مطالعات فقهي و فلسفي
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1931
صفحات  55ـ 39

حق فسخ نکاح با بیماریهای جدید


سید مهدی میرداداشی

(تاریخ دریافت5931/60/60 :؛ تاریخ پذیرش)5931/69/51 :

چکیده
قانون مدنی در مواد  5500،5505و  5509با پیروی از مشهور فقهای امامیه به ذکر عیوب منصوصه پرداخته است عیوبی کهه بهه مو ه
آن برای هریک از زو ین یا هردو حس مورد حق فسخ ایجاد خواهد شد یکی از چالشههای حقهوقی مکهاکن آن اسهت کهه :آیها و هود
بیماریهای دید از مله دیابت ،سرطان  ،ایدز و  ...در احدی از زو ین مو حق فسخ در نکاح برای دیگهری مهیگهردد یها ایهن کهه
منکصراً بیماریهای ذکر شده در مواد  5500،5505و  5509قانون مدنی مو حق فسخ میگردند؟ به عبارت دیگر بیماریههای دیهد،
موضوعاً غیر از بیماری های منصوصه می باشد حال آیا برای زو ین در غیر از عیوب منصوصه ،حق فسخ و ود دارد یها نهه؟ چنهان کهه
این بیماریها از سوی شخص مبتال درمان شود چه اثری بر حق فسخ خواهد گذاشت آیا مو سقوط حق فسخ خواههد شهد؟ پاسهخ بهه
سواالت فوق و هه همت این نوشته است.

کلیدواژگان
بیماریهای دید ،حق فسخ ،عیوب منصوصه.

 استادیار گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmirdadashim@yahoo.com :
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مقدمه
انحالل نکاح عبارت است از انقطاع و از میان رفتن رابطه ی زناشویی که علل متتلیلی ملیتوانلد
داشته باشد .مطابق مادهی  2211قانون مدنی ایران ،عقد نکاح به فسخ یا طالق یا به بذل ملدت در
عقد انقطاع منح می شود .در فقه شیعه فسخ نکاح شام  3مورد میشود -2:برخی عیوب خلا
در مردان و زنان به شرطی که قب از عقد وجود داشته باشد ،به استثنای جنون و عنن در مردان کله
اگر بعد از عقد نیز حادث شود موجب حق فسخ برای زن می گردد .عیوب خلا
خصاء،عنن،جبّ و عیوب خا

زنان شام قرن ،جذام ،بر

ملردان شلام

 ،افضاء ،زمین گیری و نابینایی از هر

دو چشم است -1 .دومین مورد از موارد فسخ نکاح تدلیس (فریب در ازدواج ) ملی باشلد کله در
عیوبی غیر از عیوب مذکور نیز ثابت می گردد.بنابراین رابطه ی تدلیس و عیوب موجب فسخ نکاح
عموم و خصو

من وجه است -3.مورد دیگری که موجب فسخ فسخ نکاح می گردد(تتلل

از

شرط صیت)میباشد که البته در کتب فقهی با عنوان (تدلیس در نکاح)مطرح میباشلد و در قلانون
مدنی با عنوان خیار فسخ در صورت عدم وص

مشروط (ماده ی 2211ق .م)به آن پرداخته شلده

است .عیوب نام برده شده در فقه شیعه و قانون مدنی ایران که با توجه متون روایی اسلالم نگاشلته
شده است ،محصوربه تعداد معینی از جمله :بیماری های پوستی مانند :بر
مقاربتی متصو

و جذام و بیماریهای

زنان و مردان از جمله :قرن ،افضاء ،عنن ،خصا و جبّ است که تعدادی از ایلن

بیماری ها امروزه با پیشرفت علوم پزشکی تا حدّ زیادی قاب درمان ملی باشلندو در برخلی ملوارد
کامالً قاب درمان هستند،بنابراین دیگر نمی توان به عنوان بیملاری هلای درملانناپلذیر در انحلالل
نکاح به کار روند ،امّا در کنار این بیماریها ،بیملاریهلای تلازه ای شلناخته شلده کله در گذشلته
ناشناخته بودند و یا اصالً وجود نداشتند مانند:ایدز ،هپاتیت ،سرطان،و غیره ...حال آیا برای زوجین
در غیر از عیوب منصوصه ،حق فسخ وجود دارد یا نه؟ چنان که این بیماریها از سوی شتص مبتال
درمان شود چه اثری بر حق فسخ خواهد گذاشت آیا موجب سقوط حق فسخ خواهد شد؟ پاسلخ
به سواالت فوق وجهه همت این نوشته است.
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بررسي اقوال فقها
بیماریهای جدید از جمله دیابت ،سلرطان  ،ایلدز (میرداداشلی 2)46/2331/و  ...قطعلاً از عیلوب
منصوصه نمیباشند  .در این که آیا برای زوجین در غیر از عیوب منصوصه ،حق فسخ وجلود دارد
یا نه؟ بین فقها اختالف است .به نظر می رسد که؛ اکثر فقها امکان فسلخ نکلاح در عیلوبی غیلر از
عیوب منصوصه را منتیی دانسته و به اص لزوم استناد کردهاند و در پاسخ آن علده از افلرادی کله
می گویند حق فسخ در جذام که بیماری مسری میباشد وجود دارد ،پس در عیلوب جدیلدی کله

