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بر وضع    تأکيدبررسي مباني عيوب ناشي از عدم سالمت موجب فسخ نكاح با 

 ، پزشكي قانوني و قلمرو قانون مدني هادادگاه کنوني 
 

 علي سليماني پورلک 

 واحد چالوس اسالمی دانشگاه آزاد ،  فقه و حقوق اسالمی ، کارشناسی ارشد  

 

 چكيده 

از مشكالتی که در حال حاضر در   اس  هادادگاهيكی  بـرای    هایگرفتاریت و  مطرح  را  ، مسئله  کند میايجاد    ها خانوادهزيادی 

شده است   هاخانواده در حال حاضر موجب گرفتاری و تضرر    عیوب زوجین است مخصوصاً عیوب موجب فسخ نكاح در زن، کـه

د طرز برخورد با عیـوب عیوب موجب فسخ، در مور  راجع بهبه قانون مدنی و مواد    با توجه  و از سوی ديگر قـضات محتـرم نیـز

، زيرا در ظـاهر مـواد قـانون مـدنی، در مـوردعیوب قابل درمان  اندمشكلکه اکنون امكان درمانشان وجود دارد دچار    نكـاحی 

بايد به اين ضرورت بسیار مهم يعنی امكـان    رسد میبه نظر    .شودمیاهده  در آن مش  گذارقانونداللتی وجود ندارد و سكوت  

نگريست تا متخصصین حقوق بتوانند بـا ارائـه   تریبینانهواقعو    ترجدیايدز« به ديده  »  مثلالعالج    هایبیماریح در  فـسخ نكـا

نیز خود   اين  از مشكالت شوند که  راهگشای خیلی  نو  مراجع قضايی    هایپروندهاز حجـم سـنگین    تواندمینظريات جديد و 

بررسی مبانی عیوب ناشی از عدم سالمت موجب در اين مقاله به    را فراهم سازد.موجود    هایواقعیتبكاهد و امكان زندگی با  

 . پردازيممی  ، پزشكی قانونی و قلمرو قانون مدنیها دادگاهبر وضع کنونی  تأکیدفسخ نكاح با  

 

 .العالج های بیماری، قانون مدنی ،  پزشكی قانونی، هادادگاه، فسخ نكاح،  جنسی عیوبهاي کليدي:  واژه
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 مقدمه   -1

خانواده و از طريق يك ارتباط سالم    غرايز آدمی است. براساس آموزشهای دينـی، ايـن مهـم در چـارچوب  ازجملهنیاز جنسی  

است که زنان و مردان بسیاری در چارچوب خانواده از آن رنج    جنسی بايد فراهم شود. اختالالت جنـسی يكـی از مـشكالتی

کـه   کندمیغريزه به انسان آرامش و شادابی می بخشد و او را به يك فرد سـالم تبـديل    نمی برند. برآورده شدن مناسـب ايـ

افراد نیز    ارتباطات رضايتبخش و مؤثری در خانواده و در جامعه با ديگـران برقـرار کنـد. عـالوه بـر آن کـه  تواندمی بازدهی 

ه بروز افسردگی و سرخوردگی، طالق، ارضاء  زناشويی منجر ب  ابط. در مقابل، وجود اختالالت جنسی در روکندمیافزايش پیدا  

غريزه جنسی در خارج از خانواده يا از طريق شـرکای جنسی ديگری میشود که آنان نیز از زندگی زناشويی لذت نمی برند، از 

از ديربـاز و در میـا  نظـر تـاريخی، در زمینـه ی اختالالت جنسی، مدارك قابل اعتمادی درست نیست. آنچه مسلم است آن که 

ن ملل باستانی و حتی فرهنگهای برخاسته از اديان گذشته ارضاء جنسی مرد به صورت يك سويه وبه شكل افراطی مورد توجه 

اند. اولین سیستم حقوقی در دنیا که به    رفته  می   بوده و زنان به عنوان وسیله ای در خدمت به نیاز جنـسی مـردان بـه کـار 

اختالالت جنسی راهحل ارائه کرده است، سیستم حقوقی اسالم اسـت.    ن و مـرد هـر دو نگريـسته و بـراینیازهای جنسی ز

پژوهـشگران، بـرآورد  انـد،    پنجاه  طبـق  آورده  روی  آن  بـه  جنـسی  مـشكالت  دلیل  به  کشور  در  متقاضیان طالق  از  درصد 

