازدواج مي براي بيماري

  .ومت اسالمي منتفي استحرج در اسالم و حك
  

  ها اص فسخ ازدواج ناشي از بيماريمباني خ ـ مبحث دوم
از عيوب  1121ـ1127مدني ايران به تبعيت از نظر مشهور فقيهان در مواد قانون 

در اين ميان، جنون را به عنوان عيب مشترك . كند موجب فسخ ازدواج بحث مي
جب را از عيوب  .3و  خصاء. 2 عنن. 1: فسخ توسط زوجين و سه عيبموجب 

         امجذ. 2قرن . 1 :اختصاصي مردان و موجب فسخ براي زوجه و شش عيب
نابينايي از هر دو چشم را از عيوب اختصاصي . 6گيري و  زمين. 5افضا . 4برص . 3

از بين عيوب نام برده چهار عيب . برد زنان و موجب فسخ براي مردان، نام مي
گيري و نابينايي، اختصاص به زنان ندارد و زن و مرد از لحاظ  جذام، برص، زمين

ال اين است كه چه حكمت و ؤي قرار دارند؛ حال سابتال به آنها در موقعيت واحد
عيوب اختصاصي  ي گذار را بر آن داشته كه اين عيوب را در زمره مبنايي قانون

  زنان به شمار آورد؟
ها، دفع ضرر و  پيش از اين گفته شد مبناي اصلي فسخ ازدواج به سبب بيماري
طريق سهل فسخ،  حرج از زوجين است تا از زندگي با همسر بيمار با تمسك به

اگر در حقيقت مبنا دفع ضرر است زوجه نيز از زندگي با همسر مبتال . رهايي يابند
پس چرا نبايد بتواند با  ؛متنفر خواهد شد ييو نابينا يگير به جنون، برص، زمين

بهره  فسخ ازدواج از زندگي با وي رهايي يابد؟ او كه حتي از حق طالق نيز بي
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ه بعضي از فقيهان عيوب جذام، برص و نابينايي را از بر همين مبناست ك. است
  )3، ص1376معرفت، ( .دانند عيوب مشترك زوجين مي

شود  فقهي محدود نمي ي ها به همين دو قاعده اما مباني فسخ به سبب اين بيماري
گفتني است كه حسن . توان مبناهاي ديگري را براي اين نهاد برشمرد و مي

زن «قانون مدني  1103 ي معاشرت از تكاليف مشترك زوجين است و مطابق ماده
كند كه  و اين وظيفه ايجاب مي» و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند

زندگي كنند و از مجادله و اهانت به  زن و شوهر با خوشرويي و مسالمت با هم
توان از لوازم حسن معاشرت  زندگي زير يك سقف را مي. يكديگر بپرهيزند

طور متعارف از لوازم حسن معاشرت است  ههمچنين، داشتن روابط جنسي ب. دانست
و هرگاه زن يا شوهر از آن امتناع كند برخالف وظيفه حسن معاشرت رفتار كرده 

افزون بر اين، زوجين مكلف به   ،)137ـ136، صص1384گران، صفايي و دي(است 
: دارد قانون مدني مقرر مي 1104 ي در همين راستا، ماده. معاضدت يكديگرند

زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اوالد خود به يكديگر معاضدت «
زندگي  از اهداف اصلي و مهم ازدواج اشتراك مساعي زوجين در پيشبرد. »نمايند
  .ايشان است ي روزمره

وابط زوجين رياست خانواده از در ر« انون مدنيق 1105 ي به عالوه، مطابق ماده
هر اجتماعي را بايد «و در توجيه اين ماده عنوان شده كه » ص شوهر استخصاي

رئيسي باشد كه كارها را هماهنگ كند و در صورت بروز اختالف، نظر او قاطع 
رياست  ي تواند بود و اين خصيصه ز اين قاعده مستثني نميخانواده نيز ا. باشد

كند كه واليت قهري نسبت به اطفال از آن پدر بوده و هم او هزينه  ايجاب مي
   )139ـ138، صص 1384صفايي و ديگران، ( .»عهده داشته باشد اداره خانواده را به
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. موارد آن استهدف از ذكر اين مقدمات، يافتن مبنا در عيوب مصرّح و توسعه 
گذار عيبي چون  توضيح اينكه اگر مبنايي چون رفع ضرر باعث شده كه قانون

جنون را از عيوب مشترك موجب فسخ بداند اين مبنا در خصوص عيوب جذام، 
از آنجا كه عيوبي چون جذام و . گيري نيز صادق است برص، نابينايي و زمين

و تفاوتي بين زن و مرد از برص موجب ايجاد تنفر نسبت به طرف مقابل است 
نفرت از بيماري باعث دوري زن و مرد از يكديگر  و لحاظ ايجاد اين تنفر نيست

شود كه اين نفرت و  طبعاً مانع حق استمتاع ميو دو از همديگر  و انزجار آن
 ؛دوري ناشي از آن از مصاديق سوء معاشرت و بر خالف حق استماع زوجين است

از سويي . ت است فرقي بين زن و مرد متصور نيستسوء معاشر ،پس اگر مبنا
زندگي را تأمين  ي ديگر، با توجه به اين كه مرد رئيس خانواده است و بايد هزينه

تواند به اين وظايف عمل كند؟ در خصوص  گير يا نابينا شود آيا مي كند اگر زمين
عيب جنون عنوان شد كه اگر زن بعد از ازدواج مجنون شود مرد حق فسخ ندارد 

تواند با كار در بيرون از منزل هزينه زندگي را تأمين كند ولي  چرا كه مرد مي
تال به جنون شود زن حق فسخ دارد چون او توانايي تأمين اگر مرد بعد از ازدواج مب

گيري و نابينايي  آيا اين امر در خصوص عيوب زمين. اش را ندارد مخارج زندگي
چطور يك مرد . گذار ما آن را مختص زنان دانسته صادق نيست كه قانون

ند با توا گير و نابينا توانايي كار در خارج از منزل را دارد؟ چگونه او مي زمين
 ي خود در تشييد مباني خانوادگي معاضدت نمايد؟ اگر زندگي با زوجه ي زوجه
گير برخالف اين وظايف و مقاصد است در مقابل و به طريق اولي زندگي  زمين

  .گير و نابينا نيز چنين است با زوج زمين
توان براي حق فسخ طرفين در صورت معيوب بودن  البته مبناي ديگري هم مي

وان كرد و آن شرط ضمني مبني بر سالم بودن هر يك از طرفين عقد ديگري عن
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به اين معنا كه هر يك از زن و مرد در صورتي حاضر به زندگي با طرف . است
شود كه او سالم باشد و قيد سالم بودن و نداشتن بيماري را به صورت  ديگر مي

قانون مدني  1128 ي اين امر در ماده. ضمني در عقد نكاح خود شرط نموده است
طور  گاه در هنگام عقد به درست است كه در عمل هيچ 10.به صراحت آمده است

شود كه زوج يا زوجه مجنون نباشد يا مبتال به ايدز، برص و  صريح شرط نمي
طرفين هنگام رضايت به  ي آلزايمر و مانند آن نباشد اما اين شرط ضمن اراده