مسری باشد نیز میآید ،می فرماینل د ایلن املر قیلاس اسلت کله در ملذهب امامیله ملردود اسلت.
(سبزوارى 2623 /ه.ق 1)213/12 /این عده  ،راه ح مشک را در رجوع به حاکم می داننلد تلا بلر
اساس نظر وی عم شود(.همان)
 aids. 2متی عبارت ) (acquierd immunadeficiency syndromeمى باشد ،که به میهوم ل عارضه ضلع مصلونیت
اکتسابى ل مى باشد .عام این بیمارى ل که از خطرناك ترین امراض است که تاکنون بشر به آن مبتال شلده اسلت و در
برخى از تعابیر از آن به عنوان «طاعون قرن بیستم» اطالق شده ل ویروسلى اسلت بله نلام ) .(HIVایلن کلمله متیل
عبارت ( (huma immuo deficecy viyusبه میهوم ویروس بیمارى ایدز مى باشد .به گیته برخى از نویسندگان ،هلم
اکنون  21میلیون نیر در جهان مبتال به ایدز هستند و پیش بینى مى شود تا  4سال آینلده ایلن رقلم بله  61میلیلون نیلر
برسد ،هیچ ملّتى وجود ندارد که از این بیمارى در امان مانده باشد %12 .مبتالیان به ایدز را مردان تشکی ملى دهنلد و
عمر مبتالیان بین 63ل 22سال دور مى زند ،این بیمارى بیشتر در آفریقا ،جنوب شرق آسیا و هند گسترش یافته است و
زمانى که شتصى به آن مبتال شود ،از آن جدا نمى شود تا وى را بکشد ،این «ویروس» شک و صورت معینى نلدارد و
سریعاً تغییر مى کند و به همین جهت ،هنوز پزشکان ،درمانى براى این مرض نیافتند .عل بیمارى ایدز و انتقلال آن در
برخى از نقاط جهان با نقاط دیگر تیاوت دارد .در غرب ،علت بیمارى ایلدز ،للواط ملى باشلد کله بلیش از  %11آن را
تشکی مى دهد .در آلمان و فرانسه ،علت این بیمارى ،انتقال خون مى باشد و در آفریقا و شرق آسیا ،عامل بیملارى و
گسترش آن زنا مى باشد .در کشورهاى اسالمى این بیمارى از طریق انتقلال خلون آللوده از انگلسلتان ،آمریکلا و دول
غربى به این کشورها و سپس تماس جنسى بین زن و مرد و انتقال مرض از یکى به دیگرى مى باشلد .چنانکله  %21از
انتقال بوسیله حام به جنین صورت مى گیرد .اجماال راههاى انتقال بیمارى ایدز یکى از سه مورد مى باشد الل %11 :
از راه تماس جنسى بین افراد یك جنس یا دو جنس مى باشد ب :از راه انتقال خون و سرنگهاى آللوده ج :از راه ملادر
آلوده به جنین.
« .1االمرضااملادية ررتملالمل اخلرررملا ارركاملتملاطملهكلررلملبعررض مل ر مل يررةملحصررضملماخلترركيملا ارركامللمل،ررعمل ر مملليررجملال ررةملمررلملا ضخلررا مللملم ر مل ر ملا مل
احلكهجملا شضعىمللملا فص ملتملاحلكجمل انهمكملمبكمل قتضىمللظض »...
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صاحب ریاض(ره) در مقام ردّ استدالل شهید ثانی ،مبنی بر اشتراك بر

و جذام در زن و مرد

به استناد مسری بودن آنها می فرماید :اگر بنلا باشلد بلر اسلاس ایلن کله ،اینهلا از عیلوب مسلری
می باشند ،قائ به اشتراك بر

و جذام بشویم ،الزمه اش ایلن اسلت کله ایلن کلالم را در تملام

امراض مسری بزنیم که به نظر نمیرسد خود شهید ثانی(ره) به آن ملتزم باشلد (.طباطبلایى2621 /
ه.ق 2)621 /22/همین سیاق را می توان در کالم شیخ انصاری(ره) نلارر بله اسلتدالل شلهید ثلانی
دید (،انصارى 2622 /ه.ق 1)636 /برخی از فقهاء در همین مسأله ثبوت حق فسخ در جمیع عیوب
مسریه را از ساحت تمام فقهاء نیی نمودهاند( .روحانى2626 /هل.ق 3)12/11/در مجملوع بله نظلر
می رسد که جهت اصلی عدم امکان تسری از عیوب منصوصه به عیوب غیلر منصوصله ،تعبلد بلر
نصو