 انگیزه های ديگری را به زبان می آورند.  گرچـه

ها مدنظر نبوده است    ريزی  هـا و نـه دربرنامه  ـه امـروز حـل مـشكالت جنـسی زوجـین نـه در سیاسـت گـذاریمتأسفانه تا ب 

اند. اين درحالی است که کارشناسان اعالم کرده    و مراکز و نهادهای تخصصی برای رسیدگی به مشكالت اين چنینی پا نگرفته

 رصد زنان در زندگی زناشويی از اختالالت جنسی رنج می برند. اند ده درصد مردان دچار ناتوانی جنسی اند و چهل د

 

 ادبيات تحقيق  -2

 ادله جواز فسخ نكاح در بيماري هاي صعب العالج و مسري )ايدز(  2-1 

دلیل اول قاعده الضرر، اين قاعده اصل و قانونی است که فقیهان دربـاره فـسخ نكـاح درمواردی که نص صريح وجود ندارد به  -1

 .اد کرده اندآن استن

دلیل دوم، به عنوان پايه و اساس رهايی از اين ماجرا میتوان تدلیس را ذکر کـرد فقهیـان نیز موضوع تدلیس را در بسیاری  -2

اند بـه ماننـد ايـن کـه توصیف کردن زن يا مردی به سالمت مزاج و نداشتن   از موارد ذکر کرده و آن را دلیل فسخ دانسته 

که قصد ازدواج با او را دارد هرگاه آن زن يا مرد دارای عیب باشد چه جنون و عنن چه تـدلیس و    عیب برای شخص ديگری

 ( 1363خمینی، ) ـوت حـق فـسخ برای زوجه می باشد.ثب

می باشد در قرآن   دلیل سوم، فسخ نكاح هنگام مبتال بودن هر يك از زوجین به بیماری صعب العالج و ايدز قاعده الحرج-3

الدينِ جعلَ وده »ماخداوند فرم نداده است.    1منْ حرجٍ«  َعلیُكُم فی  برای شما قرار  يعنـی خداونـد در دين هیچ گونه سختی 

بنابراين ماندن فرد سالم در کنار بیماری ايدزی عـسر و حـرج و مـشقت غیرقابـل تحمـل و »تكلیف بمااليطالق« است. قانون 

ماده مذکور دوام زوجیت را موجب   5ا مجـوز طـالق دانسته است که در بند  امراض مسری صعب العالج ر  1130مدنی در ماده  

 .عسر و حرج دانسته و بـه زن اختیـار طالق داده است

 
 87حج، 1
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باشد.   -4 می  ايدزی  زنان  از  بیـشتر  بیمـار  مردان  از  ايدز  ويروس  سرايت  احتمال  درصد  پزشكان  نظر  طبق  چهارم،    دلیل 

 (1381بجنوردی موسوی، )

 .در مورد مرض طاعون روايات مختلفـی اسـت که پـاره ای از آنهـا داللـت دارددلیل پنجم، -5

نبايد از آن خارج شود شايد علـت آن واگیـربودن طاعون است و خروج   کندمیشخصی که در سرزمین مبتال به طاعون زندگی  

 .میشود از آن شهر و روستا و منطقه سبب انتقال آن به ساير مناطق

نظر به  نتیجه  و    رسدمی  در  جديتر  العالج  های  دربیماری  نكـاح  فـسخ  امكـان  يعنـی  مهـم  بـسیار  ضـرورت  ايـن  بـه  بايـد 

نگريست تا متخصصین فقه و حقوق با ارائـه نظريـات نو راه گشای خیلی از مشكالت شوند. بیماری های العالج    تریبینانهواقع

 .فسخ نكاح می باشد که در قانون مدنی پیش بینی شده استمثل ساير عیوب مرد و زن برای هر يـك از آنها موجب 

 

 وضعيت مهريه در فسخ نكاح   2-2 

فسخ اگرچه مانند طالق موجب انحالل نكاح میشود، ولی طبیعت حقوقی متفـاوت و وضـعیت مهر در آن دو يكسان نمی باشد،  

هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكی به جهتی  «:  مق.  1101بدين جهت در دو مبحث جداگانه بیان می گـردد. بـه دسـتور »مـاده  

فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر درصورتیكه موجـب فسخ عنن باشد که در اين صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف  

 » .مهر است

 :شودمیچنانچه از ماده باال معلوم میگردد در مورد فسخ نكـاح ماننـد طـالق نیـز در دو صـورت فـرض 

 

 هر در مورد فسخ نكاح قبل از نزديكيم   2-2-1

 حق مهر ندارد، زيرا جنبه  زن  درصورتی که به جهتی از جهات شوهر يا زن قبل از آنكه نزديكی واقع شود، نكاح را فسخ نمايـد،

