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 چکیده
 

باشد که شامل موضوع در میان مسائل و موضوعات حقوق خانواده یكی از مباحث مهم و اساسی مبحث انحالل نكاح می

ورد هاي مختلفی را در مبحثمحترم حقوق در مورد طالق تألیفات متعددي دارند و  طالق و فسخ نكاح است. اساتید و علماء

اند، اما در مورد فسخ نكاح کمتر به ارائه مطلب علل و عوامل طالق و راههاي جلوگیري از این حالل مبغوض ارائه داده

اند و به دالیل نامعلومی از توضیح و تبیین پرداخته و در مبحث انحالل نكاح این موضوع را به اجمال مورد بررسی قرار داده

اند. در این تحقیق به بررسی فسح نكاح و مفهوم آن در شود خودداري کردهواملی که باعث ایجاد فسخ نكاح میعلل و ع

 حقوق ایران و همچنین موارد فسح نكاح در فقه شافعی پرداخته شده است.
 

 .فسخ، طالق، نكاح، انحالل کلمات کلیدي:

 

 مقدمه -1
 

اعی ترین نهاد اجتمحقوق خانواده است. جایگاه واالي خانواده به عنوان باهویتیكی از مباحث مهم در حقوق مدنی ایران، مبحث 

از دیرباز و خصوصاً قرون اخیر موقعیت و مقام ممتازي را در بین کلیه تأسیسات حقوقی نوین و کهن احراز کرده است. حقوق 

ین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو به مفهوم عام مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف ب

کند. حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم دانش است، که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر متقابل تنظیم می

اجتماعی  هانتهاي تاریخ به وسعت کل بشریت سیالن و صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پوشش تاریخی در این عرصبی

است که  ها به حديامان و مستمر تاریخ ملتاهمیت خانواده در مجادله بی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتكایی برخوردار است.

رصه خاك اند. از نخستین روزهاي پیدایش بشر بر عنیاز نبودههیچ یك از مكاتب سیاسی، اجتماعی و فلسفی از پرداختن به آن بی

هاي اندیشه بشري در گستره عظیم تاریخ خرد و آگاهی، خانواده و حقوق مربوط به آن همواره بخش قابل و اولین شكفتگی

 گروههاي انسانی است، تمایل جنسی ترینترین و مهمخانواده کهن داده است.توجهی از اشتغاالت فكري انسان را تشكیل می

د دارند موجب شده است که خانواده به عنوان واحدي طبیعی و زن و مرد و محبت فطري که پدر و مادر نسبت به فرزندان خو

محترم، از دیرباز بوجود آید. همان گونه که تشكیل اجتماع از ضرورتهاي طبیعت انسان و تأمین سعادت اوست، خانواده نیز به 

ست، همه قوانین و مقررات و از آنجا که خانواده واحد بنیادي جامعه اسالمی ا» ایجاد شده است. نسَانیحكم نیازها و غرایز ا
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پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگی بر پایه  هاي مربوط باید در جهت آسان کردن تشكیل خانواده،ریزيبرنامه

 .[1]«حقوق و اخالق اسالمی باشد
 

 فسخ تعریف انفساخ و -2
 

گویند. مثالً تلف مبیع پیش از قبض موجب انفساخ عقد بیع است یعنی خودبخود عقد بیع نابود انحالل قهري عقد را انفساخ می 

شود، ایقاعی است از ایقاعات گفته می Resolutionکه در زبان فرانسه به آن  Cancellationق.م(فسخ  723)ماده  [8]شودمی

که داراي خصوصیات ذیل است:الف( اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع )در حدود 

ز( یا از قاعات نیگرداند این اختالف است که فسخ از حین وقوع عقد مؤثر است )در عقود و به تبع در ایامكان و قدرت( برمی

شود. نظر راجح این است که فسخ از حین فسخ حین فسخ. ثمره اختالف در نمائات حادث بین عقد و ایقاع و زمان فسخ ظاهر می

 اند و طالق از ایقاعاتعقد مؤثر است.ب( فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طالق نامیده

آند به همین جهت در باب طالق بین مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده است.ج( طالق و بذل

د( آثار برگشت عقد توسط فسخ باید به وسیله یك طرف عقد  ق.م 1178و  1181اند. )ماده فسخ و طالق و بذل مدت فرق نهاده

نامند نه فسخ و اسم دیگر اقاله تفاسخ است. )ماده  Rescission [7]باشد و اگر به توافق طرفین این کار صورت پذیرد آن را اقاله

