
عيوب موجب فسخ نكاح
رقيه السادات مؤمن1 

درآمد
نكاح نوعي عقد اس��ت و مانند ساير عقود داراي شرايط اساسي است. در ساير 
قرارداده��ا، قانون گ��ذار براي جلوگيري از ضرر طرفين، در پ��اره اي از موارد، به طرفي 
زيان دي��ده، اختيار فس��خ معامله را مي دهد. اين اختيار در زب��ان فقه و حقوق، »خيار 
فسخ« ناميده مي شود. مانند خيار غبن، خيار تدليس، خيار عيب و... . در عقد نكاح هم 
برخي از اين خيارات كه با طبيعت نكاح س��ازگار اس��ت، توسط شارع مقدس پذيرفته 
ش��ده، به طوري كه در موارد عيب و تدليس، نكاح قابل فس��خ اعالم گرديده است. به 
طور كلي مي توان گفت يكي از روش هاي انحالل نكاح، فسخ نكاح است. موجبات فسخ 

نكاح نيز عبارتند از: خيار عيب؛ خيار تدليس و خيار تخلف از شرط.
بر اس��اس قواعد عمومي قراردادها و معامالت، معيار تش��خيص عيب عرف و 
عادت است. محدوده ی يك كشور، هر قوم و نژادي، عرف و عادت مخصوص به خود را 
دارند. بنابراين ممكن اس��ت امري در مكاني يا زماني عيب تلقي شود و در جاي ديگر 

1. دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق )ع(

¾²I£¶ 
تعالی حقوق

سال سوم/ شماره ی 10/ فروردین و اردیبهشت 1390
صفحات 11 تا 26
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يا زمان ديگر عيب تلقي نش��ود. از س��ويي نظم عمومي ايجاب مي كند كه استحكام و 
س��المت خانواده مورد توجه ويژه قرار گيرد. بنابراين نمي توان موارد فسخ را به داوري 
ع��رف واگذار كرد. مصلحت اين اس��ت كه قانون عيوب زن و مرد را مش��خص كند و 
تشخيص عيوب فسخ نكاح بر اساس قياسات و استحسانات گسترش نيابد. )كاتوزيان، 

1371، ش 154(
به همين علت اس��ت كه در فقه و حقوق در ابواب انحالل نكاح، مبحث عيب 
به طور خاص مورد بررس��ي قرار مي گيرد. قانون مدني در مواد 1121 به بعد از عيوب 
نكاح بحث مي كند و ده عيب را برمي ش��مرد كه تنه��ا جنون در ماده ی 1121 قانون 
مدنی1، عيب مشترك ميان مرد و زن بوده و ساير عيوب ذكر شده اختصاص به مردان 

يا زنان دارد.
عي��وب مختص به م��رد در ماده ی 1122 قانون مدني ش��امل خصاء، عنن به 
شرط اين كه ولو يك بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد و مقطوع بودن آلت تناسلي 
اس��ت. به اندازه اي كه قادر به عمل زناش��ويي نباش��د. ماده ی 1123 قانون مدني نيز 
عيوب مختص به زن را در پنج مورد ش��امل قرن، جذام، افضاء، زمين گيري و نابينايي 

از هر دو چشم برشمرده شده است.
قان��ون مدني در تنظيم موارد مربوط به عيوب فس��خ نكاح، تابع نظر مش��هور 
فقهاي اماميه اس��ت. نگاهي گذرا بر موارد فس��خ نكاح نش��ان مي ده��د كه مردان در 
هفت مورد مي توانند نكاح را فس��خ كنند؛ ضمن اين كه به برخي از عيوب اختصاصي 
زنان، مانند برص، جذام و زمين گيري مردان هم دچار مي ش��وند. اما در اين موارد به 
زن حق فس��خ داده نشده است. در مقابل عيوب اختصاصي مردان تنها در مردان قابل 
تصور اس��ت. مانند عنن يا ج��ّب. عالوه بر اين ، مردان حق طالق نيز دارند. از س��وي 
ديگر عالوه بر عيوب ذكر ش��ده، بيماری  هاي ديگري نيز وجود دارد كه موجب مختل 
ش��دن ارتباط زناش��ويي و عدم باروري زوجه مي گردد مانند عدم وجود رحم به طور 
مادرزادي. هم چنين برخی بيماري ها در ارتباط زناشويي به طرف مقابل ضرر مي رساند 

1. جنون هر يك از زوجين به ش��رط اس��تقرار اعم از اين كه مس��تمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق 
فسخ است.