معاوضی که نكاح نسبت به مهر دارد، ايجاب می نمايد که حكم قاعده فسخ عقد معاوضی که برگشت هريك از عوضین به مالك  

 ( 1381امانی،  و  صفايی) .بل از فسخ باشد در آن جاری گرددق

از عوضین محسوب   يكی  اسـت،   شودمیبنابراين چون نزديكی بین زوجین که  نیامـده  در نكاح موجود شناخته   عوض  بعمل 

ب و مـورد تعهـد شوهر بوده ساقط می گردد و هرگاه عین معینی  اسـت کلـی  لذا هرگاه مهر که عوض ديگر  به  میشود،  وده 

درصورتی که مهر در ملكیت زن موجود نباشد او بـدل آن را از مثـل يـا قیمـت، بـه شـوهر می    .ملكیت شوهر عودت می يابد 

ق. م استنباط   1128دهد. قاعده عودت هر يك از عوضین دراثر فسخ به مالك قبل از عقد، ماده مخـصوصی نـدارد و از ماده  

كـی از عوضـین مـانع اقالـه نیـست در اينصورت به جای آن چیزی کـه تلـف شـده اسـت  :»تلـف ي م   ق.  286میگردد. مـاده  

 ( 1335امامی، ) .»شودمیمثـل آن، درصـورت مثلـی بـودن و قیمـت آن درصورت قیمتی بودن داده 

ب میباشد.  اسـتثناء  و  قاعده  برخالف  است  مهر  نصف  زن مستحق  که  گفته شد  نزديكی  از  قبل  در طالق  فقهاء  آنچه  از  عضی 

مستحق نصف مهر خواهد بود، زيرا فسخ از   زن  معتقدند که چنانچه فسخ در اثر يكی از عیوب زن، از طرف شوهر به عمل آيـد،

طرف شوهر مانند طالق قبل از نزديكی مـی باشـد و در طالق قبل از نزديكی زن محقق نصف مهر است. بطالن نظريه مزبور با 

مهـربه مالكیت شوهر در طالق قبل از نزديكی مبتنی بر آيه شريفه و استثناء از قاعده اسـت و آنكـه  توجه با آنكه، عودت نصف  

نكاح طبق  بنـابراين در فـسخ  نمـود.  يكديگر  به  قیاس  را  آن دو  نمیتوان  و  است  میباشد، مسلم  از طالق  غیر  طبیعـت فسخ 

 ( 1375توزيان، کا ) .قاعده هريك از عوضین به مالك قبل از عقد عودت می يابد
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 استثناء

ق. م تصريح می نمايد در صورتی که نكاح به وسـیله زن سـبب عـنن فـسخ شود او را مستحق نصف مهر   1101چنانچه ماده  

المسمی خواهد بود. استثناء مزبور از قاعده در حقوق امامیه مبتنی بـرروايات متعدده میباشد. ابوعلی در مورد نام برده بر آن 

 (1379فرجی، ) .ر اثر فسخ مستحق تمامی مهـرخود استاست که زن د

اثر خلوت نمودن با شوهر خـود و آزمايـشی کـه ازطرف شوهر شده تا زن دانسته   نظريه مزبور مبتنی بر آن است که زن در 

 .است که او مبتال به عنن می باشد. موجب استقرار مهر می گردد

 مهريه در مورد فسخ نكاح بعد از نزديكي  2-2-2

در صورتی که نكاح پس از نزديكی زوجین به جهتی از جهات از طـرف زن يـا شـوهر فـسخ شود، او مستحق تمامی مهر خواهد  

بود، زيرا مهر به سبب نكـاح بـه ملكیـت زن درآمـده و در اثـر نزديكی تمامی آن در ملكیت زن مستقر شده است. ماده در اين  

کـه    شودمیق. م که به مجرد عقد زن را از مهر محروم داشته است، اسـتنباط    1082اده  امر موجود نیست ولی از توجـه بـه م

 .در مـورد فسخ نكاح پس از نزديكی زن مستحق تمامی مهر خود می باشد

اشكال شده است که طبق قاعده در اثر فسخ عقد، هريك از عوضین به مالك قبل از عقد بـرمیگردد و چنانچه يكی از آن دو  

داده  تلف شد آن  مالـك  بـه  بـدل  باشد  به شوهر  شودمیه  المسمی  مهر  نزديكی  از  نكاح پس  در مورد فسخ  بايـد  بنـابراين   .

