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کاظمی گلوردی

چکیده
ّ

مشهور فقهای امامیه با استناد به ادلّه ای از جمله روایات ،جذام و برص را در زمره عیوو متوت
زوجه دانسته اند که در صورت تحقّق آن ،تنها زوج حقّ فسخ نکاح را دارد ،اما در مقابل ،گروهوی از
فقها از جمله فیضکاشانی آن را از عیو مشترک زوجین دانسته اند که در فرض تحقّق آن بورای هور
ق فسخ نکاح را خواهود داشو ت تحقیوق حاضور ضومن مراجعوه بوه
یک از زن یا شوهر ،طرف مقابل ح ّ
آرای فقها و منابع فقهی به تحلیل مستندات این حکم پرداخته و با ترجیح دیدگاه غیور مشوهور بوه ایون
نتیجه رسیده اس

که همان گونه که حصول جذام و برص در زن برای مرد حقّ خیار ایجاد موی کنود،

اگر این عیو در مرد نیز ثاب
روایات  -این اس

شود زن حقّ خیار خواهد داش ت عمده اسوتدلل  -صورفنرر از وجوود

که اگر زن حقّ خیار نداشته باشد مفرّ دیگری برای او وجود ندارد؛ بورخفف مورد

که اگر چنین حقّی هم نمی داش  ،می توانس

با استفاده از طفق ،از چنین زنی جدا شود؛ ضمن ایون

که حسن معاشرت و معاضدت و نیز برخورداری از حقّ استمتاع که وظیفه متقابل زن و شوهر اس

می

تواند مبنای توسعه حقّ فسخ نکاح برای زوجه نیز محسو شودت
کلیدواژه :جذام ،برص ،فسخ نکاح ،عیو مجوّز فسخ
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 -1مقدّمه
یکی از مباحث مهم در احکام ازدواج ،عیو خاصی اس که در صوورت ابوتفی
مرد یا زن به آنها ،طرف دیگر از حقّ فسخ نکاح برخوردار خواهد شد .موذاه
درباره تعداد عیو موج
عیو موج

ّ؛  -9عیو مشوترکت عیو

که چنان چه در هر یک از زوجین یاف

خیار برای طرف مقابل اس
متفاوت اس

فسخ نکاح و احکام هر یک ،تفصیل و اختفف نرر دارندت

فسخ بر دو قسم اس  -1 :عیو متت

مشترک بدین معناس

فقهوی

گردد موج

اگرچه جنون زن و مرد از نرر احکام مترتّ

پیودای

بور هور یوک

ولی جنون ،تنها مصداق عیو مشترک در زوجین موی باشودت بور هموین

اساس ،بنابر نرر مشهور فقهای امامیه و طبق روایات موجود کوه در موتن بیوان موی آیود
چهار عی  :جذام ،برص ،نابینایی و اقعاد (زمین گیری) از عیو متت

ّ زنان محسو

می شودت اما گروه دیگری از فقها از جمله قاضوی ابون بورّاج و فویضکاشوانی ،جوذام و
برص را از جمله عیو مشترک بین زوج و زوجه برشمرده اندت
لزم به ذکر اس

که اصل اوّلی هنگام بروز شکّ در بقای زوجیّ

عیبی قبل از عقد در زن یا مرد ،استصحا

به جه

وجود

لزوم اس  ،ولی ادلّه لفری مانند روایات

تدلیس و لضرر و غیره ،مانع جریان این اصل می گردندت روایات تدلیس در موارد
صدق عرفی تدلیس و قاعده لضرر در تمامی مواردی که عی

قبل از عقد وجود

داشته اس  ،حقّ فسخ در عقد نکاح را اثبات می نمایندت اما در خصوص عیو

زن،

روایات خاصی وجود دارد که تنها برخی از عیو

زن را که قبل از عقد وجود داشته

تحقّق خیار فسخ برای مرد برشمرده اس

و این روایات ،قاعده لضرر را

سب
تتصی

می زند ،در حالی که عمومیّ

قاعده در مورد عیو

مرد پابرجاس ؛ پس

زن با وجود هر عیبی در مرد که از نرر عرفی ازدواج را به متاطره می اندازد مانند
ایدز ،حقّ فسخ دارد ،ولی مرد تنها در عیو

خاصی (پیسی ،جذام ،دیوانگی ،عَفَل)

که در روایات ذکر شده ،دارای حقّ فسخ اس

که مرد

و این تفاوت بدین جه

اس
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با وجود حقّ طفق نیاز چندانی به حقّ فسخ نداردت البته روایاتی که حقّ فسخ ناشی از
را در عیو متصوصی منحصر می کنند ،اخ

عی

ّ از قاعده لضرر بوده و مقدّم بر

آن می باشندت به همین دلیل ،قاعده دگرگون می شود و اصل اوّلی در غیر از عیوبی
لزوم نکاح می گرددت پس هرگاه در عیبی غیر از آن

که در ادلّه فسخ ذکر شده اس
چه که در روایات آمده اس

ّ دیگری ثاب

حقّ فسخ با ن

شود این دلیل ،اطفق

روایات منحصر کننده عیو را قید می زند و اگر دلیل مزبور ،تمام نبوده و در مسأله،
شکّ شود به اطفق روایات منحصر کننده عیو

تمسّک نموده و به وسیله آن ،حقّ

فسخ را نفی می کنیمت نکته دیگر آن که قاعده لضرر و تدلیس ،شامل عیو
عقد نمی گردد و روایات خاصی وجود دارد که برخی از عیو

بعد از

مردان (دیوانگی،

عنن ،خصا و جُ ّ) و برخی از عیو زنان (دیوانگی ،جذام ،پیسی ،قرن ،افضا ،کوری،
لنگی و زنا) را از اسبا

حقّ فسخ شمرده اس

و هریک از این روایات قابل بررسی

سندی و دللی اس ت
قبل از ورود به بحث عیو

موج

فسخ نکاح ،لزم اس

بحث شود که در صورت شکّ در این که مثفً ففن عی  ،موج

از یک قاعده کلّی
فسخ اس

یا نه ،به

آن قاعده رجوع می گرددت
بی شکّ ،مقتضای اصل عملی در صورت شکّ به هنگام از بین رفتن نکاح به
واسطه فسخ ،استصحا
استصحا