حاضر به ازدواج با فرد مبتال به ايدز  آيد و اين واقعيت كه هيچ عاقلي ازدواج مي
پس برمبناي  ؛بناي ضمني طرفين است ي باشد تضمين كننده ها نمي يا ساير بيماري

توان به زوج يا زوجه  شرط ضمني سالم بودن هر يك از طرفين عقد ازدواج نيز مي
  .در صورت بيمار بودن طرف ديگر حق فسخ ازدواج را داد

م استمتاع و عدم معاضدت و نيز شرط ضمني مبني بر بنابراين، سوء معاشرت، عد
تواند از مباني ديگر عيوب موجب فسخ باشد و  ها مي مبرا بودن طرفين از بيماري

گذار ما در اين زمينه قابل  پس امر قانون. اين مباني در زن و مرد مشترك است
انتقاد است و گفتني است كه اين مباني در خصوص زن و مرد مشترك است و 

رياست  ،1105 ي حتي در مرد به طريق اولي موجود است زيرا وي مطابق ماده
آور خانواده باشد اما  گير، نان چطور رئيس باشد اما زمين. خانواده را برعهده دارد

به هر حال شرايط زندگي مشترك براي هر دو نفر تقريباً يكي است، به «. نابينا
مرد را  ،در امرار معاش و آورد نفقهگيري و نابينايي از هر دو چشم  ويژه زمين

كند و اينجا تكليف زن چه خواهد بود و چرا بايد تشريفات  دچار چالش جدي مي
  )185، ص1387چاوشي، ( !سنگين و طوالني مراحل طالق را سپري كند؟

كند كه در توسعه عيوب موجب  گذار كمك مي استناد به اين مباني به قانون
نمايد و عالوه بر مشترك دانستن عيوب جذام، برص، گرايانه  فسخ اقدامي اصالح
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گيري بين زن و مرد، در خصوص عيوب جديدي همچون ايدز،  نابينايي و زمين
  .هپاتيت، سيفليس نيز با عنايت به اين مباني گامي نو بردارد

زن انسان بين زن و مرد تفاوت است، : از سويي ديگر، امروزه اين فرهنگ كه
كه در زندگي مستقل باشد ندارد و بايد  را و شايستگي اين كامل نيست، زن لياقت

امروزه معلوم شده . تحت قيمومت و سرپرستي مرد زندگي كند، منسوخ شده است
 ي ها جعلياتي بوده كه مردان به حكم زورگويي در دوره اين حرف ي همهاست 

ر از مرد ت امروز معلوم شده زن جنس بدتر و ناقص ؛تسلط خود بر زنان ساخته بودند
ها به هيچ وجه به اين كه مرد يا  بين زن و مرد تفاوت هست اما اين تفاوت ؛نيست

قانون خلقت از اين . تر، مربوط نيست زن جنس بدتر است و ديگري جنس پايين
ها را به وجود آورده  قانون خلقت اين تفاوت. ها منظور ديگري داشته است تفاوت

ها را  تر كند و ديگر اين كه تفاوت را محكماست كه پيوند خانوادگي زن و مرد 
ايجاد كرده است كه به دست خود، حقوق و وظايف خانوادگي را ميان زن و مرد 

به  )161، ص 1382مطهري، ( .بندي هم به معناي تبعيض نيست تقسيم. تقسيم كند
ها به معناي نقص يكي و كمال ديگري نيست  هاي موجود بين آن تفاوت«عبارتي، 
يعني قانون خلقت، خواسته است با اين  ؛است» تناسب«ه معناي رعايت بلكه ب
اند  ها، تناسب بيشتري ميان زن و مرد كه براي زندگي مشترك آفريده شده تفاوت

» .به وجود آورد تا هر كس در مدار و جايگاه خود راه كمال را طي كند
  )13، ص 1382زاده،  كاظم(

ين تبعيض رد دليلي بر ايجاد چنهاي جسمي موجود بين زن و م پس تفاوت
گيري  كه اگر زن مبتال به جذام، برص، نابينايي و زمين ناروايي بين ايشان نيست

فسخ نيز استفاده كند  ترِ شود مرد كه حق طالق را در دست دارد بتواند از راه آسان
ولي اگر مرد به چنين امراضي مبتال گرديد زن كه حق طالق را هم ندارد نتواند با 
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اگر اين حق را به زن  .مسك به فسخ از زندگي با همسري معيوب آزاد گرددت
الضرر،  ي شويم كه بر طبق حكم قاعده ندهيم، باعث ايجاد ضرر براي زن مي

پس كشف مباني عيوب موجب فسخ عالوه بر  ؛ضرري نبايد وجود داشته باشد
زن و مرد در  ها مؤثر است در رفع تبعيض بين عيوب و بيماري ي اينكه در توسعه

  .ها نيز نقش مهمي دارد وص بيماريخص
گذار مدني با تكيه بر روايات چنين  ها قانون اگر مشهور فقيهان و به تبع آن

اند چرا در مورد عيب جب كه هيچ روايت و نصي وجود ندارد يا در  نظري داده
ت مورد عيب خصاء كه در روايات همراه با تدليس ذكر شده است متكي به روايا

ازدواج صحبتي به ميان نيامده اند؟ از طرفي در قرآن به هيچ عنوان از فسخ  نبوده
. بنابراين ممكن است در طول ساليان بر الفاظ روايات خدشه وارد شده باشد است؛

در مورد ) ع(االت مردم از ائمه ؤروايات وارده در آن باب هم اكثراً در پي س
ا به طور غالب اين سؤاالت از طرف عيوبي مانند جذام و برص بوده است زير

اند و تنها به مرد حق  شده است به همين خاطر آن گونه پاسخ داده مردان مطرح مي
اند و اين دليل بر آن نيست كه بدون توجه به حكمت احكام بگوييم كه  فسخ داده

توان قبول كرد كه شرع اسالم و فقه شيعه و قانون  چگونه مي. زن حق فسخ ندارد
ه تحقق عقد نكاح را جز با ايجاب و قبول و قصد و رضاي دو طرف عقد مدني ك

هم حق طالق را از زن سلب كرده باشد و هم امكان  ،پذيرد در مقام انحالل نمي
بنابراين بسيار به جا و مطلوب است كه . فسخ را به نحو بارزتري به مرد داده باشد

رفع تبعيض ناروايي كه بين  قانون مدني در بخش مواد مربوط به فسخ ازدواج براي
طور اصولي  طبق قاعده بايد بيان داشت كه به. اصالح گردد مرد وجود دارد زن و

مرد  العالج در هر يك از زن و آور و صعب وجود هرگونه عيب مضر و نفرت
براي طرف ديگر موجب حق فسخ باشد و عيوب را محدود به چند عيب ذكر شده 
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و به زن و مرد در استفاده از اين حق، يكسان در فقه و قانون مدني ندانست 
  )134ـ133، صص1379مهرپور، ( .نگريست

با اين توجيهات عقلي و منطقي كه فقيهاني متقدم در مورد عيوب جذام و برص 
هاي مسري جديد همچون ايدز، هپاتيت و  اند و با پذيرش اينكه بيماري بيان داشته