وارده میباشد به همین دلی است که فقها ء حتی عیب خبهلق" کله مشلابه بلر

منصو

) می باشد را موجب فسخ نکاح نمیدانند (.نجیى/بی تا331/31/؛ روحانى/بی تلا13/11/؛

(عیلب

کرکى  2626 /ه.ق134/23/؛ فتر المحققین2311/ه.ق214/3/؛ شهید ثانى2623/ه.ق223/1/؛ فاض
هنللدى2624 /ه.ق344/1/؛ حلّللى 2623 /ه .ق 44/3/؛  /خوانسللارى2612 /ه .ق341/6/؛ اراکللى/
2623ه .ق 6)624/بنابراین ،از مطاوی کلمات فقهاء می توان برداشت نمود که بیشتر فقهاء به علدم
امکان تسری از عیوب منصوصه نظر دارند ،امری که با اصالة اللزوم در عقود بویژه در عقد نکاح و
اهتمام شارع مقدس بر حیظ و حراست ازکیان خانواده هم سو است و در آرای شعب دیوان علالی
کشور نیز آمده است (حسینى.)132/2313 /
البته معدودی از فقهاء با اشاره به پیدایش بیماری های جدید بلویژه «ایلدز» و تبیلین برخلی از
مسای پیرامونی ،به تیصی پیرامون امکان حق فسخ در صورت ابتالی یکی از زوجین به «ایدز» بله
« .2تملفاهملمعمل

ملاستلزامهملطضدملاحلكجمللمله ملمضاملميةملتالملأاا مل لتزمه».

 ...«.1مضكفكًملا ملألهملمستلزممل تايملا فسخملجبماعملاالمضااملادية ه».
 ...« .3معملألهملمستلزممل تايملا فسخملجبماعملاالمضااملادية تملتملململ ق مل هملاحة».
« .6تملهافملهكطملف ملاعتتكاملاب تهقملا ذيملفضقمل انهملتمل نيملا ربصملمرعملهاممركملأ اضرنيملاطملا رربصمل،ركاضملحملا ل رجملظ ملا يظرجملدتلرهمملتملمرلملع مك رهملألرهملظ امل
،زاملحملاداضعملظ ضةملململخيضجملدمممل ملمكءملأ اضم»...
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بحث و بررسی پرداختهاند (.الجواهرى ) 612/1/حال مطلب را به این صورت طرح می کنلیم ؛ در
صورتی که شتصی بدون این که بداند با شتصی که دچار بیماریهلای جدیلد از جملله دیابلت،
سرطان  ،ایدز و ...است  ،ازدواج کند و بعد از ازدواج ،به این امر پی ببرد ،آیلا بلرای ایلن شلتص
حق فسخ وجود خواهد داشت؟
باید گیت ،در صورت ابتالی هریك از زن و ملرد بله بیملاریهلای جدیلد از جملله دیابلت،
سرطان ،ایدز و  ،...اینکه برای طرف مقاب حق فسخ باشد ،مشلک اسلت چلون آنچله از روایلات
استیاده میشود ،این است که عیوب موجود در زن و مرد ،که برای طرف مقاب حق فسخ میآورد،
منحصر است در آنچه که در روایات باب آمده است(.علاملى 2613 /ه.ق 2)113/12/بلدیهی اسلت
عیوب مستحدثه و از جمله بیماریهایی مانند دیابت ،سرطان ،ایلدز و  ،...از آن دسلته نملیباشلد.
برخی از فقهاء با بیان دو شاهد در مورد روایت صحیحه حلبی ،به امکلان اسلتیاده حصلر از ملورد
روایت اشاره نمودند(.اراکى2623 /ه .ق 1)621/در این خصو