بقای رابطه زوجیّ

اس ؛ زیرا در مورد شبهات حکمیّه نیز

جاری می شودت همچنین مقتضای اصل لفری استفاده شده از آیه «أوفُوا

بِالعقودِ» هم لزوم عقد و عدم انفساخ آن اس ت
نکته دیگر این که عفوه بر بیماری های مطرح شده در کت

فقهی (جنوون ،جوذام،

برص ،خصاء ،عنن ،ج  ،قرن ،اقعاد ،افضاء و نابینایی) امروزه بوا بیمواری هوای جدیود
دیگری مواجهیم که از جه
وضعیّ

لعفج بودن یا ایجاد حرج شدید برای طرف مقابول ،در

بیماری های یادشده قرار دارند؛ بیماری هایی مانند ایدز ،هپاتی

از این دسو

می باشتدت حال باید دید که آیا ادلّه ناظر بر فسخ نکاح ،بر این بیماری ها نیز تسرّی موی
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یابد و یا این که حقّ فسخ ،منحصر به موارد فوق اسو
شده ،خود بحث مستقلّی اس

البتوه پاسوخ بوه سومال مطورح

که از حوصوله ایون نوشوته خوارج اسو بلکوه محودوده

تحقیق حاضر ،منحصر به بیماری برص و جذام اس

که اکثر قری

به اتفاق فقها آن را

موضوع بحث خود قرار داده اندت حال این سمال به ذهن می رسد که چرا این دو عیو
اگر در زوجه وجود داشته باشد زوج حقّ فسوخ نکواح را دارد ،اموا در صوورت وجوود
آنها در زوج ،حقّ فسخ برای زوجه نتواهود بوودا اگرچوه در حووزه فقوه و حقووق در
جذام و برص تحقیقاتی صورت پذیرفته اما تاکنون اختصاصاً نسب

زمینه عی

بوه نرور

مرحوم فیض کاشانی در اینباره و نیز نقد نرر مشوهور ،تحقیوق جوامعی صوورت نگرفتوه
اس ت در این مقاله سعی شده اس

به بررسی مستندات هر یک و در نهایو  ،نقود نرور

مشهور پرداخته شودت

 -2مفهوم جذام و برص
جذام به معنای خوره بوده (ابن منرور )88/19 :1414 ،و از «جوذم» بوه معنوای قطوع
مشتقّ شده اس  ،و آن عبارت اس از بیماری بودی کوه از انتشوار موره سوودا در بودن،
پدید می آید و مزاج اعضاء را تباه کرده و هیأت اعضا را دگرگون می سازد و بسا شود
که در آخر کار ،اتصالت اعضاء را از یکدیگر جدا و متفرّق می کند (دهتودا:1911 ،
ذیل مدخل ج)ت به عبارت دیگر ،هنگوامی کوه سوودا در تموامی بودن منتشور شوود و بوه
عفون

منجر گردد ،ایجاد ت

اسود می کند و اگر به حال

ربع کند و اگر به پوس

بدن عارض شود ایجواد یرقوان

تراکم درآید ،منجر به جذام شوود (تهوانوی :1414 ،ذیول

مدخل ج)ت
در کتا الصطفحات الفقهیه فی الرسائل العملیّه آمده اس « :جذم به معنای قطوع
اس

و گفته می شود جذم النسان هنگامی که جذام می گیرد ،زیرا گوشت

قطع موی
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شود»( 1عاملی)71: 1419 ،ت برخی دیگر نیز قری
عبارت اس
گوش

به همین مضمون گفته اند کوه جوذام

از بیماری پوستی کریه ،و بوه ایون خواطر «جوذام» نامیوده شوده اسو

کوه

بدن قطع و پراکنده می شود (فتح اهلل)192 :1417 ،

کلمه «البرص» در دو سوره قرآن مجید (آیه  42از سوره آل عموران و آیوه  112از
سوره مائده) آمده اس
اثبات حقّانی

و هر دو آیه در مورد معجزات حضرت عیسوی(ع) و از دلیول

و پیامبری اوس

که آن حضرت به اذن پروردگار متعال ،کوور موادرزاد

را درمان میکرد و به زنده کردن مردگان میپرداخ
ساخ

و از گول ،شوکل پرنوده ای موی

و در آن میدمید که به صورت موجود زنوده ای در موی آمود و «بورص» را نیوز

درمان میکردت
برص (پیسی) ،بیماری ای اس

که بر پوس

بدن پدید می آید و در اثر آن پوس

سفید می گردد (ابن منرور)179/1 :1414 ،؛ در واقع ،برص نوعی بیماری پوستی اس
که در بدن پوسته سوفیدرنگی پدیود موی آیود و باعوث خوارش سوت
فرهنگ فقه مطابق مذه اهلبی

موی گورددت در

علیهم السفم معنای برص ،به معنای پیسی ذکر شوده

اس ت حکم برص از مسلّمات و اجماعیّات اس

که مرد با وجوود چنوین بیمواری ،حوقّ

فسخ نکاح را دارد (جمعی از پژوهشگران)122/9 :1419 ،ت در پزشوکی ،عارضوه تیییور
رنگ ،بر اثر اختفل در رنگدانه های پوس

(چه افزای

و کاه

و از بین رفتن سلول

های حاوی رنگدانه) به دوگونه ایجاد میشود -1 :بوه صوورت ثانویوه کوه شوایع تورین
اس

و بیشتر در اثر بیماری های مزمن کبودی ،اخوتفلت غوددی بوه ویوژه غوده فووق

کلیوی ،بیماری های خود ایمنی مانند بیماری لوپوس ) ،(SLEکمبود های ویتوامینی ،و
مصرف دارو های خاص و یا تماس با آنها ،مانند دارو های ضدّ سرطان ایجاد می شود.
 -9تیییر رنگ به شکل اولیه بوده که در این صورت یا به واسوطه بیمواری موادرزادی و
ارثی ایجاد می گردد ،بدینگونه نوزاد از آغاز تولد مبتف به کمبود فعالی