توان به زن و مرد  ازدواج هستند مي ها از عيوب موجب فسخ سيفليس و مانند آن
در صورت ابتالي همسرانشان به اين عيوب مجوز فسخ را اعطا نمود و هيچ تفاوتي 

گذار به  البته راه حل اين است كه قانون. بين ايشان در استفاده از اين حق نگذاشت
م به اصالح مواد سابق اقداعنوان حكمي ثانوي موادي را در قانون مدني وضع و نيز 

  .نمايد
  

  هاي جديد بر فسخ ازدواج با تأكيد بر مباني فسخ نكاح تأثير بيماري ـ مبحث سوم
امروزه قابل درمان است هايي كه قانون مدني موجب فسخ دانسته  اكثر بيماري

هايي كه در علم پزشكي حاصل شده است در  در مقابل به رغم پيشرفت. باشند مي
تر از عيوب تصريح شده در  خطرناكهاي مسري و  عصر حاضر، شاهد بيماري

هايي  بيماري. برد ساله تعداد زيادي را به كام مرگ فرو مي قانون هستيم كه همه
كه نظر پزشكان را از لحاظ درمان و يافتن داروي مؤثر و جلوگيري از سرايت 

له در أدانان را هم از لحاظ راهكارهاي حقوقي مس بيماري به ديگران و نظر حقوق
 و ايدز: ها مانند برخي از اين بيماري. اين بيماران مشغول كرده است برخورد با
بر همين مبنا، مبتاليان . شود هاي نامشروع به انسان منتقل مي ز راهاكثراً اسيفليس 

ها از گفتن آنها شرم دارند و بيماري خود را در اكثر مواقع از  به اين بيماري
عث سرايت بيماري ايشان به ديگران دارند و اين اخفاي مرض با ديگران مخفي مي

: يابد مانند گردد اما نوع ديگر از بيمارهاي جديد از راه مشروع نيز انتقال مي مي
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سارس كه از طريق آب و غذاي آلوده به انسان منتقل يا حتي بيماري هپاتيت 
انتقال آلودگي تا  ي هها همچون ايدز از مرحل تعدادي از اين بيماري. شود مي

يماري در فرد، ساليان دراز بدون كمترين عالمتي است و بر همين اساس پيدايش ب
اين بيماران از بيماري خود مطلع نيستند و ناخواسته باعث انتقال ويروس بيماري به 

گيرند و  زماني است كه بيماران تصميم به ازدواج مي ،مشكل. شوند ديگران مي
دواج باعث ايجاد معضالت بسياري انعقاد عقد از. نمايند مبادرت به عقد ازدواج مي

 )آميزش( بيمار با ازدواج و مواقعه. گردد براي افراد نزديك بيمار و اجتماع مي
سرايت ويروس به جنين باعث سرايت ويروس خود به همسر و همسر هم باعث 

  .شود خود مي
سؤال اين است كه اگر همسران افراد مبتال به بيماري از موضوع آگاهي پيدا 

توان به ايشان  تصميم به جدايي از همسر خود بگيرند چه راهي را ميكنند و 
هاي مصرّح نام  اي كه براي بيماري توانند از مباني پيشنهاد كرد؟ آيا ايشان مي

ها را بر عيوب ذكر شده در قانون مدني بيفزايند  برديم استفاده كرده و اين بيماري
راه ايشان براي جدايي مراجعه به و از طريق سهل فسخ، استفاده نمايند؟ يا تنها 

دادگاه و طي نمودن راه پرفراز و نشيب به دست آوردن حكم دادگاه مبني بر عسر 
له زماني آشكار أو حرج يا گواهي عدم امكان سازش است؟ اهميت اين مس

در  ،شود كه بدانيم زوجين براي فسخ ازدواج ملزم به مراجعه به دادگاه نبوده مي
و رعايت شرايط و است در اين ميان تنها جنبه اعالمي داشته  حقيقت حكم دادگاه

از سويي ديگر، فسخ مانند طالق . ترتيبات مورد نياز در طالق الزم نيست
توانند عقد  مي بيمارياختصاصي مرد نيست بلكه زن يا مرد در صورت وجود 

  .ازدواج خود را منحل سازند
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شمول  ي دامنه ي را در توسعه دانان در اين مبحث برآنيم نظر فقيهان و حقوق
فسخ  هدف ما از بررسي و تحليل مباني. عيوب موجب فسخ ازدواج بررسي كنيم

به اين عنوان كه بگوييم اگر مبنايي چون ضرر و حرج در  همين است؛
عني ضرر مانند جذام و برص باعث ايجاد حق فسخ است همين مباني ي هايي بيماري

ء معاشرت و شرط ضمني در خصوص عيوبي كه انند سوو حرج يا مباني ديگري م
عيوب موجب فسخ  ي امروزه رواج يافته نيز وجود دارد پس چرا نبايد بتوانيم دامنه

اگر مرد مبتال به عنن و خصا و مانند آن موجبي براي ضرر . را گسترش دهيم
به طريق  ،اش است، اگر مرد از زندگي با زن جذامي متنفر و در حرج است زوجه
. هايي مانند ايدز و هپاتيت هم وجود دارد بيماري ي بارهمين ضرر و حرج دراولي ه

كند كه با كشف مباني و يكسان بودن يا موجود بودن آن  عقل سليم حكم مي
موارد آن بپردازيم و هم در خصوص  ي ها بتوانيم به توسعه مباني در ساير بيماري

كه چون مبنا زايل شده است قابل درمان بتوانيم بگوييم  ي هاي برشمرده بيماري
بر همين اساس در ذيل نظرات فقيهان و . موجبي براي فسخ موجود نيست

ها و نيز نظرات ايشان را در مورد حذف  بيماري ي دانان را در توسعه ق حقو
  .دهيم ازدواج مورد بررسي قرار ميهاي قابل درمان از موارد فسخ  بيماري

  
دامنه شموليت بيماري هاي  ي توسعه نظرات موافق و مخالف پيرامون) الف

  موجب فسخ ازدواج
گروهي مخالف و گروهي  ؛اند دانان به دو راه رفته له فقيهان و حقوقأدر اين مس

. هاي جديد به عيوب مصرّح موجب فسخ ازدواج هستند موافق تسري بيماري
اصل لزوم و اصل  در )ع(معصومين  ي ن اين امر به روايات وارده از ائمهامخالف

  :د استناد ايشان از اين قرار استبعضي از روايات مور. كنند استصحاب استناد مي
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يشان در مورد وضعيت ازدواج كند كه از ا نقل مي) ع( حلبي از امام صادق .1
امام ؛ يافته است) چپ چشم(او را اعور  ازدواجپس از كه  سؤال كردمبا زني مردي 
ق، 1407كليني، ( .شود سبب برص، جذام، جنون و عفل رد ميازدواج فقط به : فرمودند

  )226ق، ص1409؛ حرعاملي، 406ص 
محمد بن يعقوب از سهل بن زياد از احمد بن محمد از رفاعه بن موسي از امام  .2

زن با داشتن عفل و برص و جنون و «: كه فرمودنداست نقل كرده ) ع( صادق
 عاملي، حر(» .شود چهار عيب برگردانده نمي شود اما در غير اين جذام برگردانده مي