شماره 10
تعالي حقوق/ 

رقیه السادات مؤمن
13

مانند بيماري ايدز1 كه در اثر ويروس اچ.آی.وی باعث اختالل در سيس��تم ايمني بدن 
می ش��ود و يا بيماري هايي كه موجب اختالل در نظام خانواده مي گردد مانند هپاتيت 

يا نوع شديد تاالسمي.
بنابراين اين س��ؤال به طور جدي مطرح است كه آيا عيوب مختص به زن، يا 
عيوب مختص به مرد، منحصر در عيوب ذكر شده در منابع است، يا اين كه اين موارد 
از ب��اب تمثيل بوده و مي توان عنوان كلي از آن اس��تنباط ك��رد، به طوري كه عيوب 
ديگ��ر را ني��ز دربرگيرد؟ به عنوان مثال آيا مي توان عيوب مش��ترك بين زن و مرد را 
گسترش داد و عيوب اختصاصي زن و مرد نيز تنها مواردي باشد كه در زنان يا مردان 

متصور است.
پاسخ اين سؤال ها نياز به رجوع به ادله و مباني اين احكام دارد كه اين مقاله 

به آن مي پردازد.

1. عيوب موجب فسخ در فقه
در ميان فقها در باب عيوب موجب فسخ اختالفات زيادي به چشم مي خورد، 
به طوري كه تنها مي توان گفت قدر متيقن عيوبي كه در مردان موجب حق فسخ براي 
زنان است، سه عيب جنون،  خصاء و عنن و عيوب مختص زنان نيز جنون، جذام، برص 

و قرن يعني چهار عيب است. ساير موارد عيوب، مورد اختالف علما است.
اكثر فقهاي اماميه هم چون ش��يخ طوسي، شيخ يوسف بحراني، محقق كركي، 
مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خويي، به پيروي از روايات وارده از اهل بيت در مورد 
فس��خ نكاح نظري مانند آن چه در قانون مدني آمده اس��ت، دارن��د، اما برخي ديگر از 
فقهاي اماميه، نظري مخالف مش��هور بيان داش��ته اند. مانند ابن جنيد اسكافي، قاضي 
ابن براج، عالمه حلي، شهيد ثاني و سيد ابوالحسن اصفهاني. اين فقيهان عيب مشترك 
ميان زن و مرد را محصور در جنون نمي دانند، بلكه در مبحث عيوب مش��ترك عالوه 
بر جنون، از برص و جذام نيز ياد مي كنند. حتي برخي مانند ابن جنيد اسكافي، عالوه 
بر جنون و برص و جذام، لنگي و زناكار بودن را نيز از عيوب مشترك ميان زن و مرد 
مي دانند. س��اير فقيهاني كه از نظر مش��هور تبعيت نكرده اند معموالً در مبحث عيوب 

1. AIDS
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مش��ترك نظر قاضي ابن براج و ابن جنيد را ذكر نموده اند و در نهايت نظر خود را در 
مورد آن بيان داش��ته اند. به عنوان مثال ش��هيد ثاني در كتاب مسالك االفهام، پس از 
ذكر نظر ابن جنيد و قاضي ابن براج، مش��ترك بودن مرض برص و جذام را درس��ت 
مي داند و از آن حمايت مي كند. هم چنين عالمه حلي در كتاب مختلف الش��يعه نظر 
اين دو فقيه )ابن جنيد و ابن براج( را در مورد برص و جذام، منطبق با روايات مي داند، 
ام��ا نظر ابن جنيد در مورد لنگي و زناكار ب��ودن را بدون مبنا تلقي مي كند. )نرم افزار 

جامعه ی فقه اهل بيت عليهم السالم، موسسه ی نور(
در خصوص علت اين اختالف ها در ميان فقها بايد به برداش��ت هاي متفاوت از 
روايات اش��اره كرد. در قرآن كريم از عيوب موجب فس��خ نكاح ذكري به ميان نيامده 
اس��ت. بنابراين تنها مس��تند نقلي علما در بحث فس��خ نكاح، در روايات وارده اس��ت. 
بسياري از اين روايات در مقام پاسخ گويي ائمه به سؤال اشخاص بوده است. در ضمن 
برخي از اين روايات تنها موارد خاصي از عيوب نكاح را برشمرده است. حتي برخي از 
اين روايات عيوب اختصاصي زن يا مرد را به دنبال هم ذكر كرده اس��ت، بدون آن كه 
مش��خص نمايد كدام عيب اختصاص به زن يا مرد دارد. در بعضي روايات هم پس از 
برش��مردن برخي از عيوب مرد چون جنون، خصاء و عنن به اين كه زن در اين موارد 
مي تواند نكاح را رد كند، تصريح شده است كه به غير از اين عيوب نكاح رد نمي شود. 
برخي روايات متضمن عدد در محصور كردن عيوب بوده و برخي ديگر ش��امل كلمات 

و عباراتي هستند كه عدم انحصار عيوب را به ذهن متبادر مي كند.
بنابراين، اختالف در ذكر عيوب دو حالت خواهد داشت. در حالت اول تعدادي 
عيب به طور كلي در روايات آورده شده است. سپس با توجه به ادله ی علما در اين كه 
ك��دام ي��ك از آن عيوب مختص به زن يا مرد و كداميك مش��ترك اس��ت، يا اين كه 
كداميك اصاًل عيب نيس��ت، بحث مي كنند. در صورت دوم عيوبي حادث مي شود كه 
در روايات ذكر نشده است و مي خواهيم بدانيم كه آيا مي توان آن ها را از عيوب موجب 