« -1الجذم :القطع یقال جذم اإلنسان إذا أصابه الجذام ألنه یقطع اللحم»ت

سولول هوای
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رنگدانه ای اس

و عفوه بر سفید شدن پوس  ،عموماً با تیییر رنگ و سوفید شودن موو

ها و نیز تیییر رنگ مردموک چشوم و ضوایعات دیگور چشومی هموراه اسو

کوه آن را

اصطفح پزشکی albinismمی نامند ،و یا در طول زندگی بروز میکنود کوه ممکون
اس

توأم با بیماری های دیگر و یا عفم

بروز یکوی از آنهوا باشود کوه درصود نسوبتاً

کمی را شامل می شود و یا به تنهوایی بوروز مویکنود و ممکون اسو
واضووحی نداشووته باشوود کووه بیشووتر موووارد چنووین اس و

هوی گونوه علّو

و آن را در اصووطفح پزشووکی

 vitiligoمی نامند و ظاهراً کلمه «پیسی» در فارسی به ایون نووع اخوتفل پوسوتی گفتوه
میشود.

 -2دیدگاه های فقها و ادلّه آنها
 -2-1دیدگاه مشهور
فقهای امامیه در مورد فسخ نکاح به علّ
عده ای آن را متت

جذام و برص به دو دسته تقسیم شده انود:

ّ زوجه می دانند که زوج به استناد آن ،موی توانود نکواح را فسوخ

کند و عده ای دیگر این دو عی

را جوزو عیوو مشوترک بوین زوج و زوجوه بور موی

شمارندت مشهور فقهای امامیه ،قائول بوه نرور اول هسوتند و بیمواری جوذام و بورص را از
عیو متت

ّ زنان می دانند و لذا معتقدند که اگر زنی مبتف به جذام و یا برص گوردد،

شوهر وی حقّ خیار فسخ دارد ،اما اگر مردی مبتف به این عیو شوود زوجوه وی ،حوقّ
فسخ نکاح را نتواهد داش ت
از جمله شیخ مفید در مقنعه ،جذام و برص را از عیو متوت

ّ زنوان دانسوته و موی

گوید« :تردّ البرصاء تتت»( 1مفید )712 :1419 ،زنی که مبتف به برص و کوری و جوذام و
جنون و تتت باشد مرد می تواند نکاح را فسوخ کنود و اگور مورد ،بوه هور یوک از عیوو
 -1و العمیاء و المجذومه و المجنونه و الرت قاء و المفضاه و العرجاء و المحدوده فی الفجور و متی رضی الرجل
بواحده ممّن ذکرناه لم یکن له ردّها بعد ذلکت
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ق فسوخ نکواح بوا آن زن را نودارد و خیوارش سواق موی
مذکور راضی شود ،دیگر حو ّ
گرددت
شیخطوسی با عبارت «یفسخ العقد» 1معتقد اسو
نکاح اس

ج ّ ،عنن و جنون اس

عیووبی کوه در مورد ،مجووّز فسوخ

و ل غیر؛ و عیوو زنوان عبوارت اسو

از جنوون،

جذام ،برص ،رتوق ،قورن و افضواء تتت (طوسوی)942/4 :1981 ،ت ایشوان از واهه «ل غیور»
استفاده میکند که به صراح

ممید این اس

ّ

که جوذام و بورص را از عیوو متوت

زنان می داند،گرچه در کتا خفف ،اعتقاد دیگری دارد (طوسی)942/4 :1421 ،ت
محقّقحلّی نیز می گوید :عیو مردان سه مورد اس  :جنوون ،خصواء و عونن تتت؛ و
عیو زنان هف

مورد اس  :جنون ،جذام ،برص ،قرن ،افضواء ،عورج و عموی (محقّوق

حلّی)919/9 :1428 ،ت
عفمه حلّی در متتلف الشیعه این قول را صراحتاً بوه مشوهور فقهوا نسوب

موی دهود

(عفمه حلّی )127/1 :1419 ،و در قواعد الحکام می گوید« :أمّا المرأه فوالمتت

ّ بهوا

سبعه :الجذام و البرص و القرن و اإلفضاء تتت» ایشان جذام و بورص را از عیوو متوت

ّ

زنان می داند (عفمه حلّی)11/9 :1419 ،ت شهید اول ،جوذام و بورص را از عیوو زنوان
بر می شمارد (عاملی )187 :1412 ،لکن در مورد این که جذام از عیو مردان به شمار
میرود یا خیر ،نررش را بیان نکورده و از واهه «علوی قوول» اسوتفاده مویکنود و آ را بوه
برخی از فقها منتس

می داندت

شهید ثانی هم قول مذکور (اختصاص جوذام و بورص بوه زن) را بوه مشوهور فقهوای
امامیه نسب

داده و در نهای  ،نرر مقابل را أقوی می داند (شهید ثوانی)112/8 :1419 ،ت

در کشف اللّثام آمده اس « :أمّا عیو الرجل فثفثه :الج ّ و التصاء و العنّه تتت و لیردّ
الرجل عی

سوی ذلک فی المشهور أمّا المرأه ،فالمتت

 -1العیو فی الرجل و هی الج
و اإلفضاءت

ّ بها من العیوو المتیوره فوی

و العنه و الجنون ل غیر و فی المرأه الجنون و الجذام و البرص و الرتق و القرن
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الفسخ سبعه :الجذام و البرص و القرن و اإلفضاء و العمی و العرج و الرتوق :عیوو مورد
سه چیز اس  :ج ّ ،خصاء و عننتتت؛ بنا بر نرر مشهور ،نکاح مرد به واسوطه هوی عیبوی
غیر از سه مورد مذکور فسخ نمی شود ،و عیو متت

ّ زنان هف

چیز اسو  :جوذام،

برص ،قرن ،افضاء ،عمی ،عرج و رتوق» (فاضول هنودی )911-917/1 :1411 ،بنوابراین،
مرحوم فاضل هندی نیز جذام و برص را از عیو متت
همچنین صاح