  )207ق، ص1409
اگر معلوم شود «: است كه فرمودند) ع( روايت غياث الضبي از امام صادق .3

شود ولي  مرد عنين است و توانايي جنسي ندارد بين زن و مرد جدايي افكنده مي
فسخ  شود و ازدواج به سبب عيب مرد اگر يك بار آميزش كرد ازدواج فسخ نمي

  )230ق، ص1409عاملي،  حر(» .شود نمي
  11.اين بحث خارج است ي ها از حوصله و روايات ديگر كه ذكر تمامي آن

در حقيقت اين دسته از فقيهان كه عيوب جديد را براي فسخ ازدواج زوجين 
گفته اكتفا نموده و عنوان  دانند تنها به روايات و نصوص پيش غيرقابل استناد مي

بيني نكرده است  نص و روايت، فسخ به سبب عيوب جديد را پيشدارند چون  مي
اين در حالي است كه يكي از . تواند قابل فسخ باشد بنابراين، از اين لحاظ نمي

در ) ع بودن آلت تناسليمقطو(عيوب موجب فسخ به زعم همين فقيهان عيب جب 
نيست  در صورتي كه هيچ روايت و نص خاصي در اين مورد موجود مردان است

اند آن را با د و ديگر اينكه رواياتي كه عيب خصاء در مردان را موجب فسخ مي
پنهان كردن عيب (و در واقع ازدواج را به سبب تدليس تدليس همراه دانسته است 

اين اساس، بر اين گروه از فقيهان اين ايراد وارد  بر. داند قابل فسخ مي) خصاء
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وص وارده است چرا در مورد اين دو عيب است كه اگر مستند ايشان روايت و نص
  اند؟ وجهي ننهاده ،به نص) جب و خصاء(

لزوم از قواعد فقهيه  ي هقاعد. دليل دوم مورد استناد اين گروه اصل لزوم است
 13سنت 12كتاب«است كه فقيهان به آن پايبند هستند و براي اثبات آن به سه دليل 

  .اند تمسك جسته »14و بناي عقال
آور نباشد  توان گفت اگر تعهدات طرفين در باب معامالت الزام ميدر حقيقت 

زيرا هر آن احتمال به هم  اي با اضطراب و دلهره همراه است هميشه هر معامله
ابراين، اصل در معامالت لزوم بن ؛زدن معامله از طرف مقابل وجود خواهد داشت

يا در جايي كه  اي را جايز بداند مگر در مواردي كه عرف و شرع معامله است
، 1384محقق داماد، ( .خياري در عقد موجود باشد و يا با تراضي اقاله گردد

با تمسك به اين اصل در موارد ترديد در معامالت حكم به لزوم  )173ـ172صص
درست است كه ازدواج معامله نيست . شود مگر خالف آن ثابت شود عقد داده مي

تر بودن اين پيوند  و هم به دليل مهم اما از وحدت مالك اين عقد با معامالت
حكم  ،در موارد ترديد توانيم به اين اصل تمسك جسته مينسبت به معامالت ديگر 

  .به لزوم عقد ازدواج بنماييم
ابقاي ماكان است يعني  ،استصحاب. مستند سوم ايشان اصل استصحاب است

دو ركن يقين  در نتيجه داراي ؛تر وجود داشته است حكم به بقاي چيزي كه پيش
استفاده  )319، ص1383؛ محمدي، 28، ص1387محقق داماد، ( .سابق و شك الحق است

از اصل استصحاب در فسخ ازدواج به اين نحو است كه با گذشت زمان عيوب 
تر از عيوب مصرّح موجب فسخ  كه بسيار خطرناكاست وجود آمده  هجديدي ب

كه آيا به استناد عيوبي  است هقانوني هستند و اين ترديد بر فقيهان عارض شد
مانند ايدز و هپاتيت ازدواج قابل فسخ است يا خير؟ فقيهاني مخالف تسري عيوب 
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حكم  براساسو هستند جديد به عيوب موجب فسخ با استناد به اصل استصحاب 
 قابلكنون مورد شك واقع شده ازدواج و ااست اي كه در سابق يقيني بوده  قضيه

  .كنند دانند و بقاي سابق عقد را استصحاب مي فسخ نمي را
به نصوص مربوط استناد و به  ،در حقيقت، مشهور فقيهان براي استدالل خود

مشهور فقيهان با توجه به اصل لزوم در . اند موارد ياد شده در نصوص اكتفا كرده
ساخته عقود و وضعيت خاص عقد ازدواج كه آن را از عقود ديگر تا حدي متمايز 

است و اين كه تا آنجا كه ممكن است بايد پايدار باشد جواز فسخ ازدواج را 
دانند و جايگاهي  موكول به وجود نص و مستند نقلي حاكي از تجويز شارع مي

هاي مبتني  براي توجيهات منطقي و عقلي، مالحظات اجتماعي و انساني و استدالل
بنابراين، براي جواز حق  ؛)123، ص1379مهرپور، (ل نيستند يبر مصلحت و قياس قا

فسخ ازدواج براي مرد يا زن در جستجوي وجود نص روايي هستند و در استفاده از 
روايات وارده نيز به جاي توجه به حكمت و مصالح آن تنها به داللت لفظي 

ساسي، طور ا اند چون به عالوه بر آن نيز گفته )همان( .كنند روايات استناد مي
و استصحاب بقاي عقد ازدواج، استمرار و دوام » العقوداوفوا ب«: آيهمقتضاي عموم 

زوجيت است بنابراين هنگام شك و ترديد در زوال يا بقاي عقد، خارج از موارد 
، 1377اراكي، ( .ياد شده در نصوص، مرجع عموم آيه و استصحاب، بقاي عقد است

جديد به عيوب هاي  اما گروه ديگر كه به حق موافق تسري بيماري )457صص
 هاي بردن به مالك  مصرّح موجب فسخ ازدواج هستند در مقابل گروه نخست با پي

يابند و حكمي را در موضوعي كه در  واقعي دست مي »مناطات« برخي احكام، به
لسان دليل مطرح شده، به موضوع ديگري كه در مناط حكم با او مشترك است و 

البته به  ؛خوانند دهند و آن را قياس مي سرايت مياست در لسان دليل مطرح نشده 
دقت در جوانب  تواند با پس يك فقيه توانا مي ؛شرط آنكه كشف مناط قطعي باشد
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مناسب حكم و موضوع و قراين و شواهد ديگر، مناط اصلي  ي حكم و مالحظه
موضوع حكم را به دست آورد و بعد از به دست آوردن مناط اصلي در موضوع 

تواند اگر مناط حكم قطعي باشد آن  همچنين مي ؛ل شوديييق قاحكم توسعه يا تض
را از موضوع مطرح شده به ديگر موضوعات يا موارد مشابه كه مناط مذكور وجود 

طور كلي بيان شده و  دانيم كه بيشتر احكام معامالت به دارد، سرايت دهند زيرا مي
بنابراين دست فقيه  ؛باشد ل نوظهور، برحسب زمان و مكان ميئقابل تطبيق به مسا

» الحوادث الواقعه«تواند برحسب مقتضيات زمان  در باب معامالت باز است و مي
احكام مناسب مقرر نمايد و از اصول و قواعد عام و كلي كه از طرف شرع 