فسخ دانست يا خير؟
ب��ه هر ح��ال هنگامي كه به بررس��ي ادل��ه ی انحصار يا ع��دم انحصار عيوب 
مي پردازي��م، اس��تفاده از ادل��ه ی علمايي ك��ه برخي از عيوب مخت��ص را جزء عيوب 
مش��ترك برشمرده، يا اين كه اين داليل را رد كرده اند و به طور كلی داليل علما براي 
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عيب دانستن يا عيب ندانستن عيوب مطروحه در روايات، مفيد فايده خواهد بود. 
در فقه اس��المي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا عيوب نكاح محصور به موارد 
خاص��ي بوده يا خير، دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه اول مربوط به كس��اني اس��ت كه 
عيوب نكاح را محصور به موارد خاص مي دانند. اين طرز تفكر در حقوق اسالمي غالب 
بوده و شامل اكثر فقهاي مذاهب اسالمي مي گردد. )اراكي، 1373، ص 457( ديدگاه 
دوم از كس��اني است كه موارد فسخ نكاح را محصور به موارد خاص نمي دانند، بلكه از 
نظر آنان، هر امري كه موجب ضرر يا نفرت و اذيت طرف مقابل شود، مي تواند موجب 

فسخ نكاح باشد. اين طرز تفكر بيشتر در بين فقهاي اهل سنت ديده مي شود.
قبل از بيان تفصيلي ادله ی هر دسته، بايد ديد اصل اوليه در مورد نكاحي كه با 
عيب مواجه شده است، اصل لزوم عقد و اصل فسخ است. در صورت پذيرش اصل لزوم 
عقد و پاي بندي به »اوفوابالعقود«، هيچ عيبي موجب فس��خ نخواهد بود و در صورت 
پذيرش اصل فس��خ، قبول مي كنيم كه عيوبي وجود دارد كه دايره ی »اوفوابالعقود« را 
تنگ مي كند. اين عيوب يا اساساً با هدف ازدواج ناسازگار هستند و در نتيجه ی آن ها 
زناش��ويي محقق نمي شود كه در اين صورت شامل عموم »اوفوابالعقود« نبوده و اصل 
اوليه در آن ها فسخ است. حتي مي توان گفت اين مسأله از مواردي است كه عقل نيز 
بدان حكم صادر مي كند و اگر در روايات هم اين عيوب موجب فس��خ نكاح ش��مرده 

شده اند، از باب جنبه ی ارشادي بودن روايات است.
صورت دوم مسأله اين گونه است كه اين عيوب مانع از نكاح و زناشويي نيست، 
اما موجب تدارك ضرر يا ورود خس��ارت براي زوج يا زوجه ش��ده يا اساس��اً خطرناك 
اس��ت. در اين حالت آيا باز هم مي توان گفت كه اصل اوليه فس��خ است يا اين كه لزوم 
اوفوابالعقود باقي است؟ مرحوم شيخ انصاري در ابتداي باب خيارات از كتاب مكاسب، 
قائلند كه اصل اولي در عقد بيع، الزم و غيرقابل فسخ بودن آن است. بنابراين اگر عقد 
بيع انجام ش��د و پس از مدت كمي يكي از متعاقدي��ن بدون رضايت ديگري اقدام به 
فسخ يك جانبه ی آن كرد و ما شك در تحقق فسخ عقد كرديم، چون دليلي بر فسخ 
نداريم، مطابق اصل اولي مذكور، حكم به لزوم عقد و فس��اد فس��خ مي كنيم. بنابراين 
قان��ون حاكم در عق��ود، »اصاله اللزوم« بوده »اال ما خ��رج بالدليل«. در نتيجه عيوب 

مطروحه، اگر در داليل روايي ذكر شده باشد، موجب فسخ است وااّل خير.
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پس از ذكر اين مقدمه به واكاوي و بررس��ي ادله ی مطروحه توس��ط موافقان 
و مخالف��ان انحصار عيوب فس��خ ن��كاح پرداخته و در پايان به نتيجه گيري از مس��أله  

مي پردازيم.

2. موافقان دالیل انحصار عيوب
مش��هور فقه��ا با توجه به اص��ل لزوم عقد و وضعيت خاص ن��كاح كه آن را از 
ديگر عقود متمايز مي كند و حتي االمكان بايد پايدار باش��د، جواز فس��خ و بر هم زدن 
نكاح را منوط به وجود نص و تجويز صريح شارع مي دانند و جايگاهي براي توجيهات 
عقلي و مالحظات اجتماعي، انس��اني و اس��تدالل هايي مبتن��ي بر مصلحت و قياس و 
استحسان قائل نيستند. اين گروه براي قائل شدن حق فسخ نكاح براي زن يا مرد در 
جست وجوي نص روايي مي باشند. )مهرپور، 1378، ص 50( از جمله داليل ايشان به 