جواهر قائل اس

ّ زنان دانسته اس ت

که جذام و برص از عیو متت

ّ زنان اسو

و

در اینباره چنین آورده اس « :تتت و أما عیوو المورأه فهوی سوبعه :الجنوون و الجوذام و
البرص و القرن و اإلفضاء و العمی و العرج :عیوبی که در مرد ،مجوّز فسخ نکواح اسو
سه مورد بلکه چهار مورد اس  :جنون ،خصاء ،عنن و ج ّ؛ و عیو زنان هفو

موورد

اس  :جنون ،جذام ،برص ،قرن ،افضاء ،عمی و عرج» (نجفی)918/92 :1424 ،ت
شیخ انصاری این قول را به قول «أشهر» تعبیر کرده اس ( 1انصواری )499 :1491 ،و
از فقهای معاصر نیز امام خمینی(ره) به صراح

می گوید« :لیس الجذام و البورص مون

عیو الرجل الموجبه لتیار المرأه علی األقوی :بنا بر قوول قووی تور ،جوذام و بورص از
جمله عیوو مورد کوه موجو

خیوار فسوخ بورای زن گوردد ،نیسو » (خمینوی:1911 ،

)929/9ت
قانونگذار عرفی ایران گرچه به تبعیّ
را به عنوان عی
سب

از نرر مشهور فقهای امامیه ،تنها عی

جنوون

مشترک بین زوجین معرفی کرده و تحقّق آن در هر یوک از زوجوین،

حقّ فسخ برای طرف مقابل دانسته اس

در ماده  1199قوانون مودنی در رابطوه بوا

عیو زنان ،عیو جذام و برص را در زن ،موج

حقّ فسخ بورای مورد دانسوته و موی

گوید« :عیو ذیل در زن موج حقّ فسخ برای مرد خواهد بود1 :ت قورن ؛ 9ت جوذام ؛
9ت برص؛ 4ت افضاء؛ 7ت زمینگیری؛ 1ت نابینایی از هر دو چشم».

 -1هل الجذام و البرص عی

فی الرجلا فیه قولن ،األشهر :لت
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 -2-2دالیل دیدگاه مشهور
عمده ترین ادلّه قول مشهور فقها« ،خبر» و «اصل» می باشود کوه در زیور بوه شورح و
نقد آنها می پردازیمت
الف :روایات
تنها روایتی که مستند این حکم بوده و مردان را از ردّ به واسطه این عیو مبرّا موی
کند ،قسم
اس

که غیاث الضبی از امام صادق علیه السفم نقول کورده

پایانی روایتی اس

که آن حضرت فرمودند« :فی العنین اذا علم أنه عنین لیأتی النساء فورّق بینهموا ،و

اذا وقع علیها وقعه واحده لم یفرّق بینهما ،و الرجل لیردّ من عی » (حرّ عواملی:1422 ،
 )992/91تتت مرد به واسطه عی  ،ردّ نمی شود (کنایه از این که زن حقّ فسوخ نکواح بوه
سب

عیو مردان را ندارد)ت
واضح اس

که این روای  ،اطفق دارد و مشهور فقها با توجه بوه اطوفق آن گفتوه

اند که هی عیبی در مردان ،منجر به فسخ عقد نکاح نمی شود و عیووبی کوه اختصواص
به مردان دارد و با دلیل قطعی شرعی موج
خورده اس

فسخ نکاح از طرف زوجه می شوود تقییود

و درباره دیگر بیماری ها ،اطفق روای

در نقد این روای

گفته شوده اسو

کوه راوی آن گمنوام و مجهوول اسو چراکوه

غیاث الضبی در کتا های رجالی شناخته شده نیس
ضعف برخوردار می باشد و روای
دلیلی که از سوی صاح

به حال خود باقی اس ت
و به همین دلیل ،سوند روایو از

از این حیث ،برای اثبات مدّعا قاصر خواهد بود؛ و

جواهر برای اعتبار حدیث مطرح شده اس

(عمل مشوهور،

وقوع اصحا اجماع در سند حدیث) برای جبوران ضوعف سوند حودیث کوافی نیسو
(خوئی)72 :1429 ،؛ شهید ثانی نیز در مسالک آورده اس  :استناد بوه روایو

«الرجول

لیردّ بعی » از سوی برخی فقها بورای منوع اختیوار فسوخ زن از شوگفتی هوای روزگوار
اس  ،چراکه این روای

هم از لحاظ سند و هم از لحاظ متن قابل استناد نیسو ؛ زیورا

راوی آن یعنی غیاث در کت
اس

رجال ناشناخته اس

که وجود هی عیبی در مرد سب

و نیز لزمه عمل به مضمون آن این

فسخ نکاح برای زن نشود و این خفف اجمواع

نقد حکم اختصاص «جذام» و «برص» به زوجه با تکیه بر نظر فیض کاشاني ـــــــــــــ 222

مسلمین اس

(شهید ثانی)119/8 :1419 ،؛ به عفوه این که با روای

در تعارض قرار داردت همچنین از نرر دلل

نیز باید گف

عیو مرد فسخ نمی شود برخفف اجماع مسلمین اسو

صحیحه حلبی نیز

این که نکاح با هی عیبی از
و توجیوه صواح

جوواهر در

دفع ضرر خطر سرای جذام و برص به لزوم اجتنا زوجه از زوج ،منوافی بوا مقتضوای
عقد اس ؛ زیرا با لزوم اجتنا چگونه معاشرت بین آنهوا حسون خواهود بوود و بوا هوم
آمیزش و سایر تمتّعات خواهند داش

وقتی که بر زن اجتنوا و دوری از مورد واجو

باشد ،در حالی که قرآن به حسن معاشرت (و عاشوروهنّ بوالمعروف) فرموان موی دهود
(حسینی ادیانی )81 :1921 ،ت برخی از فقهای معاصر معتقدند که دلیلوی از قبیول عمول
مشهور و وقوع اصحا اجماع در سند حدیث کوه توسو صواح
اس

برای اعتبار حدیث و جبران ضعف آن کفای

جوواهر بیوان شوده

نمی کند (خوئی)72/11 :1429 ،ت
را ویژه زنان می داند ،روایتی از عبد

اما روایتی که به طور اختصاص این دو عی

الرحمن بن ابی عبداهلل از قول امام صادق علیه السفم اس

که در آن آمده اس :