اين گروه . مشخص شده، تمامي فروع مسايل مستحدثه را مشخص و بررسي نمايد
الضرر و قياس  ي يات مربوط به عيوب و قاعدهاز فقيهان در تأييد نظر خود به روا

  .اند اولويت تمسك جسته
عيوب موجب  ي اي از فقيهان از جمله شهيد ثاني و قاضي ابن براج در توسعه عده
اي كه ايشان استناد  بنا به نظر و قول مشهور فقيهان به همان روايت صحيحه ،فسخ

ز شرح لمعه نظر ابن برج و شهيد ثاني در مسالك و ني. نموده بودند متوسل شدند
را در مورد مشترك بودن دو عيب  )231ق، ص.ه 1406  ابن براج طرابلسي،( ابن جنيد

جذام و برص در زن و مرد در كمال درستي دانسته و از آن حمايت كرده است و 
در تأييد اين نظر به روايات و نيز استدالل عقلي و قياس اولويت تمسك جسته 

انما «: گويد اين روايت كه مي: گويد صحيح حلبي ميروايت ايشان در مورد . است
مطلق است و اطالق اين » لفالبرص و الجذام و الجنون و الع يرد االزدواج من

البته اكثر : گويد ايشان در ادامه مي. شود روايت شامل جذام و برص مرد نيز مي
فقيهان به استناد اصل لزوم عقد و عدم فسخ آن و روايت منقوله از طريق غياث 

شود  سخ نميكه به خاطر وجود عيب در مرد، ازدواج ف) ع( ضبي از امام صادق
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اند و اين در حالي است كه  حق خيار فسخ را به زن نداده) الرجل اليرد بعيب(
هاي روزگار است زيرا اين روايت هم از  استناد به روايت غياث ضبي از شگفتي

راوي آن يعني غياث در كتب . لحاظ سند و هم از لحاظ متن قابل استناد نيست
 !؟توان به روايت او استناد جست ونه ميچگ ؛ و بنابراينرجال شناخته شده نيست

  )383، ص1410؛ شهيد ثاني، 111ـ110، صص1413شهيد ثاني، (
پاسخ امام به سؤال از  15اي همچون محقق بحراني معتقدند كه روايت مزبور پاره

دليل آن هم بيماري عفل است كه اختصاص به زنان  است و بيماري زنان بوده
گونه كه شهيد ثاني استدالل نموده است  انپس هم )138، ص1384صفار، (دارد 
  )همان( .كند الضرر طريقي جز فسخ را براي رهايي از ضرر پيشنهاد نمي ي قاعده

هاي جديد، روايت  روايت ديگر مورد استناد فقيهاني موافق تسري بيماري
 باره در اين» االسد فر من المجذوم فرارك من«: است كه فرمودند) ص( پيامبراكرم

تواند در  اگر گفته شود كه زن مي«: گويد حلي در كتاب قواعد مي ي عالمه
صورت ابتالي مرد به مرض خوره عقد ازدواج را فسخ كند اين گفتاري قابل 

بخش به حكم عقل و شرع واجب  پذيرش است زيرا دوري جستن از آفت زيان
وييد فرموده از مبتاليان به مرض خوره دوري ج) ص( است و پيغمبر اكرم

  )3، ص1376معرفت، (» كنيد گونه كه از شير فرار مي همان
عيوبي را بر عيوب  ،گفته هاي پيش در حقيقت، اين دسته از فقيهان با استدالل

اند و دو عيب جذام و برص را از عيوب مشترك زن و مرد  فسخ ازدواج افزوده
گروه اول يعني ايشان با ايرادات و انتقاداتي كه به نظر . اند براي فسخ دانسته

اند، در حقيقت طريقي را براي گسترش عيوب  مخالفان تسري عيوب وارد كرده
ما نيز . اند كه بسيار قابل تحسين است موجب فسخ پيش راه متأخرين قرار داده
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هاي تصريح شده، فسخ  ها و نيز توجه به مباني بيماري توانيم با اين استدالل مي
  .ديد اعمال كنيمهاي ج ازدواج را در مورد بيماري

هاي موجب  شموليت بيماري ي دامنه ي توسعه ،دليل ديگر مورد استناد موافقان
يعني زن و مرد در متضرر شدن به سبب وجود هر  ؛فسخ ازدواج دليل عقلي است

يك از اين دو بيماري در فرد ديگر يكسان هستند و چنانكه مرد با وجود هر يك 
زن  شود امكان زندگي براي او غيرممكن مياز اين دو عيب در همسرش متنفر و 

تواند با عشق و عالقه با همسرش زندگي كند زيرا اين  نيز چنين است و نمي
  )69، ص1386جمالي، ( .شود بيماري سبب كريه و ناپسند شدن ظاهر مي

در زن به مرد ) جذام و برص(وقتي وجود اين دو عيب «: گويد شهيد ثاني مي
تواند با توسل به طالق خود را از اين ازدواج  مرد مي دهد با اينكه حق فسخ مي

ها در مرد به  شود كه بپذيريم وجود آن طور منطقي موجب مي خالص نمايد به
طريق اولي براي زن كه اختيار طالق را هم در دست ندارد حق خيار فسخ ايجاد 

  )383، ص1410؛ شهيدثاني، 111ـ110، صص1413شهيد ثاني، (» .كند مي
يگر اينكه با پيشرفت علم پزشكي بسياري از عيوبي كه بنا به نظر موضوع د

فقيهان و به تبع قانون مدني از موجبات فسخ ازدواج دانسته شده امروزه قابل 
دانان با وجود قابليت درمان اين  درمانند و با وجود اين، بعضي از فقيهان و حقوق

حالي است كه امروزه د و اين در نليعيوب همچنان حق فسخ را براي زوجين قا
ها تاكنون پيدا نشده است  كه هيچ راهي براي درمان آن  عيوب جديدي پديد آمده

كند كه از نصوص وارده  پس عقل حكم مي ؛هپاتيت و ايدز: كه از آن جمله است
محقق داماد، (كه مورد قبول شيعه است  16فراتر رفته و با استناد به قياس اولويت

تر از عيوب  العالج تر و صعب ها را كه بسيار خطرناك اين بيماري )169ص، 1385
  .قانوني است موجب فسخ بدانيم ي همصرح
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هاي جديد و قابليت  دليل سوم مورد استناد موافقان فسخ ازدواج به سبب بيماري
اين قاعده در ي  بارهفقهي الضرر است كه در ي موارد اين نهاد، قاعده ي توسعه

  .فصيل بحث شدمباحث قبلي به ت
بنابراين طرفداران توسعه و تسري بيماري جديد به عيوب موجب فسخ ازدواج 

تر از همه  هاي عقلي و قياس اولويت و مهم با تمسك به عموم روايات، استدالل
هر نوع : دارند كند بيان مي گونه حكم ضرري را نفي مي الضرر كه همه ي قاعده

براي مرد باشد آن عيب به طريق اولي در عيبي كه در زن موجب ايجاد حق خيار 
توضيح . مرد موجب حق فسخ زن است چرا كه مرد حق طالق همسرش را دارد