شرح زير است:
1-2. اصل لزوم نكاح

عالمه حلی در كتاب ايضاح الفوائد قائل است در جايی كه شك در وجود حق 
خيار نس��بت به ما بقی عيوب وجود دارد، لزوم عقد استصحاب می شود و نمی توان در 
مابقی موارد، حق فس��خ را جاری كرد و نكاح را از اي��ن ناحيه منحل نمود. )مرواريد، 

1410 ه�.ق، ج18، ص 499(
2-2. روایات

عمده دليل قائلين به انحصار عيوب فسخ نكاح، ورود نصوص و روايات عديده اي 
است كه منحصراً عيوب نكاح را برشمرده كه برخي از آن ها به شرح زير است:

1- عالمه حلي از امام صادق عليه الس��الم از مردي سؤال مي كند كه با قومي 
ازدواج كرده بود و پس از آن همسر خود را نابينا يافته بود و در حالي كه قبل از نكاح 
برايش مش��خص نكرده بودند. امام در پاس��خ فرمودند كه نكاح به واسطه ی اين عيب 
فسخ نشده و زن برگردانده نمي شود، بلكه نكاح به واسطه ی برص، جذام، جنون و عفل 

فسخ مي شود.1 )حر عاملي، بی تا، ج21، ص 209، حديث 26901(

1. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماده عن الحلبي عن ابي عبداهلل عليه السالم انه قال: في الرجل يتزوج 
الي قوم فاذا امراته عوراء و لم يبينوا له قال الترد و قال انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل
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2- رواي��ات ديگري با اس��نادي كه اندك��ي با روايت باال متفاوت اس��ت، ولي 
مضمون آن ها دقيقاً يكي اس��ت، نيز وجود دارد. امام صادق عليه الّس��الم مي فرمايند: 
زن تنها به خاطر عفل، برص، جذام و جنون برگردانده ش��ده و به جز اين عيوب ديگر 

چيزي نيست.1
3- ام��ام صادق عليه الّس��الم فرمودن��د: زن تنها به خاطر چه��ار چيز قبل از 
نزديكي برگردانده مي شود: برص، جذام، جنون و قرن و اگر نزديكي حادث شود، ديگر 

فسخي در كار نيست.2 )همان، ص 207، حديث 26905(
4- امام صادق عليه الّس��الم در پاس��خ به س��ؤالي كه از كوري به عنوان مجوز 
فس��خ نكاح سؤال مي كرد، فرمودند كه موجب فسخ نيست3 )همان، ص 217، حديث 

 )26932
اين روايات به بيان موارد فسخ پرداخته و در برخي از آن ها، ادات حصر )انّما( 
آمده است كه داللت بر حصر عيوب در موارد مذكور كرده يا در پاسخ سؤال اصحاب، 
تنها اين عيوب را مجوز فس��خ دانسته و س��اير عيوب را رد كرده اند. هم چنين مرحوم 
صاح��ب جواهر پس از بيان صحيحه ی حلبي، اضافه مي فرمايند كه ظاهر مفهوم عدد 
مي توان��د تأييدي بر اين قول باش��د )كه س��اير عيوب داخل در عيوب نكاح نيس��ت. 

)نجفي، بی تا، ج30، ص 335(
5- روايت غياث ضّبي از امام جعفر صادق عليه الّسالم كه آن حضرت فرمودند: 

مرد به واسطه ی عيب برگردانده نمي شود.4 )حرعاملی، پيشين، ج 14، ص2(

1. وعنه عن علي بن اس��ماعيل عن ابن ابي عمير عن حماد عن طبي عن ابي عبداهلل )ع( قال: انما يرو النكاح من 
البرص و الجذام و الجنون و العفل )همان، ص 207، حديث 26906 و ص 209، حديث 26917

2.محمد بن يعقوب علي ابن علي االش��عري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحي عن عبدالرحمن بن ابي 
عبداهلل عن ابي عبداله عليه الس��الم قال ... المراه ترد من اربعه اش��ياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو 

العفل ما لم يقع عليها فاذا وقع عليها فال ...
3. محمدبن علي بن الحس��ين باس��ناده عن حماده عن الحلبي عن ابي عبداهلل عليه السالم انه قال في الرجل تزوج 
الي قوم فاذا امراته عوراء و لم بينوا له و قال الترد و مانند روايت و عنه عن احمد بن محمد عن المفضل بن صالح 
ع��ن زيد االحام عن ابي عبداهلل عليه الس��الم قال ارو البرص��اء و المجنونه و المجذوبه قلت العورا قال ال )همان، ص 
211، حدي��ث 26915( و ي��ا محمد بن يعقوب عن عده من اصحابنا عن س��هل ب��ن زياد عن احمد بن محمد عن 
رفاعه بن موسي قال سألت ابا عبداهلل عليه السالم عن المحدود و المحدوده هل ترد من النكاح قال ال )همان، ص 