« المرأه تردّ من أربعه اشیاء :من البرص و الجذام و الجنون و القرن تتت» (حرّ عاملی،
912/91 :1422؛ صدوق )499/9 :1424 ،دلل

روشن اس  ،و در روای

روای

«تدلیس» نیامده اس  ،بنابراین حقّ فسخ برای مرد ،مطلق اس ت معلوم اس
حقّ ردّ در صورت آمیزش با زن بعد از علم به عی
عی

داش

و پس از نزدیکی با زن دانس

همچنین روای

قید

که سقوط

محقّق می شود؛ پس اگر جهل به

که در وی قرن و عفل هس  ،حقّ ردّ داردت

رفاعه بن موسی از امام صادق علیه السفم نقل می کند آن حضرت

فرمودند « :قال :تردّ المرأه من العفل و البرص و الجذام و الجنون و أمّا ما سوی ذلک
فف» (همان) که مضمون این حدیث نیز همانند حدیث قبل اس ت اما از حیث سندی ،از
آنجا که سهل بن زیاد در اسناد این روای

آمده ،ضعیف اس  ،ولی شیخ با اسناد خود

از محمد بن یعقو آن را نقل کرده و محتوای
در این روای

با روای

افزوده اس « :در غیر این چهار عی

اوّل تطابق دارد ،جز این که
حقّ ردّ وجود ندارد»ت دلل
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روای

بر جواز ردّ زن با یکی از عیو

چهار گانه روشن اس

و اختفف در ترتی

عیو به مدّعای ما ضرری نمی زندت
در روای

صحیحه حلبی از امام صادق(ع) آمده اس « :انّه قال فی الرجل الذی

یتزوّج إلی قوم فإذا امرأته عوراء و لم یبیّنوا له ،قال :لتردّ و قال :إنّما یردّ النکاح من
البرص و الجذام و الجنون و العفلت قل  :أ رأی

إن کان قد دخل بها کیف یصنع

بمهرهاا قال :المهر لها بما استحلّ من فرجها و ییرم ولیّها الذی أنکحها مثل ما ساق
إلیها :امام صادق(ع) در مورد مردی که با زنی یک چشم در قومی ازدواج کرد ،ولی
چیزی به مرد گفته نشد ،فرمود :برگردانده نمی شود ،و نیز فرمود :همانا نکاح فق به
خاطر پیسی ،جذام ،جنون و عفل ردّ می شودت گفتم :اگر مرد با زن آمیزش کند،
درباره مهریه اش چه می فرمائیدا حضرت فرمود :مهریه به زن تعلّق دارد به خاطر
تمتّعی که مرد از او برده اس  ،ولیّ زن مثل آن چه را مرد به زن پرداخته به مرد می
پردازد» (حرّ عاملی)919/91 :1422 ،ت
متن این حدیث در کتا

من لیحضره الفقیه از حمّاد ،از حلبی روای

(صدوق ،) 499/9 :1424 ،اما شیخ کلینی آن را در کتا
حلبی ،از امام صادق(ع) این گونه روای

شده اس

کافی با سندش از حمّاد ،از

می کند« :قال :سألته عن رجل تزوّج إلی قوم

فإذا امرأته عوراء ولم یبیّنوا له ،قال :یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل»
(کلینی)421/7 :1911 ،ت
ب :اصاله اللّزوم
جذام و برص از عیو متت

ّ زنان اس  ،زیورا وقتوی در ثبووت حوقّ فسوخ بورای

زوجه در فرض حصول بیماری جذام و بورص در شووهرش شوکّ موی کنویم اصول در
عقود از جمله عقد نکاح ،لزوم اس

و قائل شدن بوه حوقّ خیوار بورای زوجوه در فسوخ

نکاح با مردی که دارای بیماری جذام و برص اس  ،متالف اصل لزوم اسو

(نجفوی،

)992/92 :1424؛ چراکه چنین متالفتی و عدول از اصل ،نیواز بوه دلیول دارد در حوالی
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که در ما نحن فیه چنین دلیلی وجود ندارد؛ بنابراین طبق اصاله اللّزوم در صورت تحقّق
جذام و برص در مرد ،زن حقّ فسخ نداردت
 -2-2دیدگاه غیر مشهور
در مقابل نرر مشهور فقها ،عده ای دیگر به اشتراک این دو عی

بین زن و مورد در

ایجاد حقّ فسخ نکاح قائل شده اندت قاضی ابن برّاج دراینباره می گوید« :عیو جذام و
برص ،بین زن و مرد مشترک اس

[و در هریک رخ دهد ،دیگوری حوقّ خیوار دارد و

اگر زوجین درباره جذام و برص اختفف کنند قول زوج با سوگند مقدّم می شود اگور
زوج دچار این بیماری شده باشد؛ و قول زن با سوگند وی پذیرفته می شود در صورتی
که این بیماری در مرد ایجاد شده باشد تتت و پوس از آن هور یوک از زوجوین ،در فسوخ
نکاح و یا رضای

بر آن و صبر کردن [تا برطرف شودن بیمواری متیّور انود (ابون فهود

حلّی)999/9 :1421 ،ت شیخ طوسی گرچه در کتا مبسوط ،این دو عیو
متت

را از عیوو

ّ زنان می داند اما در کتا خفف می گوید« :اگر ج ّ یوا جنوون و جوذام و یوا

برص ،در زمان عقد وجود نداشته و بعد از عقد بر مرد عارض شده باشد ،به واسطه این
عیو ردّ نمی شود [و زن حقّ فسخ نکاح را ندارد مگر در جنون تتت» (طوسوی:1421 ،
)942/ 4ت
از ظاهر عبارت شیخ بر می آید کوه ایشوان جوذام و بورص را از عیوو موردان کوه
مجوّز فسخ اس  ،می داند اما تنها اگر پی
زن ،ثاب

اس ت صاح

از عقد وجود داشته باشد ،حوقّ خیوار بورای

متتلف الشیعه بعد از ذکر اقوال موجوود پیراموون ایون مسوأله،

کفم قاضی ابن براج را پسندیده و هوی اشوکالی متوجّوه آن نموی دانود (عفموه حلّوی،
 )121/1 :1419ظاهر ستن عفمه این اس