ق.م(هـ( انحالل عقد یا ایقاع از طریق فسخ بدست یكی از متعاقدین )در عقود( است اگر این انحالل قهري و به حكم قانون  827

فسخ یكی از اسباب سقوط تعهدات است )مانند انفساخ و طالق و بذل مدت( بنابراین . ق.م( 259فساخ گویند)ماده باشد آن را ان

در فسخ عقد مستمر )مانند  Resiliationاصطالح  ق.م گفته شده نیست. 869اسباب سقوط تعهدات منحصر به آنچه که در ماده 

براي ابطال یك  Rescisionرود و لغت ین در معنی اقاله هم به کار میاجاره( به کار رفته و از حین فسخ مؤثر است و همچن

به فسخ به  Resolutionبه معناي رجوع است، لغت  Revocationلغت  عمل حقوقی به تصمیم دادگاه به کار رفته است.

کند و ف به ماسبق میمعناي مذکور در قانون ما نزدیكتر است در حقوق فرانسه این نوع فسخ از حین عقد مؤثر است یعنی عط

معلول عدم اجراي شروط یا تعهدات است. این حق ممكن است ناشی از شرط ضمن عقد و یا تصمیم دادگاه و یا حكم قانون 

 [9]باشد.
 

 مبناي فسخ نکاح -3
 

قش کند و در این زمینه اراده طرفین نسایر عقود را دارا باشد، ولی آثار آن را قانون معین مینكاح عقد است و باید شرایط اساسی 

توان در نكاح اعمال کرد که با طبیعت ویژه آن سازگار مهمی را ندارد. به همین جهت هم قواعد عمومی معامالت را تا جایی می

دهد. دیده اختیار فسخ معامله را میاي موارد به زیانونگذار در پارهباشد. در سایر قراردادها، براي جلوگیري از ضرر طرفین قان

نامند: مانند خیار غبن، خیار تدلیس، خیار عیب، خیار شرط و امثال اینها. همه این می« خیار فسخ»این اختیار را در زبان حقوقی 

ون شدن در مهر پیمان راجع به میزان مهر یا نكاح را توانند به استناد مغبخیارات در نكاح وجود ندارد. براي مثال زن و شوهر نمی

نموده، اي از آنها با طبیعت اجتماعی نكاح سازگار میفسخ کنند یا در نكاح براي خود یا دیگران شرط خیار قرار دهند. ولی پاره

یب و نكاح را در مورد ع در این عقد نیز پذیرفته شده است. قانونگذار به خاطر حفظ حقوق فردي و تأمین سالمت اراده زوجین

 تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعالم کرده است.
 

 موجبات فسخ نکاح -4
 

باشد. باشند. عقد نكاح نیز از این قاعده مستثنی نمیهر یك از عقود قانونی، پس از انقعاد در چارچوب ضوابط مقرر قابل فسخ می

 نكاح به وسیله یكی از خیارات زیر قابل فسخ است:

http://alinikpor.blogfa.com/post/21#_ftn1
http://alinikpor.blogfa.com/post/21#_ftn2
http://alinikpor.blogfa.com/post/21#_ftn3
http://alinikpor.blogfa.com/post/21#_ftn4
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 خیار عیب -1

 خیار تدلیس -8

 خیار تخلف از شرط صفت -7

 خیار عیب -

ب شود و موجعبارت است از نقصان و یا زیادي که در وضعیت طبیعی چیزي یافته می Defect اند: عیبدر تعریف عیب گفته

وبی را در یكی از زوجین قانون هر عیبی را موجب حق فسخ در نكاح قرار نداده است، بلكه عی. [1]گرددعدم رغبت به آن می

ه گردد لذا براي رعایت قاعدداند که با ادامه آن، زندگانی خانوادگی از هم متالشی میموجب حق فسخ نكاح براي دیگري می

 دهد بر دو قسمند:عیوبی که به زوجین حق فسخ نكاح را می نفی ضرر حق فسخ نكاح را داده است.

 عیوب مختص. -ب، عیوب مشترك –الف 
 

 مشترك )جنون( عیب

تواند نكاح را فسخ نماید و آن عبارت است از جنون هر عیب مشترك عیبی است که در هر یك از زوجین باشد طرف دیگر می

در تعریف دیگر گفته شده  .[8] اند: صفت کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح استاي گفتهعده یك از زوجین.