217، حديث 26933(
4. »الرجل اليردمن عيب«



10
ره 

شما
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

عیوب موجب فسخ نکاح
18

مرح��وم محقق كركي قائلند ك��ه اين روايت حجت اس��ت، مادامي كه دليل 
ديگ��ري عيوب ديگري را مطرح نكند. )محقق كركي، 1414 ه� .ق، ج 13، ص 225( 
ش��هيد ثاني در نقد اين دليل مي گويند: »غياث در كتب رجال ش��ناخته شده نيست، 
لذا سند حديث قابل اعتماد نمي باشد، عالوه بر آن الزمه ی عمل به روايت غياث ضّبی 
آن اس��ت كه وجود هيچ عيبي در مرد، موجب حق فس��خ براي زن نش��ود كه اين امر 
خالف اجماع مس��لمين است.« )ش��هيد ثاني، 1425 ه� .ق، ج8، ص 110؛ راستي و 

اسماعيلی، 1380، ص 125(
3-2. شهرت

مشهور فقها قائلند كه عيوب موجب فسخ نكاح، منحصر به عيوب مطروحه در 
روايات اس��ت. از اين رو انحصار عيوب از شهرت فتوايي برخوردار است. )صاحب جواهر 

و فاضل هندي به نقل از راستي و اسماعيلي، پيشين، ص 125(
4-2. حرمت قياس

اگر قائل باش��يم كه چون عيوب نكاح باعث ضرر يا نفرت و اذيت طرف مقابل 
مي شود، پس هر چيزي كه در طرف مقابل ايجاد آزار و نفرت نمايد، از عيوب موجب 
فس��خ نكاح است. در حقيقت حكم را به موارد مشابه سرايت داديم و اين قياس است 

كه نزد اماميه فاقد حجت است.
5-2. ممنوعيت اجتهاد در برابر نص 

اف��زودن عيوبي غير از عيوب محصوره در روايات، اجتهاد در برابر نص اس��ت 
نصوصي كه به وسيله ی شهرت هم ياري شده اند. )طباطبايي، 1418 ه� .ق، ج2، ص 

)133
6-2. نظم عمومي و استحكام خانواده

اگ��ر بخواهي��م عيوب نكاح را مانند س��اير عيوب مطروح��ه در قواعد عمومي 
قراردادها و ماده ی 426 قانون مدني بر اس��اس عرف و عادت مشخص كنيم، از آن جا 
كه عرف منضبط و روش��ن نبوده و بر اساس زمان و مكان متفاوت است، در استحكام 
و س��المت خانواده اختالل ايجاد ش��ده و با مسأله ی پايداري و بقاء خانواده در تعارض 
خواهد بود. عدم بقاء خانواده نيز با نظم عمومي در تضاد است. )محقق داماد، 1384، 

ص 342(
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3. دالیل مخالفان انحصار عيوب
اين گروه عيوب احصاء ش��ده را افزايش داده و به موارد ديگري هم س��رايت 
مي دهند. مثاًل قاضي طرابلس��ی موارد مش��ترك ميان زن و م��رد را به جذام، برص و 
كوري هم سرايت داده و اين موارد را قابل فسخ مي داند. )مرواريد، پيشين، ج 18، ص 
189( ش��هيد اول، جذام را نيز جزء عيوب مشترك به حساب مي آورند و خنثي بودن 
مرد را از عيوب مورد فس��خ مي دانند البته ايش��ان در جايي كه امكان درمان بيماري 

وجود دارد، حق فسخ را قابل اعمال نمي دانند. )همان، ص 686(
ام��ا عمده دلي��ل مخالفان انحصار عيوب را مي توان دليل روايی به ش��رح زير 

دانست:
1- اب��ن بكير از امام صادق عليه الّس��الم از مردي س��ؤال مي كن��د كه با زني 
مجنونه و دچار برص و مانند آن ازدواج كرده و امام در پاس��خ فرمودند كه مرد ضامن 

مهريه است.1 )شيخ حر عاملي، پيشين، ج 21، ص 212(
از آن جا كه ابن بكير از اصحاب اجماع بوده و بنابراين مرسالت وي هم مقبول 
است، روايت از لحاظ سندي مشكلي ندارد، اما از لحاظ داللي، وقتي امام مرد را ضامن 
مهريه دانس��ته اند، يعني نكاح فسخ شده، كه مهريه مي خواهد و اين كه دايره عيوب را 
گس��ترش مي دهد، يعني عيوب ديگري هم ش��بيه جنون و برص است كه باعث فسخ 

نكاح مي شوند و مرد بايد مهر زن را بپردازد.
اين اشكال به اين استدالل وارد است كه ممكن است مقصود از عبارت )شبه 
زا( س��اير بيماري هاي منصوصه در ساير روايات باشد، نه هر بيماري اي، فلذا نمي توان 

شبه زا را به هر بيماري تعميم داد.
2- امام صادق عليه السالم مي فرمايند: اگر زن مبتال به عفل يا برص يا مجنون 
ي��ا مبتال به افضاء و زني كه زمين گيري ظاه��ري دارد، تدليس نمايد، بدون طالق به 