که ایشان تمایل بوه ایون نرور دارنودت شوهید

ثانی نیز در مسالک الفهام در نهای  ،نرر ابن برّاج را بر گزیده و می گوید « :ابن برّاج
در مهذّ  ،به اشتراک عیو جنون ،جذام ،برص و عمی بین زن و مرد قائل شده اس
که موج

فسخ نکاح برای هر یک می گردد؛ ابن جنید نیز همین نرور را دارد و عورج
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و زونا را نیز اضافه می کند؛ دلیل این دو ،در عیوبی غیر از جذام و برص واضح نیس ،
اما دلیلشان درباره جذام و برص و اشوتراک زوجوین در فسوخ نکواح ،بسویار مناسو
پسندیده اس ؛ به خاطر وجود روای

و

صحیحه حلبی ،که با اطوفق خوود شوامل مورد و

زن می گردد (شهید ثانی)112/8 :1419 ،ت محقّق ثانی نیز ضمن بیان قول مشهور فقهای
امامیه ،قول ابن برّاج را نقل کورده و آن را خوالی از قووّت نموی دانود (محقّوق کرکوی،
)918/19 :1414ت
ناگفته نماند که این دیدگاه در بین اهل سنّ

نیز طرفودارانی را بوه خوود اختصواص

داده اس ؛ فقهای شافعیه ،مالکیه و حنابله می گویند :این دو از عیو مشترک بین مرد
و زن هستند و هر یک از آن دو با وجود برص یا جذام در دیگری ،حقّ فسوخ نکواح را
از نرر شافعیه و حنابله ،مانند حکم جنون اس

دارد؛ حکم این دو عی

(مینیوه:1911 ،

)999ت
البته فقهای مالکیه با طرح یک دیدگاه تفصیلی معتقدند :هرگواه زوج جوذام داشوته
باشد زوجه حقّ فسخ دارد؛ خواه جذام قبل از عقد باشد و خوواه بعود از عقود؛ اموا زوج
فق وقتی حقّ فسخ دارد که زوجه قبل از عقد یا در حین عقد جذام داشته باشد ،اما در
برص ،اگر قبل از عقد وجود داشته باشد هر دو نفر حقّ فسخ دارند و اگر پوس از عقود
عارض شود زوجه حقّ فسخ دارد نه زوجت بر برص اندک اگر بعد از عقد حوادث شوود
اثری مترتّ

نتواهد بود و حاکم در صورت احتمال بهبودی و شفا ،به ابرص و جذامی

یک سال قمری فرص

می دهد (همان)ت

 -2-2اشکال فیضکاشاني بر نظر مشهور
فیض کاشانی بر خفف نرر مشهور فقها ،معتقد اس
مشترک بین زن و مرد اس

کوه جوذام و بورص از عیوو

و همان گونه که اگر زن ،دچار این عیو گردد ،مرد حقّ

خیار دارد ،اگر مرد نیز دچار جذام و برص گردد ،برای زن حقّ خیار به وجوود خواهود
آمدت ایشان در مفاتیح الشرائع می گوید« :و هل لها التیار بالجذام و البورصا المشوهور
ل ،لألصل و للتبر «الرجل لیردّ من عی » خففاً للقاضوی و السوکافی للصوحیح «یوردّ
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النکاح من البرص و تتتت» و هو شامل للزوجین و ألنّهما تتتت :آیا در صورت جذام و برص
مرد ،زن حقّ خیار فسخ دارد یا خیرا مشهور فقها میگویند خیر ،به دلیل اصاله (اللزوم)
و به دلیل روایتی که در این خصوص وارد شده اس

که «مرد به واسطه عی  ،ردّ نموی

شود» (کنایه از این که حقّ فسخ ندارد) بور خوفف نرور قاضوی ابون بورّاج و ابون جنیود
اسکافی که قائل به حقّ خیار برای زن نیز هستند تتت پس قوول مشوهور از حجیّو
می شود؛ و در این خصوص ،فرقی نیس

سواق

بین این که حصول این عیو سوابق بور عقود

بوده باشد و یا بعد از عقد و حتی بعد از نزدیکی ،واقع شده باشد ،زیورا دلیول از اطوفق
برخوردار می باشد (فیض کاشانی)141/9 :1929 ،ت

 -2ادلّه فیض کاشاني و موافقان وی
قائلین به قول خفف مشهور ،از روای  ،مفهوم اولویّ

و لضرر ،به عنوان ادلّه ایون

قول یاد کرده اند که ذیفً مورد بررسی قرار می گیرد:
 -2-1عمومیّت روایت
چند روای  ،بر اشتراک جذام و برص بین زوج و زوجه دلل
روای

می کنودت از جملوه

صحیحه حلبی از امام جعفر صادق علیه السفم که فرمودند« :إنّما یردّ النکاح من

البرص و الجذام و الجنون و العفل«( 1کلینی :)421/7 :1492 ،نکواح بوه واسوطه بورص،
جنون ،جذام و عفل قابل فسخ اس ت
پر واضح اس