جنون،  در تعریف دیگر آمده است:. [7] مشاعر و مرض صرع مشمول آن نیست ل عقل واست که جنون عبارت است از اختال

صفت کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است و به معنی دیوانگی و در مقابل فرزانگی یا عاقلی هم آورده شده 

 است و به معنی دیوانه گردیدن هم معنی شده است.
 :اقسام جنون 

 ( جنون دائمی1

 جنون ادواري (8

 ( جنون متصل به صغر7

 ( جنون غیرمتصل به صغر9
 

 بررسی جنون در قانون مدنی ایران  -5
 

جنون هریك از زوجین به شرط استقرار اعم از اینكه مستمر یا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق » ق.م 1181برابر ماده 

باشد که در صورتی که در هر یك از دو ایران جنون زوجین از عیوبی میق.م  1181بنابراین بنا به مفاد صریح ماده  «فسخ است

 دهد.طرف استقرار داشته باشد حق فسخ را به طرف دیگر می

توان معین کرد. علم پزشكی باید به یاري عرف دیوانه را از عاقل بازشناسد. حقوق از علوم مرز بین جنون و عقل را به آسانی نمی

ماند. درست است که جنون بیماري است معیارهاي آن از داوریهاي اجتماعی و منطق عرف دور نمی اجتماعی است هیچ یك از

 که درمان و تشخیص آن با پزشك است ولی جنون آثار حقوقی دارد که در منطق عرف نیز دیوانگی باشد.

ا همسر است؛ زیرا زندگی کردن ب رسد که منظور قانونگذار جلوگیري از ضرردر مورد مبناي حق فسخ همسر دیوانه به نظر می

باشد و زندگی کردن با چنین شخصی از دیوانه اعم از آنكه جنون ادواري باشد یا مستمر موجب ضرر زدن به طرف مقابل می

 .شودق.م چند نكته مهم استفاده می 1181طاقت بیشتر مردم بیرون است. با دقت در مفاد ماده 
 

 تفاوت جنون زن و مرد -6

 بین جنون شوهر و جنون زن از لحاظ فسخ نكاح وجود دارد:یك تفاوت 
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ق.م  1185جنون شوهر چه قبل از نكاح و چه بعد از آن عارض شود موجب خیار فسخ براي زن است. در این خصوص ماده 

بق ماده اما جنون زن ط «جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.» گوید:می

 .ق.م هنگامی موجب حق فسخ براي مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد 1189

ند نكاح را فسخ کتواند بعد از عقد، البته اگر جنون زوج یا زوجه در حال عقد وجود داشته باشد و همسر از آن آگاه باشد نمی

دام کرده است. پس نباید از خیار فسخ که براي رفع ضرر است برخوردار ق.م( زیرا ضرر را پذیرفته و به زیان خویش اق 1186)م 

 .[9] گردد

قانون بین موردي که شوهر پس از عقد مجنون شود و موردي که زن پس از عقد مجنون گردد فرق گذارده و در صورت اول به 

رسد که فلسفه این امر آن باشد که میزن حق فسخ نكاح را داده و در صورت دوم چنین حقی را به شوهر نداده است. به نظر 

تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تأمین کند و از او نگاهداري چنانچه زن در دوران زناشویی مجنون شود شوهر می

ولی  ق.م( 1177تواند بوسیله طالق از دست مجنون خود رهایی یابد ) با استفاده از ماده کند و هرگاه چاره بر شوهر تنگ شود می

بالعكس هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود عالوه بر آنكه کسی نیست که بتواند نفقه آنان را بدهد جز از طریق فسخ نكاح زن 

 .[5راه خالصی ندارد]

ن ق.م این بوده که مرد ریاست خانواده و تأمین معاش اعضاي آ 1185به نظر بعضی از اساتید حقوق علت استثناء موجود در ماده 

كاح کند که به وي حق فسخ نتواند به این بهانه از دادگاه تقاضاي طالق کند پس عدالت حكم میرا به عهده دارد و زن نیز نمی

 داده شود.

در صورتی که براي محكمه ثابت شود که دوام » ق.م از بین رفته است، زیرا به موجب این ماده 1171این علت در اصالح ماده 

تواند درخواست طالق کند، زندگی با دیوانه از بارزترین مصداقهاي این حكم است زن می «رج استزوجیت موجب عسر و ح

به وسیله  تواندناپذیر است، پس اگر زن حق فسخ نكاح را به دلیل عارضه جنون شوهر نداشته باشد میو به حكم عادت تحمل

 درخواست طالق از خود رفع ضرر کند.
 