خاطر عيوبش از  هاين كه در شرايطي كه شوهر با داشتن اختيار طالق بتواند زن را ب
طريق سهل فسخ رها سازد در زن موضوع به طريق اولي ثابت است زيرا كه زن 

ارد و به حكم تنقيح مناط و الغاي خصوصيت و به دليل روايت حق طالق هم ند
حق فسخ  ام و برص به آن استدالل شده استصحيح حلبي كه براي عيوب جذ

استدالل برخي فقيهان براي حصري بودن عيوب در مرد به . براي زن ثابت است
ر موارد خاصه يعني عنن، خصا و جب به استناد روايت غياث از استحكام برخوردا

گونه كه برخي فقيهان متقدم عيوب جذام و برص را جزء عيوب  همان. نيست
مشترك دانسته و به سبب حرج و ضرر و مسري بودن در مرد به زن حق فسخ 

ها و امراض مسري به خاطر الغاي  بيماري ي توان گفت كه همه اند مي داده
موجب فسخ  خصوصيت و تنقيح مناط و اولويت، عالوه بر قواعد الضرر و الحرج

  )413تا، ص بي جواهري،( .ها حجت بر قضيه هستند است و تمام اين استدالل
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  ها بر فسخ ازدواج پذيري بيماري ناثر درما) ب
پذيري عيوب  باشد بحث اثر درمان يكي از مباحث مهمي كه طرح آن ضروري مي

استفاده از هدف ما از كشف و تحليل مباني عيوب موجب فسخ، . بر فسخ ازدواج است
ها در چنين مواردي است به اين معنا كه اگر مبنايي چون ضرر و حرج در بيماري  آن

مانند عنن موجب ايجاد حق فسخ براي زن است با درمان اين بيماري، آن ضرر و 
حرج يعني دليل وجودي اين نهاد از بين رفته است و بنابراين، موجبي براي اعتقاد به 

ما اگر بيماري درمان يابد چون مبنا منتفي شده اعتقاد به به نظر . وجود فسخ نيست
اي براي تضييق موارد  عنوان وسيله تواند به جهت است پس قابليت درمان مي فسخ بي

هاي  اما در خصوص وجود يا عدم حق فسخ در بيماري فسخ ازدواج هم به كار آيد
تشريح بيشتر مطلب  اند كه در درمان شده، فقيهان و مؤلفين حقوقي به دو راه رفته

دانان درمان بيماري را  بعضي از فقيهان و حقوق: نظر اول: پردازيم ها مي به آن
معاونت آموزش و  و 467، ص1379امامي، ( .دانند موجب سقوط حق فسخ ازدواج نمي

  )172، ص1382تحقيقات قوه قضائيه، 
يت از ايشان در توجيه نظر خود به اصل استصحاب و اينكه ظاهر روايات حكا

طور تعبدي  عدم تأثير درمان در اصل حكم دارد استناد جسته و معتقدند كه فسخ به
  .ثابت است
ل به زوال حق فسخ يدانان قا در مقابل، بعضي ديگر از فقيهان و حقوق: نظر دوم

؛ نجفي، 250ـ249ق، صص1412محمدبن حسن طوسي، (در صورت درمان عيوب هستند 
اميني و  و 214ـ213، صص1384؛ صفايي و امامي، 282، ص1378؛ كاتوزيان، 327م، ص1981

  :داليل ايشان به شرح زير است. )476ـ475، صص1385آيتي، 
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  زوال حكم به سبب زوال علت. 1
هرگاه حكمي به همراه علت آن ذكر گردد با زوال آن علت، حكم هم از بين 

و امكان زندگي  بيماري ي زوال علت فسخ يعني با معالجه رود بنابراين با مي
ق، .ه 1412محمدبن جعفر طوسي، ( .رود زناشويي به طور طبيعي، حق فسخ هم از بين مي

  )250ص
  
  روايات. 2

در مورد مردي كه با ) ع( حسن بن صالح از امام صادقدر آن روايتي كه ) الف
چنين زني «: حضرت فرمودند. ال كرده استؤزني مبتال به قرن ازدواج نموده س

شود و شوهرش در ارتباط زناشويي با او دچار مشكل است اين زن به  نميباردار 
  )208ق، ص1409عاملي،  حر(» .شود اش برگردانده مي سوي خانواده

 لت فسخ ازدواج تنفر از آميزش است؛وجه استدالل اين روايت آن است كه ع
و اعتقاد به حق فسخ  حال كه اين مانع برطرف گشته، تمسك به اطالق روايت

  .وجه است يب
هرگاه «: كند كه امام فرمودند نقل مي) ع( ابي صباح كناني از امام صادق) ب

دهند  مي مهلت مردي كه قدرت زناشويي ندارد با زني ازدواج كند يك سال به او
  )231ق، ص1409حر عاملي، (» .تا خود را درمان نمايد

  .اصل لزوم بقاي عقد است. 3
خانوادگي تأكيد فراوان  در اسالم بر استحكام زندگي مشترك و تشييد مباني .4

  .شده است
قانون مدني، جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار  1121 ي براساس ماده .5

را » شرط استقرار بيماري«بنابراين،  ؛براي طرف مقابل موجب حق فسخ است
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نتيجه با درمان، ديگر بيماري در . توان يكي از شرايط فسخ ازدواج دانست مي
  .ال فسخ ازدواج در صورت درمان شدل به زوياستقرار ندارد و بايد قا

) معالجه شدن(فسخ عقد ازدواج براي جبران زيان است و در فرض مذكور  .6
... «دانان  وققبرخي ح ي بنا به گفته. زياني وجود ندارد تا فسخ ازدواج الزم باشد

در چنين موردي با ظاهر عبارات قانون مخالف است ولي با اينكه اسقاط حق فسخ 
زيرا مبناي . رسد موافق به نظر مي) گذار مقصود قانون(طور مسلم با روح قانون  هب

جز ) در مورد عيب رتق(گونه موارد جلوگيري از ضرر شوهر است  حق در اين
الت واسته است كه معيار تشخيص عيب را چنانكه در معامگذار نخ اينكه قانون

تر از  اي از عيوب را كه به نظر او مهم پس پاره ؛داوري عرف قرار دهد است
ا محدود به همان و حق فسخ راست نموده انتخاب كرده  ناپذير مي سايرين و درمان

هاي  حال اگر پيشرفت علم اين عيوب را به صورت بيماري موارد ساخته است؛
گذار و  خ ازدواج با مقصود قانونتوان ادعا كرد كه فس اي درآورد چگونه مي ساده

توان شامل  اين اطالق را مي )282، ص1378كاتوزيان، ( ؟اصول حقوقي موافق است
ها ديگر  ها سبب گردد آن عيوب جديد هم دانست يعني، اگر معالجه شدن بيماري

عيب محسوب نشوند و هر يك از زن و مرد قبل از فسخ ازدواج خود را درمان 
رود اما اگر زوج يا زوجه از معالجه سرباز زند و  از بين مي كند حق فسخ ازدواج

پس تمسك به مباني فسخ به . ماند حاضر به درمان نباشد حق فسخ ازدواج باقي مي
 ي تواند دامنه با استناد به آن موارد هم مي. دان است اي در دست حقوق عنوان حربه