خانواده اش برگردانده مي شود.2 )حر عاملي، پيشين، ج 21، ص 208، ج 26909(

1. عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بفض اصحابه قال: »س��ألت ابا عبداهلل 
عليه السالم عن رجل تزوج المراه بها الجنون و البرص و ... ذا فقال هو ضامن لمهر«

2. وعن عده من اصحابنا عن س��هل بن زياد و عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد ... عن الحس��ن بم محبول 
عن علي بن رئاب عن ابي عبيده عن ابي جعفر عليه السالم في حديث قال: »اذا دلست العفال و البرصا و المجنونه 

و المفضاه و من كان بيها زمانه ظاهره فانه ترد علي اهلها من غير طالق«
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در اين روايت محل بحث كلمه ی »زمانه« است. در لسان العرب زمانه اين گونه 
معنا ش��ده اس��ت: »العاهه انه جنس ببال يا التي يصابون بها و يدخلون فيها و هم لها 
كارهون )لسان العرب، 1408 ه� .ق، ج13، ص 199( و در مجمع البحرين آمده است: 
زمان��ه فه��و زمن من باب ... و هم مرض يدوم زماناً طوي��اًل )طريحی، 1375، ج6، ص 
260( بنابراين »زمانه« را در لغت به عنوان بيماري مزمن و مستمر و طوالني گرفته اند 
كه موجب رنج و تضعيف بدن گش��ته و انس��ان از آن كراهت دارد. اگر زمانه را به اين 
معنا بگيريم، يك معناي عام دارد. فلذا بيماري هايي كه داراي چنين شرايطي هستند 

نيز ممكن است جزء عيوب فسخ به حساب آيند.
ام��ا از آن ج��ا كه در باب غرج، زمانه را معموالً زمين گير بودن ناش��ي از لنگي 
گرفته اند، نمي توان قطعاً گفت كه زمانه به معناي عام بيماري سخت است؛ چرا كه در 

هر صورت دو احتمال مطرح است و احتمال دوم )زمين گيري( قوي تر است.
3- امام صادق عليه الّسالم در پاسخ سؤال مردي كه با زني قرناء ازدواج كرده، 
فرمودند: اين زن باردار نمي ش��ود و همس��رش از نزديكي با او ناخوش است. فلذا حق 

فسخ دارد.1 )شيخ حرعاملي، پيشين، ج21، ص 208، ج 26907(
در اين روايت، عدم گوارايي روابط زناشويي و باردار نشدن زوجه، از حكمت هاي 
فسخ شمرده شده است كه اگر آن را مالك قرار دهيم، در برخي عيوب و بيماري هاي 

ديگر هم ساري و جاري است.
به هر حال رواياتي از اين قبيل، مالكاتي عام ارائه مي دهند كه دامنه ی عيوب 
را گسترش مي دهد. اما نمي توان اين مالكات را دليل و علت دانست، بلكه مويد مطلب 
مي باشند. از طرفي شهرت فتوايي عيوب و باب احتياط بودن نكاح، عرصه ی  توسعه ی 

اين مالكات روايي را ضيق می كند.
2- در برخ��ي بيماري ها مانند جذام و ب��رص، علت عيب بودن را ايجاد نفرت 
و انزج��ار در ط��رف مقابل ذكر كرده و گفته بودند كه چون وجود اين بيماري ها باعث 
نفرت اس��ت و با هدف نكاح كه التذاذ جنسي است، مغاير است، لذا موجب حق فسخ 
مي ش��ود. از آن جا كه اين بيماري ها در زن يا در مرد، براي طرف مقابل ايجاد تنفر و 

1. و عن محمدبن يحيي عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحس��ن بن صالح قال س��ألت ابا عبداهلل عليه 
السالم عن رجل تزوج امراه فوجد بها قرناً قال هذه ال تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها تردعلي اهلها.
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ناراحتي مي كند و از اين جهت تفاوتي ميان زوج و زوجه نيس��ت، از اين رو بايد براي 
زن هم حق فسخ نكاح قائل بود. )فاضل هندي، 1416 ه� .ق، ج2، ص 71(

البته عده اي قائلند از آن جا كه مردان بيشتر در اجتماع حضور دارند، اگر مبتال 
به برص، جذام و امثال اين ها باشند، ديگران متوجه می شوند و معموالً نمي توانند آن 
را از خانواده ی همس��ر مخف��ي كنند. بنابراين اطالع حاصل ك��ردن از بيماري مردان 
چندان مش��كل نيست، اما بانوان چون مس��تور بوده و چه بسا مردي تا بعد از ازدواج 
همسر خود را نبيند، به طريق اولي از وجود بيماري او نيز مطلع نمي شود. پس در اين 

موارد حق فسخ از آن مرد است.
3- يكي از داليل طرفداران عدم انحصار عيوب، اين است كه روايات متعددي 
با توجه به سندهاي خوبي هم كه داشتند، داللت بر امكان فسخ نكاح در صورت بروز 
س��اير عيوب را داش��تند. پس در اين حالت ش��ك در اعمال حق فسخ به ظن مقيد يا 
يقين نزديك مي ش��ود و جايي براي اس��تصحاب اصل لزوم عقد باقي نمي ماند و قدر 