 عیوب مختص مرد -7
 

 ق.م: عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود: 1188ماده طبق 

 خصاء – 1

 عنن به شرط اینكه ولو یك بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. – 8

 اي که قادر به عمل زناشویی نباشد.مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه – 7

شمار نیاوریم الاقل باید یكی از علل و اسباب مهم نكاح بدانیم. بنابراین  اگر ما رابطه زناشویی را مبناي اصلی و اساس ازدواج به

 شود آگاه نباشد، ایجاد حق فسخ براي زن یك حق طبیعیهرگاه در هنگام عقد، زن به عیبی که مانع از انجام وظیفه زناشویی می

را در سه مورد ذکر کرده است، که به تفضیل  کندقانون مدنی ایران عیوب ویژه مرد را که حق فسخ براي زن ایجاد می شود.می

 راجع به هر کدام بحث خواهیم نمود.
 

 تعریف عنن و چگونگی تشخیص آن -7-1
 

بارت شود، به عناتوانی جنسی مرد است که به موجب آن آلت مرد منتشر نمی )به فتح نون اول و عین( Impotence تعیین عنن

گویند. در این بیماري  Impotenceود. کسی که داراي این بیماري است او را عنینشدیگر قوه نشر آلت تناسلی مرد ضعیف می

شهوت یا عدم تمایل به زنان از سوي مرد مورد توجه نیست چرا که ممكن است مردي عنین باشد در حالیكه داراي میل شدید به 

 .[6هاي روانی نیز باشد]لول کنشجنس مخالف است. این بیماري همانطوري که ممكن است طبیعی باشد احتمال دارد مع
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 بررسی عنن از دیدگاه قانون مدنی -7-2
 

عنن به شرط اینكه ولو یكبار عمل زناشویی را انجام نداده » ق.م که اشاره دارد به این نكته که 1188( با توجه به بند دوم ماده 1

ماده از قانون مدنی در صورتی مرد عنین محسوب توان نتیجه گرفت که طبق این زن حق فسخ نكاح را خواهد داشت می «باشد.

شود که به هیچ وجه قدرت عمل زناشویی را نداشته باشد بنابراین اگر مرد ولو یك بار عمل زناشویی را انجام داده باشد زن می

 حق فسخ نكاح را نخواهد داشت.

براي اینكه زن بتواند از حق فسخ ناشی از عنن  این ماده 1ق.م طبق بند  1188این نكته قابل ذکر است که قبل از اصالح ماده 

بایستی به دادگاه رجوع نماید و دادخواستی در این خصوص تسلیم دادگاه کند، در این صورت شوهر خود استفاده نماید می

ود ه خشد تا به معالجشد و مهلتی یك ساله از تاریخ تقدیم دادخواست به مرد داده میدادخواست زن به شوهر وي ابالغ می

بپردازد و عیب خود را رفع نماید. هرگاه در این مدت مرد توانایی جنسی خود را به دست آورد، زوجه حق خیار فسخ نخواهد 

به این شرح اصالح  1731آبان  19توانست بالفاصله اعمال خیار فسخ نماید. این ماده در داشت در غیر این صورت زن می

 «ار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.عنن به شرط اینكه ولو یك ب» گردید:

 «جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.»قانون مدنی: 1185( طبق ماده 8

ن حق ق.م عنن در مرد چه در هنگام عقد وجود داشته باشد و چه پس از عقد به وجود آید براي ز 1185بنابراین برطبق مفاد ماده 

 کند.فسخ نكاح را ایجاد می
 

 عیوب مختص زن -8
 

 ق.م: عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود: 1187مطابق ماده 

 نابینایی از هر دو چشم. – 6گیري زمین – 5افضاء  – 9برص  – 7جذام  – 8قَرَن  – 1

 الف( قَرَن

شده است: شاخی بودن و یا وجود نسوج سخت فیبري غضروفی این عیب در اصطالح علم پزشكی چنین تعریف  :قرن تعریف

رود. امروزه اختالالت در مجراي مهبل که مانع از انجام اعمال زناشویی است، در این مورد با جراحی ترمیمی احتمال بهبود می

صی براي این عیب نشده در قانون مدنی تعریف خا. [3]نمایندخلفی مهبل را که مانع از دخول باشد تحت این عنوان بررسی می

است و حتی شرط نگردیده که مانع از مقاربت نیز باشد. باید توجه داشت که قرن همانطوري که در تعاریف دیدیم ممكن است 

شوند، از طرف دیگر براي استفاده از حق فسخ با عنایت به مفاد اقسام مختلفی داشته باشد، در هر حال همه آنها عیب محسوب می

الزم نیست که این عیب به حدي باشد که مانع از مقاربت گردد بلكه ظاهر شدن این عیب از آنجا که موجب تنفر  قانونی مدنی