فتاوای ذی قاب توجه است؛

سوال؛ آیا بیماری ایدز از عیوب زن در نکاح محسوب میشود و سبب فسخ نکاح میگردد یلا
نه؟ ازدواج زن با مردان مبتال به این بیماری چه حکمی دارد؟
جواب :آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای
«موجب حق فسخ نکاح نیست مگر آنکه در ضمن عقلد نکلاح سلالمت از آن بیملاری شلرط
شود» ( .گنجینه استیتائات قضایی /سؤال ).2166
ِ
ملاحللَرِّرِّْملعررلملأََِّّ ِّ ِّ
رني ِّملِِّسرنَ ِّكد ِّملعررل َ ِ
ملعر نراَااءح َملتمل َملنمل رحتَرانِّنحرااملَررهحمل
ملعلِّر نرِّْمل نر ِّرل ن
املامَضأَ رحرهح َ
ملعر ِّرل نَ ن َ ن َ
ملاَّرركد َ
 « .2حُمَ َّم حرةمل نر حرل َ
ملعنترةملا َّ مل ملأَلرَّرهحمل َررك َملل:ملِّحملا َّض حخلر ِّ مل رَتَ رَرزَّت حجملظِّ َ مل َر نراملم-ملفَرِّرذ َ ن
ملاحلح َسر ن ِّ ن َ ن
كل َملالمل رحضدمل-ملتمل َك َلملظََِّّّنَكمل رضدملا نِّ َك ِّ
ملاْلنح ِّ
صملت ن ِّ
اط َملتملا َني َف ِّمل».
ملاْلح َذام َملت نح
ح
كحملم َلملانتَرَض ِّ َ
ََ َ َ
حَ
« .1ادررذهااملحمل ر ا تملاحللررْملادتق نةمررتملهلمررتمل«ظنَّنررك»ملتملهررْمل ررةمل نكررضملدال تهرركملعلررىملااليصرركامملتمل،ك ررتملا مررضملأ نطملكهاررةهكملأ ررةملمررلملكهاررةمل«ظ نملط»ملا ك اررتمل
رهملظالمل دةملكهارةمل رةتطملاسرتفكدةمل
علمل«مك»مملتملانمبكمل شهةمل يتعانملحملا فكاساتملعلملمينكهكمل قا نك:مل(ا لملاسلملتملخلزملا لمللاسرل)مملفذلنرهملالمل سرتفكدملمن ن
االيصكامملتمل كرلملحملبصراصملادقركمملا قض نرتمل كامرتملعلرىملظاادةملااليصركاملتملهراملأمرضاط:ا نتل:ملت اعرهملحمل لر ملا صر ا تملعقاررملا سرنالملعرلملحركلمل

رضمملتملظالملفر ملا ر مل انهمررك.ملتمل
رضدملا نكرركح.ملظخلمملتملهررذاملاْلرااهملظنَّنرركمل نعتررقملعلررىمل ر ملا سرنالملظ املأا ررةملاحلصر
ا يرراااءمملفاخلر
ن
ن
ركهملامرركملالمل ر نضدمملتملظنَّنرركمل ر ن

ا كين:ملألنهملحمل يضملا نصاصملت عمل يةمل هضملهذ ملا ا يتمل ا ه:ملتملالمل نضدملمبكملساىمل