اگر در . ا محدود كندها ر تواند دامنه آن شمول عيوب را گسترش دهد و هم مي
اين زمان يك نوع بيماري پديد آمد كه در زمان وضع قانون وجود نداشت و زن 

توان با استناد به وجود هدف و مبناي عيوب  يا مرد را در زيان و حرج قرار داد مي
كه در است اگر امروز مرضي قابليت درمان يافته . ل به فسخ شديموجب فسخ، قا

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

1389 زمستانهم، پانزدسال چهارم، شماره   فصلنامه حقوق پزشكي/  84

شي
ج نا

دوا
خ از

 فس
اني

ه مب
ي ب

حليل
ي ت

گاه
ن

 
ري

يما
از ب

 ها 

ل ا تمسك به همان مباني و داليل، قايتوان ب ن بوده ميسابق چنين امري غيرممك
 .بيماري از موارد فسخ ازدواج شد به تضييق موارد و حذف اين
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  نتيجه
عيوب موجب فسخ نكاح و حق  ي بارهرسد كه مقررات قانون مدني در به نظر مي

آميز است و اين  تبعيضطور كامل  هر يك از زن و مرد در استفاده از نهاد فسخ به
افزون بر فقدان دليل عقلي و منطقي، داليل نقلي مبناي . تبعيض را توجيهي نيست

اين نوع حكم و مقررات نيز به رغم نظر مشهور فقيهان، جايگاه محكمي ندارد و 
جز جزميت بر ظاهر الفاظ و رواياتي كه در مواردي از لحاظ سند و متن نيز قابل 

  .توجيه ديگري براي بيان اين نوع حكم ارائه دادتوان  اند نمي خدشه
بنابراين بسيار به جا و مطلوب است كه مقررات قانون مدني در خصوص فسخ 
نكاح اصالح گردد و به جاي توجه به ظاهر روايات با توسل و تمسك به حكمت 

به » الحرج«و » الضرر« ي فسخ نكاح به سبب عيوب يعني دو قاعده ي و فلسفه
نظير معاضدت زوجين،  .ني عام و نيز توجه به مقاصد نكاح و مباني خاصعنوان مبا

ل به تمثيلي بودن عيوب ، قايتشييد ايشان در مباني خانوادگي و رعايت عدالت
هاي جديدي كه در جامعه شيوع يافته  موجب فسخ نكاح شد و از اين طريق بيماري

را جزء عيوب موجب تر از عيوب مصرح در قانون مدني هستند  و بسيار خطرناك
كه هايي  همچنين با تمسك به همين مباني در خصوص بيماري. فسخ دانست

شود هر جا مبنا  ميدر نتيجه، گفته . ل به تضييق شداند قاي امروزه قابل درمان شده
وجود داشته باشد نهاد فسخ هم موجود است و هر جا كه بيماري درمان شد و مبنا 

  .وديت نخواهد داشتاد فسخ نيز موجزايل گرديد نه
هاي جديد اقتضا دارد كه فقيهان عصر حاضر به عنوان حكمي   عيوب و بيماري

نبايد از نظر دور داشت كه . ثانوي، فتوايي جديد و مطابق با زمان عنوان دارند
اند و اگر  فقيهان در گذشته به مسايل و موضوعات مطرح در زمان خود پرداخته

عنن را موجب فسخ مي دانستند شايد به اين دليل  ايشان عيبي چون جذام و برص و
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هايي چون ايدز و هپاتيت رواج نداشته است و  كه در آن زمان بيمارياست بوده 
را موجب فسخ  ترين عيوب آن زمان همان بوده و ايشان آن در حقيقت، خطرناك

زيست و  است كه اگر فقيهي از گذشتگان در روزگار ما مي روشن. اند دانسته
  .داد فاوت با فتواي گذشته خود مييافت ناگزير فتوايي مت ت كنوني را درميمشكال

امروزه با پيدايش  است در گذشته محدود بوده ها بنابراين اگر بيماري
ها پي برده است نبايد  هاي جديد كه دانش پزشكي هم به مهلك بودن آن بيماري

ري مسري نوع بيما به ديدگاه مشهور فقيهان تعصب ورزيد و در صورت ايجاد هر
طريق سالمت ل به حق فسخ نكاح شد و از اين و خطرناك، براي زوجين قاي

  .جامعه را تأمين نمود
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  ها نوشت پي

ها  نگاه نداريد آن زنان را تا بر آن :يعني ؛»و ال تمسكوهن ضراراً لتعتدوا«: بقره ي هسور 231 ي هآي ـ1
 .تعدي و ستم كنيد

هيچ مادر و پدري نبايد  :يعني ؛»و ال تضار والده بولدها و ال مولودله بولده«: بقره ي هسور 233 ي هآي ـ2
  .به فرزندش ضرر برساند

دهنده مربوط ه كاتب و گواهي به اين معنا ك ؛»و ال يضار كاتب و ال شهيد«: بقره ي هسور 282 ي هآي ـ3
  .ين نبايد ضرر برساندبه د

انسان حق ندارد از طريق  :يعني ؛»من بعد وصيه يوصي بها او دين غيرمضار«: نساء ي هسور 12 ي هآي ـ4
  .وصيت يا اعتراف به بدهي به وارثان ضرر برساند

وسائل ( »الضرارو قضي رسول اهللا بالشفعه بين الشركاء في االرضين و المساكن و قال الضرر و « ـ5
  ).1، حديث 5، كتاب شفعه، باب 17الشيعه، ج 

 .»...ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرَج و لكن يريد ليطَّهِرَكم ... «: مائدهي  هسور 6 ي هآي ـ6

  .اعراف ي هسور 42بقره و آيه  ي هسور 286و  233، 185حج، آيات  ي هسور 78 ي هآي ـ7
. مبعوث شدم به دين حنيف سهل و آسان :يعني ؛»بعثت بالحنيفيه السمحه السهله«حديث مشهور نبوي  ـ8

هايي  در سفرها چه بسا به بركه: پرسد مي) ع(بصير است كه از امام  افزون بر اين، روايتي از ابي
ا آب ر: فرمايد حضرت مي. شود خوريم كه در كنار آبادي است و انواع نجاسات در آن يافت مي برمي

ما « :فرمايد هم بزن و سپس وضو بگير زيرا در دين مضيقه و تنگنا نيست و خداوند ميه با دستت ب
  .و رواياتي ديگر) 120، ص 1ج  وسائل الشيعه، (» جعل عليكم في الدين من حرج

لم يكن يرد من الحمق و ) عليه السالم(ان علياً  :)عليه السالم(عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه  ـ9
  .يرد من العسر

و باشد هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده «: دارد قانون مدني مقرر مي 1128 ي هماد ـ10
بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد 

  .»بر آن واقع شده باشدمتبايناً تصريح شده يا عقد بود خواه وصف مذكور در عقد 
، 21محمدبن الحسن، حرعاملي، وسائل الشيعه، جلد : براي ديدن روايات مطروحه مراجعه شود به ـ11

همچنين، محمدبن . 593و  229، 2227، 225، صص .ق. هـ1409چاپ اول، قم، موسسه آل البيت، 
و  407، صص .ق. هـ 1407هران، دارالكتاب اسالميه، ، چاپ چهارم، ت5يعقوب كليني، الكافي، جلد 