 آورد که اینقرن در صورتی براي زوج حق فسخ نكاح را به وجود می باشد.گردد و موجب خیار میعیب محسوب می است،

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ براي » گوید:این خصوص میق.م در  1189عیب در هنگام عقد وجود داشته باشد. ماده 

هرگاه زوج قبل از انعقاد نكاح به وجود این عیب در زوجه آگاه بوده  «مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

 .(ق.م 1186است ولی با وجود آگاهی اقدام به عقد نكاح نموده است بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت )م 
 

 Black Leporsy جذام -9
 

بیماري عفونی است با تظاهرات جلدي بد شكل، مخصوصاً در »این عیب در اصطالح علم پزشكی چنین تعریف شده است: 

الجذام فهو المرض السوداوي الذي یظهر »گویند: صاحب جواهر در این خصوص می. «شودصورت است و خوره نیز نامیده می

  «تناثر اللحم.معه یبس االعضاء و 
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نمایند و در بیمارستانهاي مخصوص به خود جذام مرضی است مسري و بدین لحاظ مبتالیان به این مرض را جدا از جامعه می 

عیب  این ریزد.شوند جذام نوعی بیماري است که بر اثر آن اعضاء خشك و گوشت بدن بیمار در اثر آن میآنها نگهداري می

گردد و در صورتی که این عیب در زمان عقد وجود داشته باشد و از عیوب مختص زن محسوب می ق.م 1187ماده  8طبق بند 

اي از حقوقدانان از جمله دکتر حائري شاهباغ در عده .ق.م( 1186) شودراي وي حق فسخ نكاح ایجاد میمرد به آن آگاه نباشد ب

جذام و »گویند: گردند و در این خصوص میسوب میکتاب شرح قانون مدنی معتقدند که جذام و برص از عیوب مشترك مح

یز ه مصنف این عیوب نبرص از عیوب مرد که موجب فسخ براي زوجه باشد برحسب نظر مشهور فقها نخواهد بود اما به عقید

 .[2]«مشترك است
 

 بررسی فقهی جذام-11
 

عقد وجود باشد و مرد جاهل باشد به وي حق فسخ فقها در این خصوص اتفاق نظر دارند که این بیماري در صورتی که در زمان 

اي از فقها معتقدند که جذام از عیوب مشترك اما عده باشد.نكاح را خواهد داد و مستند آنها روایات واصله در این خصوص می

د است قمؤلف کتاب احوال شخصیه فی خقه اهل البیت معت گردد از جمله این فقها شیخ یوسف الفقیهبین زوجین محسوب می

که عیوب مشترك میان زوجین عبارتند از: جنون، جذام، برص و کوري و مستند خود را حدیثی از امام صادق )ع( قرار داده 

انما یرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و الحكم مطلق فی رد النكاح من اي من الزوجین مضافاً الی الضرر الذي »است: 

جذام بر دو قسم است پس اگر زوج و زوجه اتفاق »شیخ طوسی در مورد جذام معتقد است: . «بیصب المراه به مثل هذه العیو

شود پس اگر مشخص نبود دو شاهد اهل حاصل کردند که این مورد جذام است اختالفی نیست و براي طرف حق فسخ ایجاد می

عرض اتهام بود، قول وي مقدم است در مورد فن که متخصص به این امر نیز باشند یافت نشد، در این صورت چنانچه زوج در م

 .[2دانند]اي دیگر از فقها این عیب را از عیوب مختص زن میعده. زوجه
 

 Leprosy ج( بَرَص

دیگر،  شود و داراي خارش دردناکی است یا طبق تعریفبرص به فتح راء و باء یا پیسی، سفیدي که در پوست بدن انسان پیدا می

اند: صاحب جواهر در تعریف برص فرموده .گرددوجب غلبه سفیدي بر سیاهی در قسمتی از بدن مینوعی بیماري است که م

ر سیاهی را همچنین برعكس این تعریف یعنی غلبه سفیدي ب. «البرص فهو لغه و عرفاً، البیاض الذي یظهر صفحه البدن لغلبه البلغم»

ماده  7قانون مدنی تعریفی از برص ارائه نكرده است اما طبق بند  .اندتهاند برخی از فقها هر دو نوع را برص دانسنیز برص دانسته

تواند در گردد و هرگاه در هنگام عقد وجود داشت زوج میق.م باید گفت که برص از عیوب مختص زن محسوب می 1187

هر چند »فرماید در این مورد میدکتر حائري  ق.م از حق فسخ استفاده نماید. 1186و  1187صورت جاهل بودن با استفاده از ماده 