».
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سوال :بیماری بر

که موجب فسخ عقد میگردد آیا به علت شباهت راهری با بیملاریهلای

مسری و عیونی و غیره میباشد یا صرفا این احکام در مورد بیماری بر

(لك و پیس) میباشد؟

جواب :آیت اهلل العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«نکاح را میتوان به دو علت فسخ نمود:ال  .به سبب وجود عیب (چهار عیب در مرد و هیلت
عیب در زن که تیصیلش در رسالهها آمده است .ب .تدلیس» ( .موسوی اردبیلی )131 /2/2311/
مالحظه میگردد که در این فتاوی ،صرفا عیوب منصوصه ،از موجبات فسخ دانسلته شلده انلد.
بنابراین ،خود عنوان دیابت ،سرطان  ،ایدز و  ...از عیوبی نیست که بتوان بوسیله آن ،قائ بله حلق
فسخ شد مگر این که در قالب شرط یا تدلیس بگنجد.
ال  :شرط؛ اگر مرد از حال همسر مبتالیش آگاهی داشت ،هرگز به ازدواج با وی تن نمی داد.
سکوت زن از طرح بیماریاش با این که بنای مردم و ارتکاز آنها بر اصاله الصلحه اسلت و غیللت
مرد از احتمال بیماری زن میتواند محقق شرط قرار گیرد ،هر چند که سالمت از امثال این امراض
در متن عقد صریحاً شرط نشده باشد ،لکن سالمت از چنین امراضی از چیزهلایی اسلت کله زن و
مرد بنای بر آن میگذارند و عقد را بر آن اساس اجرا ملی کننلد و رلاهراً فرقلی بلین شلرطی کله
صریحاً در عقد ذکر شود با شرطی که طرفین بنای بر آن میگذارند نیست ( المحسنى) 313 /
فتوای ذی نیز گویای مطلب است؛
سوال :اینجانب دختری را به عقد در آوردم که در همان موقع ،احتیاط پنجلاه و شلش بلودم و
اعزام به سربازی شدم بعد از  4ماه که از سربازی برگشتم ،عروسی کردم و بعد از مدتی اطالع پیدا
کردم که دختر معیوب است و به تشتیص دکتر عادت زنانگی به خود نملیبینلد و عقلیم اسلت و
پستان هم ندارد او به سن  11سالگی است و پدر و مادر و خود دختر هلم از ایلن موضلوع مطللع
بودهاند و به من کلك زدهاند .آیا اینجانب می توانم ادعای خسارت از پدر و مادر او بنملایم آیلا از
نظر اسالم در موقع طالق مهرش به گردن شوهرش است یا به عهده پدر و مادر و خود دختلر کله
به اتیاق هم به من کلك زدهاند؟
جواب :آیت اهلل العظمی سید محمد رضا گلپایگانی
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«بطورکلی در مث این عیب که عقد مبنیاً بر سالمت زوجله از آن واقلع ملیشلود اگلر زوج در
حین عقد مطلع نبوده ،می تواند عقد را فسخ نماید و اگر دخول نکرده مهر را بدهکار نیست و اگر
دخول واقع شده باشد باید مهر را به زوجه در صورتی که خود او تدلیس نکرده باشد بدهلد و بله
کسی که تدلیس کرده رجوع نماید و اگر خود زوجه تلدلیس کلرده باشلد مهلر را طلبکلار نیسلت
واهللالعالم .و در نزاع موضوعی مرافعهء شرعیه الزم است» (گنجینه استیتائات قضایی /سؤال).1611
بنابراین شرط در عقود اعم است از این که در متن عقد ذکر شده باشد و یا این که بنائی باشلد
و یا از مرتکزاتی باشد که متعاقدان بر آن اساس عقد را جاری میکنند ،به شکلی که اگر آن جهلت
نبود بر انعقاد عقد اقدام نمیکردند .مرحوم سید محمد کارم یزدی(ره) در این مورد می نویسند« :تمل
يتكاةملأبضىملحمل ااةمل ااطئهمكملتمل نكاهمكملعلىملا شضطملسااءملهكطملمعملاال ملتزامملا نسك قملأتملمعملادقكت رتملا نسرك قتملأتملمرلملخلهرتمل
صر تملتملظطملململ
صر تملحملا ياضرنيملحاراملظ نطملادتارعملادعلرقمل نصرضاملظ ملا تتركينملعلرىملا ن
اديهاد تملا كاخلارتملهمركملحملاار اطملا ن
ذهضملحملا يقةملتملا اخلهملفاهمل ةقملا شضطملعلرْملهرذاملادقرةااملمرلملا تااطرنتملا تتركينملفاشرملهملعمراممل ا ره(ص):ملادنمنراطملعنرةمل

اضتطهجملتملا ضكًمل اةملمينايملفاةلملعلاهملعمامملاتفرااملاب يقراد»( طباطبایى 2621 /ه.ق221 /1/؛  /خلویى2621 /
ه ق)313/2/

2

با این حساب می توان گیت :سالمت از بسیاری از عیلوب و املراض از قبیل شلروط بنلائی،
محسوب می شوند (.الجواهرى) 314/1/
ب :تدلیس؛ که از باب تیعی به میهوم خدعه و نیرنگ و عملیاتی است که موجب فریب طرف
شود (،نجیى/بی تا 1) 341/31/بنابراین در تحقق تدلیس وجود دو رکن ضروری است :ال  :عنصر
مادی؛ به این معنی که باید عملیاتی انجام شود تا عیبی پوشانده شود یا وجود صلیتی را کله ملورد
نظر طرف است ،در دیگری وانمود کند ،بدیهی است تشتیص این کله چله عملیلاتی تلدلیس بله
...« .2باكاملختلفملا شضطملاالا كك يمملتملهاملهك شضطملادصضحمل هملحقاقت»...

« .1ا تة اسملهامل فيار ملمرلملادةا سرتملمبيرىملادخكدعرتملتملا رة سملُمضهرملكًملا ظلمرتمملفكرا نملطملادرةِّسملدركملدنرسملتملبرة مملاظلرجملاالمرضملعلرىملادخرةت » نیلز ر.ك:
ن
ماده  631قانون مدنى .
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شمار می رود به عهده عرف است ب :عنصر معنوی؛ به این معنی که عملیات صورت گرفتله بایلد
ارادی و به عمد باشد و به قصد فریب طرف انجام گردد و این اقدام منجر به فریلب طلرف بشلود
(کاتوزیان) 312/2/2314 /
حال با توجه به آنچه که در مورد رکن مادی گیتهایم ،آیا لزوماً بایسلتی فعللی انجلام شلود تلا
تدلیس محقق گردد یا این که سکوت به عمد در مورد عیب موجلود نیلز موجلب تحقلق تلدلیس
می شود؟ به تعبیر دیگر آیا تدلیس لزوماً باید ایجابی باشد یا به صورت سلبی و منیی نیلز صلورت
می گیرد؟ در این خصو