متيقن از مصاديق محصوره عيوب موجب فسخ افزايش مي يابد. 
4- دليل ديگر، مبناي حق فس��خ اس��ت كه به دليل وجود ضرر به كس��ي كه 
زياني به او وارد ش��ده اس��ت، ديگر قاعده ی لزوم عقد باقي نمي ماند و در اين تعارض 
مي��ان اص��ل لزوم عقد و قاعده ی الضرر، به دليل نفي ضرر در اس��الم، قاعده ی الضرر 
ب��ر قاعده ی لزوم عقد حكومت مي كند )مرواريد، پيش��ين، ج 18، ص 686( از طرفي 
اين بيماري ها انقطاع نس��ل به دنبال دارد، موجب ضرر عظيم می شود، در نتيجه لزوم 
عقد به واسطه ی قاعده ی الضرر منتفي گشته و حق خيار فسخ ثابت مي شود. )فاضل 

هندي، پيشين، ج2، ص 71(
5- در ب��اب عيوبي چون برص و جذام، ع��ده اي از علما قائل به قياس اولويت 
ش��ده اند. بدين صورت كه اين عيوب در زن موجب حق فسخ براي زوج مي شود، حال 
آن كه مرد مي تواند به وسيله ی طالق از همسر خود جدا شود. پس به طريق اولي اگر 
اين عيب در مرد باش��د، زن كه طالق به دس��ت او نمي باشد، بايد بتواند با استفاده از 

حق فسخ، رابطه ی زوجيت را قطع كند. )طباطبايي، پيشين، ج2، ص 132(
البته اين دليل را پذيرفته نمي دانند؛ چرا كه طريق رهايي زن تنها منحصر در 
حق خيار نيس��ت، بلكه ممكن اس��ت حاكم مرد را اجبار به طالق نمايد  يا اين كه زن 
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تا يافتن يك راه حل مناس��ب، جداي از مرد زندگي كند يا از مرد كناره گيري كند تا 
زوج درمان شود. )همان، ص 133(

محق��ق بحران��ي نيز در جواب اين اس��تدالل مي فرمايند: ب��ا توجه به آيات و 
رواي��ات مبني ب��ر رجوع به كتاب و س��نت در احكام اين دليل ه��اي عقلي صالحيت 

تاسيس احكام شرعيه را ندارد. )محقق بحراني، 1405 ه� . ق، ج 24، ص 351(
6- در باب روايات بحث عيوب، عده اي قائل بودند كه برخي روايات با منطوق 
خ��ود داللت بر حص��ر عيوب دارد. مانند رواياتي كه ب��ا ادات »انما« عيوب را محصور 
كرده بود و يا عبارت »واما ما س��واي ذلك فال« به دنبال آن آمده بود و برخي روايات 
هم با مفهوم خود داللت بر حصر دارند مثاًل ذكر كرده اند كه عيوب نكاح چهار تا است.

در اين بحث مش��اهده مي كنيم كه عالوه بر اين روايات كه عيوبي را محصور 
كرده، روايات ديگري هم داريم كه عيوب ديگري را برشمرده است. بنابراين حتي اگر 
قائل به مفهوم عدد هم باشيم، ميان دو دسته روايت تعارض است؛ رواياتي كه عيوب را 
محصور به چند عيب خاص مي داند و رواياتي كه عيوب ديگري غير از عيوب محصوره 
را برش��مرده است. در اين هنگام از قاعده ی جمع مهما امكن اولی من الطرد مي توان 
بهره جست. بدين صورت كه بسياري از اين روايات بدين گونه هستند كه سائلي از امام 
عليه السالم سؤال كرده و امام در مقام پاسخ به او فرمايش فرموده اند: چه بسا در حضور 
امام عيوب مختلفي ذكر شده و از حكم آن ها سؤال شده است و امام در پاسخ سؤال، 
چند عيب از عيوب مطروحه را موجب فس��خ دانسته و بقيه عيوب مطرح در جلسه را 
رد كرده ان��د. بدين صورت مي توان ميان روايات جمع برقرار كرد و عيوب نكاح را تنها 