اي از فقها آن را از عیوب ولی دسته در قانون مدنی براي زن در صورت وجود جذام و برص در مرد حق فسخ مقرر نشده است،

ند از زوج توااند در هر حال با خوف سرایت این مرض زوجه میمشترك فتوا داده و بالنتیجه براي زوجه نیز حق فسخ قایل شده

اي بخواهد و با او همبستر و هم غذا نشده و زندگانی خود را به کلی از زوج مجزا سازد و در صورت امتناع زوج ن جداگانهمسك

ته قابل نك از تقاضاي مشروع زوجه، مشارالیه حق دارد بوسیله حاکم زوج را الزام به آن نماید، با این حال تبعیض نشده است،

مع الوصف هرگاه متخصصین معاشرت زن را با  سریه برحسب ساختمان او بیشتر از مرد است،مالحظه آنكه دفاع زن از امراض م

تواند زوج را به صورت مردي که داراي چنین بیماري است خطرناك تشخیص دهند، حقوق فوق الذکر را خواهد داشت و می

 .«ال تضییقی نسبت به زوجه نشده استاحتمال خطر به کیفیتی که اشاره شد از ورود به منزل خود ممنوع سازد با این ح
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 بررسی فقهی برص -11
 

برص سفیدهایی در بدن است و آن بر دو قسم است یك نوع آن آشكار است که »فرمایند: شیخ طوسی )ره( در تعریف برص می

در این  است پس گردد و نوع دیگر آن برص پنهانشود، پس براي طرف دیگر حق فسخ پیدا میهر کس با دیدن آن متوجه می

صورت اگر اختالف حاصل شد و دو نفر عادل از میان مسلمانان که اهل فن باشد وجود نداشت قول کسی که منكر است با قسم 

ز گردد، استداللی که این عده اهمانطوري که در باال دیدیم به نظر ایشان برص از عیوب مشترك محسوب می .«شودقبول می

این  توان این مشمولیت را بدست آورد و ثانیاًآورند معموالً به این نحو است که اوالً از عمومات مییفقها براي بیان نظر خود م

بایست به شكلی زن بتواند از آن رهایی پیدا کند، بنابراین راهی جز حق خیار فسخ باقی گونه از امراض مسري هستند و می

اند، به نظر ایشان این قول با موازین و روح فقه اسالمی منطبق است، ت نمودهاي از حقوقدانان نیز از این نظر حمایعده ماند.نمی

زیرا عالوه بر عموم و حاکمیت قاعده الضرر چنانچه این گونه امراض در زنان موجب خیار براي مردان باشد، بنا بر اولویت باید 

باشد، حق طالق براي او موجود است، ولی اگر  عكس آن نیز وجود داشته باشد، زیرا فرضاً اگر مرد حق خیار فسخ هم نداشته

 زن چنین حقی را دارا نباشد به هیچ وجه راهی براي استخالص ندارد.

 Anal Passayes د( افضاء

این عیب در اصطالح علم پزشكی چنین تعریف شده است: وجود ارتباط غیرطبیعی مادرزادي یا اکتسابی بین مهبل و یا راست 

شود و در بسیاري از موارد با جراحی ترمیمی قابل ته ناحیه میان دو راه در تحت این عنوان بررسی میروده پارگی التیام یاف

در تعریف دیگري این عیب بدین شكل معرفی شده است: ارتباط انتهاي تحتانی روده بزرگ با مهبل، و یا مجاري  درمانست.

ن در ای گردد.آید و موجب اختالل روابط جنسی میلی به وجود میهاي داخادرار و مثانه و مهبل. این حالت در قسمتی از جداره

چند  اي از حقوقدانان معتقدند که هرشود، عدهآید، مجراي بول و غایط یا بول و حیض یكی میعیب بر اثر پارگی که بوجود می

بور در گردد زیرا حق مزنمیپارگی مزبور را بتوان بعد از عقد بوسیله عمل جراحی به صورت طبیعی درآورد، حق فسخ ساقط 

 شود.این حق استحصاب می اثر عقد براي شوهر حاصل شده است و در مورد تردید در بقاء خیار پس از عمل جراحی وجود 

رسد که هدف قانونگذار از ایجاد حق فسخ با وجود چنین عیبی جلوگیري از ضرر مرد است، بنابراین اگر بتوان اما به نظر می

احی یا وسایل درمانی دیگري این عیب را برطرف نمود، حق فسخی که قانونگذار به مرد داده است مبناي حقوقی بوسیله عمل جر

شود. براي مثال اگر زنی دچار عیب افضاء گردد و مخرج بول و حیض وي یكی خود را از دست خواهد داد و این حق ساقط می