اختالف است  .برخی از فقهاء فرموده اند؛ با توجه به وجود نصو

و

روایات در باب نکاح ،می توان به تحقق تدلیس در فلرض سلکوت از عیلب موجلود نظلر داد .در
واقع اگر دارنده نقص ،اثباتاً و نییاً چیزی درباره عیب خود نگوید ،در صورتی که نقلص از عیلوبی
باشد که عادتاً قاب اغماض و مسلامحه نیسلت بله شلکلی کله بلا آگلاهی ،غالبلاً ازدواج صلورت
نمیگیرد ،سلکوت دربلاره آن «تلدلیس» اسلت( .نجیلى/بلی تلا341/31/؛ موسلوی علاملی2622/
ه.ق322/2/؛ سبزوارى 2623 /ه ق236/12/؛ اصیهانى 2333 /ه.ق116/3/؛ فاض لنکرانی2612/ه.ق/
622؛  /بهجت 2614 /ه.ق62/6/؛ مکارم شیرازی 2313/ش 2).36/2/در این خصو

فتاوای ذیل

قاب توجه است؛
سوال؛ زوجهای به علت بیماری پیسی زوج (بیماری بلر
ناحیه تناسلی از تناول غذا با زوج خود و انجام ورای

) در هلر دو پلا و هلر دو دسلت و

زناشوئی به طریلق اوللی کراهلت دارد .بلا

توجه به اینکه بیماری پیسی زوج مسلم و مبتنی بر گواهی پزشکی قلانونی اسلت و بلا عنایلت بله
اینکه اقوام و خویشاوندان زوجه به لحاظ بیماری پیسی زوج محدودیت شدیدی در رفلت و آملد
...« .2ملظالملأطملا ذيمل ظهضملململلصاصملادقكممل ملهامل ض حملمجكعرتملمرلملا

ر كهملهققرهملهنرك(لکركح)ملاب سركايملعرلملا ياررملمرعملا يلرجمل رهمملفضر ملعرلمل

اإلبتكامل ضة »؛ «تمل ت نققملا تة اسملاب سكايملعلملا يارملمرعملا يلرجمل رهملتملدعراىمل رفتملهمركلملمرعملعرةمهكملمرلملا زتخلرتملأتملت انهركمل خلر ملا ترزت ملظ ملامل
هرركطملا بترركامل لررزتجملأتملمررلمل قررامملمقكمررهمملتملهررذاملمررلملا ررزتجملأتملمررلمل نرراهملمنك رره»؛ «تملا ظرركهضملهققررهملأ ضرركملاب سرركايملعررلملا ياررملمررعملا يلررجمل ررهملتمل
بفكارهملعلررىملا رزتجملتملاعتقرركد ملاب يررةممل صرةقملا تررة اسملفاررهملعضفركمملفاشررملهملظطر قملا د ررتمل هرضاملبصا ركملحملم ر ملا نكرركحملا رذيملأ طملا شرركا ملحمل هررضمل
ا يااهملململابهمللصحملادستشع».
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خود با آنها قائ شده و تقریبا قطع رابطه نمودهاند و حتی مردان آنها حاضر به دست دادن بلا زوج
نیستند آیا چنین وضعیتی برای زوجه ((عسر و حرج)) محسوب میشود یا خیر؟
جواب :آیت اهلل العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
اگر مرض پیسی و بر

در شوهر قب از عقد و قب از هم بستر شدن باشد و زن نداند که این

مرد چنین مرضی را دارد و مرد این عیب را متیی بدارد و قب از عم زناشلوئی معللوم شلود زن
هم حق فسخ دارد و هم حق طالق و اگر فسخ کند نه تمام مهر به زن میرسد و نه نصل

مهلر و

اگر بعد از عقد و بعد از وطی بیماری زوج معلوم شود و مدلس یعنلی مسلتور دارنلده خلود زوج
باشد زوجه حق فسخ داشته تمام مهر به وی میرسد و اگر زن با علم و اطالع ازدواج کلرده باشلد
حق فسخ ندارد ولی اگر متنیر است میتواند به دلی عسر و حرج تقاضای طالق کنلد و اگلر زوج
قبال سالم بوده و مرض پیسی بعد عارض شده است اگر قاب معالجه است معالجه کند و اگر قابل
عالج نیست در صورت ثبوت اص مرض و رغبت نداشتن زن به زوجیت ملرد یلا مسلری بلودن
مرض میتواند طالق بگیرد ( .موسوی اردبیلی 131 /2/2311/؛ فتاحی معصوم).111/1/2311/
بنابراین امکان حق فسخ در فرض سوال تحقیق میتواند در قالب شرط ارتکازی یا تدلیس قرار
بگیرد،که در این دو فرض نیز چون مسلاله اختالفلی اسلت و برخلی از فقهلا بله شلرط ارتکلازی
اعتقادی نداشته بویژه این که اساساً بیماریهای پیش گیتله تلا حلدودی ناشلناخته اسلت و علرف
توجهی به آن ندارد در حالی که این شروط در صورتی قاب الزامند که احلراز گلردد میلان طلرفین
معلوم بوده است (.محقق داماد).116/2311 /
یعنی خیار شرط سالمت ،به خودی خود موجود نیست( .مکارم شیرازی ).36/2/
و از طرفی در برخی از متون فقهی به هر نوع شرط ضمنی ،شرط بنایی اطالق شلده( ،آصل
المحسنى  /پیشین311/؛ بحرانى 2611 /ه.ق 2)243/و مشهور فقهای امامیه بر این باورند کله شلرط