که با استناد به عمومیّ خبر می تووان گفو

روای  ،شامل زوجین میشود ،زیرا در روای

کوه حکوم موذکور در

اشاره ای به زن یوا مورد وجوود نودارد و

اختصاص حکم به هی یک از آن دو فهمیده نمی شودت

 -1عفل با فتحه عین و فاء ،یعنی این که در جلو (فرج) زن چیزی (گوش

زائد) به وجود آید که مانع نزدیکی

کردن با وی شود؛ مانند فتق که در مردان به وجود می آید؛ عفل از عیو

مجوز فسخ نکاح در زنان محسو

می شود (مسجد سرائی)491 :1921 ،ت
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حدیث دیگری در این زمینه از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نقل شده اس « :فورّ
من المجذوم فرارک من األسد :از کسی که جذام دارد فرار کنید آن گونه کوه از شویر
فرار میکنید (ابنبابویه)919/9 :1419 ،ت
طبق این روای  ،باید از مجذوم و چه زن و چه مورد و فورار کورد و راه فوراری جوز
داشتن حقّ خیار فسخ وجود نداردت
 -2-2مفهوم اولویّت
بنا بر مفهوم اولویّ  ،همان گونه که جذام و برص در زن برای مرد حقّ خیار ایجواد
می کند ،اگر این عیو برای مرد اتفاق بیفتد نیز به طریق أولوی زن حوقّ خیوار خواهود
داش  ،زیرا اگر زن حقّ خیار نداشته باشود راه رهوایی دیگوری بورای او وجوود نودارد؛
برخفف مرد که اگر حقّ خیواری نداشو  ،موی توانسو از حوقّ طوفق اسوتفاده کنودت
ضمن این که نفرتی که در مراودت با چنین زنی وجود دارد در مورد چنوین موردی نیوز
قابل تصوّر می باشدت
 -2-2ادلّه نفي عسر و حرج و نفي ضرر
زندگی کردن با فردی که دچار جذام و بورص اسو  ،دارای عسور و حورج اسو ؛
حال چه آن فرد ،مرد باشد و چه زن باشد فرقی در حکم ایجاد نمیکند؛ پس «ما جعول
علیکم فی الدین من حرج» (حجّ )18 :شامل زن و مرد میشود و چه بسا به طرف مقابل
هم سرای کند و موج

ورود ضرر بر ویگردد ،و یا سب

ایجاد نوعی تنفّر و انزجوار

برای طرف مقابل خواهد شدت بنابراین طبق قاعده «لضرر» نیز که عمومیّو

دارد و هوم

شامل مرد و هم زن می شود ،حکم به ثبوت حقّ خیوار بورای مورد و نیوز بورای زن داده
میشودت

 -2ارزیابي ادلّه مشهور
در مقام ارزیابی و تحلیل ادلّه ارائه شده می توان به نکات ذیل توجه داش :
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 -1مشهور برای اثبات ادّعای خوی
ن

از «اصل» نام می برد در حوالیکوه زموانی کوه

ّ شرعی در مورد مسأله ای وجوود دارد ،نوبو

بوه اسوتفاده از اصول نموی رسودت بوه

عبارت دیگر ،استناد به اصل چه لفری و چه عملی ،در صورتی صحیح اس

که دلیلوی

بر خفف آن وجود نداشته باشد ،لذا با وجود دلیل معتبر بر ثبوت حقّ فسخ برای زن بوا
فرض ابتفی زوج به این دو عی  ،استناد به اصل صحیح نمی باشدت
 -9روای

مستند مشهور فقها (الرجل لیردّ من عی ) دارای دو نقد جدّی اس :

اولً -این روای  ،دارای ضعف سندی می باشد و در نتیجه ،قابول اعتمواد نیسو
نمی توان به آن استناد کرد؛ زیرا راوی روای
کت

یعنی غیواث ضوبی ،مجهوول اسو

و
و در

رجال فردی به این نام وجود نداردت
گرچه برخی درصدد تصحیح سندی روای

استرهار کرده اس

برآمده اند مانند مجلسی اول که چنین

که مراد از غیاث ضبی در سند روای  ،ابن صهی تمیمی اس

به گمان قوی ،نام راوی همچنان که در فقیه نیز آموده اسو
کافی کوه در اختیوار ماسو

اموا

غیواث ضوبی بووده و نقول

و او را عبواد ضوبی نقول کورده ،غلو موی باشود و در هور

صورت ،راه حلّ مجلسی اول برای تصحیح سند روای

ناتمام اسو

(زنجوانی: 1412 ،

)1482/92ت
البته صاح

جواهر نیوز حودیث موذکور را معتبوره خوانوده و عمول مشوهور فقهوا و

وجود اصحا اجماع مانند صفوان بن یحیی را در سند حدیث ،دلیول ایون اطوفق موی
داند (نجفی )991/92 :1424 ،اما آنگونه که برخوی دیگور گفتوه انود :هوی یوک از دو
مبنای یاد شده (عمل مشهور و وقووع اصوحا اجمواع در سوند حودیث) بورای جبوران
ضعف سند کافی نیس
ثانیاً -روای

(خوئی)72 :1429 ،ت

مذکور دارای عدم انسجام و آشفتگی مضمون اس  ،چراکوه در موتن

حدیث آمده اس « :اگر معلوم شد مرد عنین اسو

و توانوایی جنسوی نودارد بوین زن و

مرد جدایی می شود اما اگر یک بار با زن نزدیکی کرد از هم جدا نمی شوند و مرد بوه
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واسطه عی

ردّ نمی شود (نکاح فسخ نمیشود)»؛ واضح اسو

گفته شده بیماری عنن موج
جه

وجود عی

کوه در ابتودای حودیث

فسخ نکاح می شود اما در انتهای حدیث ،فسخ نکاح بوه

در مردان مردود انگاشته می شودت

 -9از طرف دیگر ،به نرر می رسد مهم ترین دلیل تشریع فسخ نکاح به جهو

ایون

عیو  ،جلوگیری از ضرر اس  ،چراکه به مدد قواعد فقهی لضورر و لحورج و مبوانی
آنها ،ورود ضرر و حرج به دیگوران منتفوی اسو ؛ بنوابراین بور طبوق ایون قواعود ،هوی
تفاوتی بین زن و مرد در استفاده از حقّ فسخ نکاح وجود نداردت اگر مبنای اصلی فسوخ
ازدواج به سب

این عیو  ،دفع ضرر و حرج از زوجین اسو

توا از زنودگی بوا همسور

بیمار با تمسّک به طریق سهل فسخ ،رهایی یابند زوجه نیز از زندگی با همسور مبوتف بوه
برص و جذام متنفّر خواهد شد پس چرا نباید بتواند با فسخ ازدواج ،از زنودگی بوا زوج
رهایی یابدا از اینرو منطقی به نرر نمی رسد که در حالیکه زندگی مشترک بورای هور
دو (زوجین) به یک صورت اس  ،مرد با وجودی کوه اختیوار طوفق همسورش را دارد
در صورت ابتفی زوجه اش به جذام و برص بتواند به جای انجوام تشوریفات سونگین و
طولنی مراحل طفق ،از راه سواده توری نکواح را فسوخ کنود اموا زن کوه چنوین حقّوی
(طفق) را ندارد ،مجبور باشد با شوهر خود  -با وجود احتمال بالی سرای