د ولی زن با مراجعه به پزشك این عیب را برطرف نماید به نظر شود و براي مرد حق فسخ به خاطر وجود این عیب حاصل شو

کلی  از طرف دیگر با توجه به اصول تواند به استناد به وجود این عیب در زمان نكاح عقد را بر هم بزند.رسد شوهر دیگر نمیمی

انواده و استحكام آن حمایت شود شویم که هدف قانونگذار همواره در مورد خانواده این است که از خحقوق خانواده متوجه می

مورد تا حد ممكن جلوگیري به عمل آید. بنابراین با در نظر گرفتن این هدف مهم، برداشت چنین تفسیري به هاي بیو از جدایی

 .[11رسد]تر به نظر میتر و معقولنظر با اصول و موازین حقوقی صحیح
 

 مستند فقهی افضاء 

 عموماً فقها در تعریف افضاء آن را یكی شدن «االفضاء فهو تصیر المسكین واحداً.»اند: فرمودهصاحب جواهر در تعریف افضاء 

شود که حق خیار فسخ نكاح را به مرد این عیب به اجماع فقها جزء عیوب مختص زن محسوب می. دانندمخرج بول و حیض می

 باشد.دهد و عمده دلیل آن نیز روایات وارده در این خصوص میمی
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 Paralytic Disability گیريهـ( زمین

که به  شود از قبیل اشخاصیگردد و از انسان قدرت نشست و برخاست سلب میحالتی که بر اثر بیماریهاي مختلف عارض می

دن گیري عبارت است از مفلوج شدر تعریف دیگري گفته شده است: زمین. شوندهاي تحتانی یا قطع نخاع دچار میفلج اندام

گیر بودن زن است و لغت صحیح آن عرجاء اعرج یا لنگی که منظور از آن زمین .به طوري که قدرت حرکت نداشته باشد زن

ست گردد یا خیر؟ محل تردید انظر اینكه موجب فسخ عقد میاست. )زیرا مربوط به زنان است(. در صرف لنگ بودن زن از نقطه

 .[11] رددگگیري یعنی اقعاد زن برسد موجب ایجاد حق فسخ عقد براي مرد مینو اظهر آن است که اگر لنگی مزبور به حد زمی

حق فسخ نكاح براي زوج ایجاد  گیر باشد،ق.م در صورتی که زن در زمان عقد نكاح زمین 1186ق.م و ماده  1187طبق ماده 

گیري ین زمینبنابراین با توجه به عدم تفاوت بگیري دائم فرقی نگذاشته است. گیري موقت و زمینقانون مدنی بین زمین گردد.می

 گیري موقت نیز باشدحق فسخ براي مرد ایجاد خواهد شد.دائم و موقت در صورتی که زن در هنگام عقد دچار زمین
 

 گیريبررسی فقهی زمین -12 
 

آنچه  د.اتفاق نظر دارنن شود و موجب حق فسخ نكاح براي زوج استگیري از عیوب مختص زن محسوب میفقها در اینكه زمین

دانند اي از فقها مانند حضرت امام )ره( لنگی را از موجبات فسخ میعده که بین فقها موضع اختالف است در مورد لنگی زن است.

لنگی فاحش را از  اي دیگر از فقهاعده. [18«]گیري نرسدلنگی موجب فسخ است هرچند به حد زمین»فرمایند: و در این زمینه می

در  اي دیگر از فقها همچون ابن البراجعده گیري نرسد.اند هر چند که این لنگی به حد زمینوارد پیدایش فسخ نكاح دانستهم

 گیري مطلق نرسدمعتقدند که چنانچه لنگی به حد زمین محقق حلی در شرایع االسالم عالمه حلی در قواعد االحكام مهذب

صورتی که ما لنگی فاحش را از عوامل فسخ نكاح محسوب نماییم با اصول و قواعد رسد که در به نظر می موجب خیار نیست.

باشد و لنگی نیز از جمله عواملی است که موجب باشد چرا که مبناي این عیوب قاعده الضرر میفقهی و حقوقی سازگارتر می

گی یا لنگی فاحش را از عوامل فسخ لن  فقهاي دیگر اي از فقها مثل حضرت امام )ره(ضرر شوهر است، از طرف دیگر عده

 اند.دانسته

 Blindness و( نابینایی از هر دو چشم

ودن و یا کور بکوري یا فساد چشم به طوري که شخص نتواند ببیند هر چند هر دو چشم وي باز باشد ولی چپ بودن یا شب

از موارد مذکور در باال با پزشك  تشخیص هر یك ضعف رؤیت یا ریزش آب در اکثر موارد موجب فسخ نكاح نخواهد بود.