...« .2حملا شضطملا ضمينملاالا كك يمملتملهاملأطمل يلجمله ملا عضفنيملتمل انيكطملا يقةملمتنانكًملعلاه»...
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بنایی الزم الوفاء نیست (.انصارى/پیشین 2)111/چنان که برخی از فقها ء در تحقق تدلیس  ،صرف
سکوت را کافی نمیدانند (.خمینى/بی تا134/1/؛ گلپایگلانى 2623 /ه ق321/1/؛ سیسلتانى2611 /
ه.ق314/؛ طباطبایى 2621 /ه.ق612/22/؛ انصارى 2622 /ه.ق 1)636/بنابراین احتیاط در این اسلت
که در مجموع به عدم تحقق حق فسخ قائ شویم .برخی از مراجع معاصر نیز در جواب اسلتیتائی
در این خصو

 ،به عدم وجود حق فسخ اشاره نمودند ( .موسوی اردبیلی؛ نوری هملدانی؛ ملدنی

تبریزی ؛شیرازی ،گنجینه استیتائات قضایی /سؤال .)1614
نتیجه
در صورت ابتالی هر یك زن و مرد به بیماریهای جدید مانند دیابت ،سرطان  ،ایدز  ،برای طرف
مقاب حق فسخ نمیباشد ،به عبارت دیگر ،عنوان دیابت ،سرطان و ایدز از عیوبی نیست که بتلوان
به وسیله آن ،قائ به حق فسخ شد بنابراین احتیاط در این است که در مجموع به عدم تحقق حلق
فسخ قائ شویم بدیهی است در صورت ابتالی زن به یکی از امراض جدید ،زوج با اختیار ناشلی
از ماده  2233قانون مدنی اقدام به تطلیق زوجه خود خواهد نملود و اگلر ملرد مبلتال بله یکلی از
بیمایهای جدید شود که امکان ادامه زوجیت زا دشوار نماید زوجه میتواند براساس اختیار ناشلی از
ماده  2231قانون مدنی درخواست طالق قضائی نماید.

« .2ا شرضطملا ركمل:ملاطمل لترزممل رهمللملمرنملا يقرةمملفلرامل ااطاركملعلارهمل تلرهملململ كرفمل ر مللملا ترزامملادشرضتطمل رهملعلرىملادشرهاامل ر ملململ حيلرجملفارهملبر اململعرةاملمرركمل
تاهجملململظكهضملا

املتملادختلف» ؛ نیز ر.ك :السید میر عبدالیتاح الحسینى المراغى ،العناوین ،مؤسسه النشر االسالمى ،قلم،

چاپ اول 2621 ،هل..ق،

.112

« .1مسررا تمل41مل رراسملمررلملا تررة اسملاداخلرررمل لخارركاملسرركايملا زتخلررتملأتملت انهررك.ملعررلملا ررنق ملمررعملتخلرراد ملتملاعتقرركدملا ررزتجملعةمررهحمل،ررعملا يارراهملاداخلتررتمل
لخارركاملتملأت مل ررذ ملسرركادمكملعررلملفقررةمل ررفتملا كمرركلملمررعملاعتقرركدملا ررزتجملتخلادهررك ».؛ «تملالمل ت قررقملمب ررضدملسرركايملا ملزتخلررتملتملت اهرركملم ر ً ملمررعمل