محصور به روايات محصوره ندانست. 
7- ع��ده اي قائلند كه مي ت��وان از طريق تنقيح مناط و بررس��ي علل عيوب، 
دامنه ی علل موجب فس��خ را گس��ترش داد؛ زيرا ايش��ان علت اصلي وجود عيب را با 
توجه به روايات، ضرر طرف مقابل از اس��تمتاع دانسته كه در بسياري از موارد، نقصان 
لذت جنس��ي و در بعضي ديگر س��رايت بيماري را به همراه دارد. از طرفي با توجه به 
نظر بعضي فقها، با از بين رفتن عيب يا درمان ش��دن آن، حق فس��خ براي طرفين از 
بين مي رود. پس بقاء و انتفاء حكم، به بقاء و انتفاء علت مرتبط اس��ت. حق فس��خ به 
عل��ت وجود بيماري اس��ت و نه به ش��رط وجود بيماري. بنابراي��ن ميان حكم و علت 
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مناس��بت ذاتي وجود دارد. ديگر آن كه علت مختص به مورد نص نيس��ت؛ چرا كه در 
اوامر ارش��ادي، امكان تعليل وجود دارد و حكم مختص به يك مصداق خاص نيس��ت. 
در حال��ي كه در اوامر عبادي به عبارت ديگر اوامر مولوی امكان تعليل )مگر در موارد 
مس��تنبط العله( وجود ندارد. بدين ترتيب در مورد بيماري ها و عيوب مذكور نيز چون 
امر شارع امر مولوی نبوده و ارشادي است، امكان تنقيح موضوع وجود دارد و مي توان 
علت به دس��ت آمده را به موارد مشابه با همين علت سرايت داد؛ چرا كه امر شارع در 
اين مورد ارشاد به امري است كه عقل نيز درك مي كرده و شارع امر مولوی به آن چه 

عقل درك مي نمايد، نمي كند، بلكه امر در اين امور ارشاد بر انجام آن ها است. 

نتيجه
در مقام اين كه بخواهيم تصميم بگيريم كه آيا موارد فس��خ نكاح احصاء شده 
اس��ت يا عدم احصاء آن ها درست اس��ت، اگر با ديد جامعه شناسانه جلو برويم، هر دو 
نظ��ر قاب��ل توجيه خواهد بود. از يك طرف احصاء و محدود كردن موارد فس��خ نكاح، 
باعث اس��تحكام كانون خانواده مي ش��ود و از طرف ديگر مي توان گفت وقتي در اين 
كانون، عش��ق و محبت جاي خود را به نفرت و مشقت داده است، چرا اصرار به حفظ 

و نگه داري آن داشته باشيم.
به نظر مي رس��د بررس��ي جامعه ش��ناختي اين موضوع نتيجه ی مطلوب در بر 
ندارد. حتي ش��ايد بتوان گفت اين بحث جايگاه مناسبي براي بررسي جامعه شناسانه 
نيس��ت؛ چرا كه يك جامعه ش��ناس بيشتر سعي در توصيف مس��أله دارد و محاسن و 
معايبي را كه ممكن اس��ت وجود داش��ته باش��د، تجزيه و تحليل مي كند، ولي احكام 
ش��رعي و قواعد حقوقي، از بايدها و نبايدها بحث مي كنند. اين احكام خصوصاً احكام 
مرب��وط به نكاح و احوال ش��خصيه، نيروي الزام آور خود را از ش��رع و نصوص دريافت 
مي كنند، نه از استقراء و مطالعات جامعه شناختي. در فقه اماميه نيز نظريه ی قاطع بر 
اين است كه موارد فسخ نكاح، محدود به موارد معين بوده و در ساير موارد، اصل لزوم 
حاك��م خواهد بود. بنابراين اگر اختالفي بين علمای اماميه در ذكر عيوب وجود دارد، 
تنها اختالف در عيوب برش��مرده شده و روايات است، اما در اين كه آيا مي توان عيوب 
ديگري غير از عيوب مذكوره را در دامنه ی فس��خ ن��كاح وارد كرد، نظر علماي اماميه 
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اجماعاً منفي است. )خامنه اي، 1420 ه� .ق، ص 125(
برخي از فقهاي عامه، عيوب نكاح را حصري ندانس��ته، بلكه هر چيزي كه در 
ط��رف مقاب��ل ايجاد آزار و نفرت نمايد را از عيوب نكاح به ش��مار مي آوردند. اين نظر 
منسوب به شريح قاضي، معمر الزهري، ابي ثور ابن قيم جوزيه و ابن تيميه است. اين 
گروه در مقام استدالل به سه مورد اشاره مي كنند: اول روايت وارده از عمربن خطاب، 
خليفه ی دوم است كه در مورد عيوب نكاح، تنها مواردي را به عنوان مثال ذكر مي كند 
و ابن قيم از اين خبر نتيجه مي گيرد كه عمر فقط از باب مثال اين موارد را ذكر كرده 

است. بنابراين ساير موارد مي تواند حق فسخ ايجاد كند.
دليل دوم اخبار رس��يده از برخي صحابه اس��ت كه هيچ گاه عيب خاصي را در 
نكاح مورد تاكيد قرار نمي دادند و دليل س��وم يك دليل عقلي است كه حكم دايرمدار 
علت است و ازآن جا كه همه اتفاق نظر دارند كه علت حكم در عيب نكاح، ضرر است 
پس هر جا كه ضرر وجود داشته باشد، حكم آن نيز بايد وجود دارد. )اسماعيل كاظم 
العي��اوي، احكام العيب في الفقه االس��المي، ص 270 به نق��ل از: گرجي، 1384، ص 

)308
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