 باشد.متخصص می

 بررسی فقهی نابینایی 

 

و  و قول مخالف شاذ انداي از فقها بر آن دعوا اجماع نمودهاند و حتی عدهمشهور فقها این عیب را از موجبات فسخ نكاح دانسته

 نادر است.
 

 صور مختلف عیوب زن -13
 

 کنیم:احكام آن را بیان میدرخصوص عیوب زن سه حالت متصور است که 

هرگاه این عیوب در حال عقد موجود باشد و مرد به آن جاهل باشد براي زوج حق فسخ نكاح را ایجاد خواهد نمود. ماده  – 1

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ براي مرد است که عیب مذکور در حال » گردد:ق.م در این خصوص متذکر می 1189

ق.م خیار عیب وقتی به وجود  889باید به این نكته توجه داشت که طبق قاعده کلی ذکر شده در ماده  «عقد وجود داشته است.

شود عیب وقتی مخفی محسوب است ق.م استنباط می 985آید که عیب مخفی و در حین عقد موجود باشد و چنانكه از ماده می

اشی از آن باشد که واقعاً مستور بوده است یا اینكه ظاهر بوده ولی که در زمان نكاح عالم به آن نبوده اعم از اینكه این عدم علم ن
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هریك از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکور در طرف » گویدق.م می 1186مرد ملتفت نشده است. این است که ماده 

 شده است.زیرا به همان وضعیت به نكاح با آن زن راضی  «دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

هرگاه این عیوب پس از عقد و قبل از نزدیكی نیز واقع شود مرد حق فسخ نكاح را نخواهد داشت در این خصوص فقها دو  – 8

 [17اند.]اي قائل به خیار، و مشهور فقها با تمسك به اصل لزوم و استصحاب نظر به عدم خیار دادهعده نظر دارند،

به اتفاق  شود. فقها نیزانجام نزدیكی نیز ایجاد گردد، از نظر قانون مدنی حق فسخ ایجاد نمیچنانچه این عیوب پس از عقد و  – 7

آراء معتقدند که موجب خیار نخواهد بود، زیرا که اوالً وطی به منزله تصرف بوده که مانع از رد به جهت عیب است، ثانیاً عقد 

، ثالثاً روایت عبدالرحمن از امام جعفر صادق )ع( بر این امر به صورت لزوم انجام گرفته و مقتضاي استصحاب بقاء آن است

 تنصیص دارد.
 

 گیري نتیجه -14
 

زن  وعیوب«.جذام، جنون، برص، جبّ، عنه، خصاء»بر طبق هر دو فقه، شافعی و امامیه تدلیس و بعضی از عیوب در مرد از جمله:

عقد  جنون تنها عیبی است، که چه قبل از باعث فسخ نكاح می شود.« رتق، قرن، جنون، جذام، پیسی، نابینایی از دو چشم»مانند:

در فقه شافعی اگر یكی از عیوب مذکور، بعد از عقد نكاح در یكی  و چه بعد از عقد عارض گردد موجب فسخ نكاح می شود.

ت ایجاد شود اگر بعد از مقارباز زوجین چه قبل یا بعد از مقاربت به وجود آمده باشد حق فسخ ثابت می گردد. به استثناي عنه که 

حق فسخ نكاح فوري است، و در صورت ثبوت آن ، نباید فسخ را به تأخیر انداخت در  حق زن در فسخ ازدواج ساقط می شود.

غیره این صورت حق فسخ ساقط می شود. مگر درصورت جهل به فوري بودن آن که به دلیل عدم آگهی حق فسخ ساقط نمی 

از این که نزد قاضی محرز شد، قاضی یك سال به شوهر مهلت می دهد اگر در طی این مدت عیب رفع نشد شود. اما در عنه بعد 

 نكاح فسخ می شود.

در فقه شافعی هرگاه وجود عیب به اثبات رسید اگر فسخ قبل از مقاربت واقع شود مهریه ساقط می شود. از نظر فقه شافعی اگر 

زمان با اجراي عقد ازدواج به وجود آمده باشد و شوهر از آن اطالع نداشته باشد واجب  فسخ بعد از مقاربت انجام شود و عیب هم

است به زن مهرالمثل داده شود. اما اگر فسخ و عیب بعد از مقاربت ایجاد شود پرداخت کامل مهریه واجب است. در نظر امامیه 

 ده می شود.اگر فسخ نكاح بعد از نزدیكی، صورت گیرد باید به زوجه مهرالمسمی دا
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