اعتقكدملا زتجملعةمملا يارملأتملتخلادمل فتملا كمكل».
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 .2بحرانى ،محمد سند 2611،ه.ق ،فقه المصارف و النقود ،قم ،مکتبة فدك ،چاپ اول.
 .4بهجت ،محمد تقى 2614،ه.ق ،جامع المسائ  ،قم ،ناشر دفتر معظمله ،چاپ دوم ،ج.6
 .1الجواهرى ،حسن ،بی تا،بحوث فى الیقه المعاصر ،ج.1
 .1الحسینى المراغى ،السید میر عبدالیتاح 2621 ،هل..ق ،العناوین ،قلم ،مؤسسله النشلر االسلالمى،
چاپ اول.
 .3حسینى ،سید محمد رضا2313 ،ش ،قانون مدنى در رویه قضایى ،تهران ،انتشارات مجد ،چلاپ
اول.
 .21خوانسارى ،سید احمد 2612،ه .ق ،جامع المدارك ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ دوم ،ج.6
 .22خویى ،سید ابو القاسم 2621،ه ق ،التنقیح فی شرح العروة الوثقى ،قم ،چاپ اول ،ج.2
 .21روحانى ،سید محمد صادق 2626،هل.ق ،فقه الصادق(ع) ،قم ،مؤسسه دارالکتاب ،چلاپ سلوم،
ج.11
 .23سبزوارى ،سید عبداالعلى 2623،ه.ق ،مهذب االحکام ،قم ،ناشر دفتر آیلة اهلل سلبزواری ،چلاپ
چهارم ،ج .12
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 .26سیستانى ،سید على 2611،ه.ق ،المسائ المنتتبة  ،قم ،ناشر دفتلر حضلرت آیلة اهلل سیسلتانى،
چاپ نهم.
 .22شهید ثانى2623،ه.ق ،مسالك األفهام ،قم  ،مؤسسة المعارف اإلسالمیة ،چاپ اول،ج.1
 .24طباطبایى ،سید على  2621،ه.ق ،ریاض المسائ (ط -الحدیثة) ،قم ،مؤسسله آل البیلت عللیهم
السالم ،چاپ اول ،ج.22
 .21طباطبایى ،سید على 2621 ،ه.ق ،ریاض المسائ (ط -الحدیثة) ،قلم ،مؤسسله آل البیلت عللیهم
السالم ،چاپ اول ،ج.22
 .21طباطبایى ،سید محمد کارم 2621 ،ه.ق ،حاشیة المکاسب ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان ،چلاپ اول،
ج.1
 .23عاملى ،شیخ حر 2613،ه.ق ،وسائ الشیعة ،قم ،مؤسسه آل البیلت عللیهم السلالم ،چلاپ اول،
ج.12
 .11عالمه حلّى 2623،ه .ق ،قواعد األحکام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعله مدرسلین
حوزه علمیه چاپ اول ،ج.3
 .12فاض لنکرانی ،محمد 2612،ه.ق ،لنکاح  ،قم،مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ،چاپ اول.
 .11فاض هندى2624 ،ه.ق ،کش

اللثام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسلته بله جامعله مدرسلین

حوزه علمیه قم ،چاپ اول ،ج.1
 .13فتاحی معصوم(گردآورنده)  ،سید حسین،2311 ،مجموعه مقاالت و گیتارهلاى دوملین سلمینار
دیدگاه هاى اسالم در پزشکى ،مشهد،ناشردانشگاه علوم پزشکی مشهد ،چاپ اول،ج.1
 .16فتر المحققین2311 ،ه.ق ،إیضاح الیوائد ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ اول ،ج.3
 .12کاتوزیان ،ناصر2314،ش ،قواعد عمومى قراردادها ،شرکت انتشار ،جاپ دوم ،ج.2
 .14گنجینه استیتائات قضایی  ،تهران ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا ،سؤال 1611،2166
 .11المحسنى ،شیخ محمد آص ،بی تا ،الیقه و المسائ الطبیه ،قم ،یاران ،چاپ اول.
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 .11محقق داماد ،سید مصطیی ،2311،نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلالمی ،تهلران،
نشر اسالمی ،چاپ اول.
 .13محقق کرکى  2626 ،ه.ق ،جامع المقاصد ،قم  ،مؤسسه آل البیلت عللیهم السلالم ،چلاپ دوم،
ج.23
 .31مکارم شیرازی  ،ناصر،ك2313ش ،تاب النکاح ،قم،مدرسه االمام علی ابن ابی طالب(ع) ،چلاپ
اول،ج.2
 .32موسوی اردبیلی،سید عبدالکریم2311،ش ،استیتائات ،قم ،انتشارات نجات ،چاپ اول،ج ،2
 ،131سؤال.41
 .31موسوی خمینى ،سید روح اهلل،بی تا ،تحریر الوسیلة ،قلم  ،مؤسسله مطبوعلات دار العللم ،اول،
ج.1
 .33موسوی عاملی ،سید محمد 2622،ه.ق ،نهایة المرام ،قلم ،دفتلر انتشلارات اسلالمى وابسلته بله
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول ،ج.2
 .36موسوی گلپایگانى ،سید محمد رضا 2623،ه ق ،هدایة العباد ،قم ،دار القرآن الکریم ،چلاپ اول،
ج.1
 .32میرداداشی ،سید مهدی ،2331،شروط ضمن عقد ازدواج ،با مقدمه دکتر سلید مصلطیی محقلق
داماد،تهران ،انتشارات جنگ ،چاپ اول.
 .34نجیى ،محمد حسن،بی تا،جواهر الکالم ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی ،چاپ هیتم ،ج.31