408.  
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ايد  اي كساني كه ايمان آورده :يعني ؛»... وفوا بالعقود يا ايها الذين آمنوا ا«: مائده ي سوره 1 ي هآي ـ12

  .بقره ي سوره 275نساء و آيه  ي سوره 29 ي به عقود وفا كنيد و آيات ديگر از جمله آيه
خون هيچ فرد مسلمان و نيز مال او  :؛ يعني»مسلم والماله اال بطيب نفسه اليحل دم امري«حديث  ـ13

عدم حليت است و منظور اين است كه هر  ،حالل نيست مگر به رضايت خودش؛ متعلق اين آيه
  .چه تصرفات فيزيكي و چه تصرفات حقوقي ،تصرف در مال ديگري ممنوع است

  .است و در حقيقت ناشي از هويت عقد است بناي عقود بر لزوم معامالت، احترام به عقود ـ14
  .»انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل« ـ15
در » فحواي دليل«اين قياس همان . هاي صحيح و مورد قبول شيعه است قياس اولويت از جمله قياس ـ16

  .در اصول است» مفهوم موافقت«منطق و 
  

  فهرست منابع
  نشر نورنگار ،قم ،چ اول ،»كتاب النكاح« ،)1377( ـ علي اراكي، محمد
 قم ،58ـ59ش ،فقه اهل بيت ،»عيوب موجب فسخ ازدواج« ،)تا بي( ـ استادي، رضا

 ،»الضرر و الحرج در طالق به درخواست زوجه ي بررسي قاعده« ،)تا بي( ـ افضلي قادري، فرحناز
  تهران ،10ش ،كتاب زنان ي فصلنامه
 كتابفروشي اسالميه ،تهران ،5و  4ج  ،»حقوق مدني« ،)1379( ـ حسن امامي، سيد

، قم ،9چ  ،)سيد مهدي دادمرزي: ترجمم( ،»فقه استداللي« ،)1385( ـ اميني، عليرضا و آيتي، محمد رضا
 چاپ سپهر

مقاالت و  ،»تأثير عيوب و بيماري در فسخ نكاح از ديدگاه قانون مدني و فقها« ،)1386( ـ جمالي، محمد
 86 دفتر ،ها بررسي

 دارالذخائن ،قم ،چ اول ،»بحوث در فقه معاصر« ،)تا بي( ـ جواهري، حسن

 ،فقه و حقوق تطبيقي ،»ضرورت تحول در عيوب موجب فسخ نكاح« ،)1387( ـ چاوشي، محمد رضا
 ، انتشارات سمتتهران

 ،4ج  ،»تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه« ،).ق . هـ 1409( ـ عاملي، محمد بن الحسن حر
 )ع(مؤسسه آل البيت  ،قم ،چ اول ،21و  15، 14

 نو انتشارات روز ،تهران ،چ اول ،2و  1ج  ،»بازپژوهي حقوق زن« ،)1384( ـ جواد صفار، محمد

انتشارات  ،تهران ،چ اول ،»بررسي تطبيقي حقوق خانواده« ،)1384(ـ  حسين و ديگران صفايي، سيد
 دانشگاه تهران
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موسسه  ،بيروت ،4 ج ،»المبسوط في فقه االماميه« ،.)ق . هـ 1412( ـ ابي جعفر محمد بن الحسن ،طوسي

 الغري للمطبوعات

 ،5ج  ،»روضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه« ،).ق . هـ 1410( ـ )شهيد ثاني(عاملي، زين الدين بن علي 
 كتابفروشي داوري ،قم ،اول چ

ج  ،»مسالك االفهام الي تنقيح شرايع االسالم« ،).ق . هـ 1413( ـ )ثاني شهيد(عاملي، زين الدين بن علي 
 المعارف االسالميه همؤسس ،قم ،چ اول ،8

 انتشارات بهمن برنا ،تهران ،ج اول ،»حقوق مدني خانواده« ،)1378( ـ كاتوزيان، ناصر

 ،چ اول ،»)مباني و مصاديق( تفاوت حقوقي زن و مرد در نظام حقوقي ايران« ،)1382( ـ زاده، علي كاظم
 نشر ميزان ،تهران

، دارالكتاب تهران ،4 چ ،5ج  ،»الكافي« ،).ق . هـ 1407( ـ الكليني الرازي، ابي جعفر محمد بن يعقوب
 اسالميه

 انتشارات مجد ،تهران ،چ اول ،»آيين استنباط در حقوق اسالمي« ،)1379( ـ گودرزي، محمود

 ،تهران ،17 چ ،)وليتمسؤ ـ مالكيت(بخش مدني  ،»1قواعد فقه « ،)1370( ـ محقق داماد، سيد مصطفي
 مركز نشر علوم اسالمي

 انتشارات سمت ،تهران ،چ ششم ،2بخش مدني  ،»قواعد فقه« ،)1384( ـ محقق داماد، سيد مصطفي

مركز نشر علوم  ،تهران ،چ چهاردهم ،دفتر دوم ،»مباحثي از اصول فقه« ،)1385( ـ محقق داماد، سيد مصطفي
 ،اسالمي

مركز نشر علوم  ،تهران ،5 چ ،دفتر سوم ،»مباحثي از اصول فقه« ،)1387( ـ محقق داماد، سيد مصطفي
 سالميا

 ي مؤسسه ي چاپخانه ،تهران .17 چ ،»مباني استنباط حقوق اسالمي« ،)1383( ـ محمدي، ابوالحسن
 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

، انتشارات تهران ،چ اول ،»زن و حقوق انساني« ،)1380( ،رياست جمهوري مركز امور مشاركت زنان
 برگ زيتون

 تهران، انتشارات صدرا ،چاپ سي و چهارم ،»نظام حقوقي زن در اسالم« ،)1382( ـ مطهري، مرتضي

 ،قم ،چ اول ،4ج  ،»مجموعه آراي فقهي در امور حقوقي« ،)1382( ،قضاييه ي معاونت آموزش و تحقيقات قوه
 قضاييه ي هقو

 دادرسيي  ماهنامه ،»عيوب موجب فسخ نكاح«، )1376( ـ معرفت، محمد هادي
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مباني فقهي و موازين  ،»مباحثي از حقوق زن از منظر حقوق داخلي« ،)1379( ـ مهرپور، حسين

 اطالعات ،تهران ،المللي بين

 ،چ هفتم ،كتاب النكاح ،30ج  ،»جواهر الكالم في شرح شرايع االسالم« ،.)م 1981( ـ نجفي، محمد حسن
 ، داراالحياء التراث العربيبيروت

  
 يادداشت شناسه مؤلف

  حقوق، پرديس قم، دانشگاه تهران ي هاستاديار دانشكد :محمدتقي رفيعي
 mtrafiei@gmail.com :نشاني الكترونيكي

 
  كارشناسي ارشد حقوق خصوصي: فاطمه حبيبي نوده

  
  10/7/1389 :تاريخ وصول مقاله
  16/9/1389 :تاريخ پذيرش مقاله
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