بیماری بوه

وی -زندگی کند و از حقّ فسخ محروم باشد وحتی توسّل به طفق خلع نیز نمی توانود
راه مفرّ زن از این شرای باشد ،چراکه باز هوم نیواز بوه اراده شووهر دارد و طوفق خلوع
منوط به گرفتن فدیه و اراده اوس  ،ضمن این که چه بسا زوج بوا شورای خاصّوی کوه
دارد و نیازمند خدمات مراقبتی زن اس  ،هرگز راضی به طفق همسرش نشودت
از سوی دیگر ،حسن معاشورت از تکوالیف مشوترک زوجوین اسو

و مطوابق مواده

 1129قانون مدنی «زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت بوا یکدیگرنود» و ایون وظیفوه
ایجا می کند که زن و شوهر با مسالم

و خوشرویی با هوم زنودگی کننود و داشوتن

رواب جنسی به طور متعارف ،از لوازم حسن معاشرت محسو می شوود و هرگواه زن
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یا شوهر از آن امتناع کند بر خفف وظیفه حسن معاشرت رفتار کرده اسو ت 1نپوذیرفتن
حقّ جنسی زن در ازدواج ،به جای آن که ازدواج را مایه حفو عفّو

و پاکودامنی زن

قرار دهد ،می تواند به عامل انحراف او تبدیل شود (طباطبوائی یوزدی،)728/7 :1412 ،
حال آن که قرآن ما را از آن بازداشته اس ت روشن به نرر می رسد کوه عودم توجوه بوه
خواس

زن برای آمیزش ،رفتاری غیر معروف اس  ،حال آن قرآن کریم موردان را بوه

رعای

معروف در حوقّ زنوان خوود فراخوانوده اسو « :فَإِمْسَواک بِمَعْورُوفأ أَوْ تَسْورِیح

بِإِحْسَووانٍ» (بقووره )992 :کووه یکووی از مصووادیق آن ،تووأمین نیازهووای جنسووی زن در دوره
زناشویی اس ت می توان مدّعی شد که زن و شوهر در تموام شومون فوردی و اجتمواعی
زندگی ،همسان یکدیگر هستند ،مگر در مواردى که این همسانی استثناء شده اس ؛ بر
ق رضوای
ق آمیوزش یوا حو ّ
این اساس ،بدون تردیود ،حو ّ
مشترک میان زن و مرد اس

بوه آمیوزش ،از جملوه حقووق

که تا هور دو تمایول بوه ایفوای آن نداشوته باشوند ،امکوان

تحمیل آن بر طرف دیگر نیس ت
از آنجا که عیوبی نریر برص و جذام موج

ایجاد تنفّر نسب

و بین زن و مرد تفاوتی از لحاظ ایجاد این تنفّر نیس

به طرف مقابل اسو

و نفورت از بیمواری باعوث دوری

زن و مرد از یکدیگر و انزجار آن دو از همدیگر و طبعاً مانع حقّ استمتاع می شوود کوه
این نفرت و دوری ناشی از آن ،از مصادیق سووء معاشورت و بور خوفف حوقّ اسوتمتاع
زوجین اس ؛ درنتیجه ،طبق این مبنا یعنی سوء معاشرت ،فرقوی بوین زن و مورد متصووّر
نیس ت
با توجه به دلیل مطرح شده به نرر می رسد قول اختصاص این عیوو بوه زوجوه و
انحصار حقّ فسخ برای زوج ،با موازین و روح فقه اسفمی منطبق نیس ت

 -1در همین راستا ماده  1124قانون مدنی مقرر می دارد« :زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربی
خود به یکدیگر معاضدت نمایند»ت مستنب از این ماده آن اس
مساعی زوجین در پیشبرد زندگی روزمره ایشان اس ت

اولد

که از اهداف اصلی و مهم ازدواج ،اشتراک

 229ــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  10ـ شماره  11ـ پاییز و زمستان 19

نتیجه گیری
گفته شد که مشهور فقها معتقدند حقّ فسخ نکاح به واسطه عیوو جوذام و بورص،
متت

ّ زوج بوده و اگر این عیو در مرد پدید آید ،زن نمی تواند نکاح را فسخ کنود

و برای اثبات ادعای خود ،به اصل لزوم و روای

موجود در اینباره تمسّک کورده انودت

در حقوق ایران نیز ،ماده  1199قانون مدنی ،از قول مشهور فقهوا تبعیّو

و

کورده اسو

عیو مرد را فق خصاء و عنن می داند و ماده  1199همین قانون ،جذام و بورص را از
عیو مجوّز فسخ نکاح ،آن هم فق متت
ذیوول در زن موجو

ّ زنان دانسته و تصوریح موی دارد« :عیوو

حوقّ فسووخ بوورای موورد خواهوود بووود :قوورن ،جووذام ،بوورص ،افضوواء،

زمین گیری ،نابینایی از هر دو چشم»؛ اما در مقابل دیدگاه مشهور ،دیدگاهی اسو

کوه

مطابق آن برخی از فقها -نریر فیض کاشانی -معتقدنود کوه ایون عیوو  ،اختصواص بوه
زوجه نداشته ،بلکه به طور مشترک ،مجوّز فسخ نکاح برای زوجین اس ت ارزیابی ادلّوه
موجود در این زمینه ،گویای این ادّعاس
اند دارای ضعف بوده و قابلیّ

که ادلّه ای که مشهور فقها بدان استناد جسته

استناد نودارد؛ چوه آن کوه اصول لوزوم بوه واسوطه خبور

صحیح ،دفع می گردد؛ ضمن این که خبر استنادی ،از ضعف سندی نیز برخووردار موی
باشد؛ بنابراین حجّ

مشهور از درجه اعتبار سواق اسو ت در نتیجوه موی تووان دیودگاه

خفف مشهور را ترجیح داده و به جواز حقّ فسخ برای هر یک از زوجین حکم نمودت
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