استیفاء که  نزديكی  زيرا  بپردازد،  زن  بـه  المثـل  او درعـوض مهـر  و  معوض   برگردد  اتالف  است در حكم  ازطرف شوهر  بضع 

 .مثل است به زن بدهدو او ملزم است بدل آن را که مهرال شودمیشناخته 

اشكال مزبور اگرچه از نظر اجراء قاعده وارد است، ولی با توجه به وجود استصحاب ملكیت زن نسبت به مهر المسمی و روايات  

مخصوص در مورد، قاعده حقوقی قابل توجیه می باشـد. شـیخ در مبسوط بر آن است که چنانچه نكاح در اثر عیبی که بعد از 

 2آمده فسخ گردد. نزديكی به وجود 

المـسمی بـرای زن بـه وسـیله نزديكی مستقر شده است، و   المسمی خواهد بود، زيرا ملكیت مهـر  زن مستحقق تمامی مهر 

هرگاه نكاح در اثر عیبی که در زمان نزديكی مخفی بـوده اسـت فـسخ شود، اعم از آنكه عیب مزبور قبل از عقد بوده يا بعد از  

، زن مـستحق مهـرالمسمی نخواهد بود، زيرا موارد مزبور مانند موردی است که در حقیقت نكاح منحل  آن حادث شـده باشـده 

 .يا بهتـر گفتـه شود باطل بوده است

به ضعیف  شیخ  و  رسدمینظر    قول  گرديده  مهرالمسمی  مالك  آن  اثـر  در  زن  و  است  شده  واقع  نكاح صحیح  آنكه  با  يرا  ز   ،

بیت گرديده است و فسخ هم اثر قهقرايی نمی نمايد، فرض بطالن نكاح برخالف قاعده می باشد،  بهوسیله نزديكی مالكیت او تث

 .به دين جهـت نظريـه مزبـور در بـین فقهـای امامیه پیرامونی پیدا ننموده است

تدلیس فسخ  ق. م در اثر تخلف وصف فسخ گـرددو يا آنكه در اثر خیار    1128درصورتیكه نكاح از طرف شوهر به دستور ماده  

شود و شوهر به سبب آن، متضرر گـرد کـسی کـه موجـب اغـراء به جهل شوهر بوده، مسئول خسارت او میباشد، مانند آنكه  

پدر دختر يا شخص ديگری که واسـطه در نامزدی است به شوهر بگويد که زن دارای معلومات عالیه يا دارايی زيادی دارد و  

به نكاح او کند و پس از نزديكی معلوم گردد که زوجه فاقد اوصاف مزبور است وشوهر به استناد مرد به اعتبـار آن اوصاف اقدام  

 .خیار تدلیس نكاح را فسخ نمايد

 
 مانند جنون و عنن حاصل بعد از عقد که زن می تواند نكاح را فسخ نمايد.  2
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هرگاه اوصافی را برای زن در عقد شرط قرار دهند يا عقد مبتنی بر آن واقـع شـود و پـس ازنزديكی معلوم گردد که زن فاقد آن  

ارت زن بشود و بعد از نزديكـی معلوم گردد که شبیه بوده است و زوج نكاح را به استناد آن فسخ  است، چنانچه در عقد شرط بك 

 .کند، کـسیكـه زوج را در نكـاح مزبور اغراء به جهل نموده بايد خسارات او را که من جمله مهر پرداختی به زوجه است بپردازد

در مسئولیت کسیكه موجب اغراء به جهل شوهر شده است فرق نمی نمايد که خود زن باشديا ديگری زيرا طبق قاعده تسبیب 

ق.م و قاعده عقلی مشهور کـسی کـه موجـب خسارت ديگری گردد و بايد آن را بپردازد. بعضی ازحقوق    330مذکور در ماده  

زن   بـه  پرداختـی  مهر  مطالبه  نظريه  با  و  امامیه  نمـوده  مخالفـت  باشد  آمده  عمل  به  نزديكی  که  موردی  در  اغراءکننده  از 

معتقدنـد کـه چنانچـه زوج مهر پرداختی را از اغراءکننده بتواند دريافت دارد، تمتعی که او در اثر نزديكی با زن برخوردار شده 

 .است، بی عوض خواهد ماند

، بايد شخص مزبـور آنچـه را کـه زوج به عنوان مهر به زوجه پرداخته در صورتیكه کسی موجب انحالل نكاح بین زوجین گردد 

صغیره شوهر خود را شیر دهد، موجب انحالل نكاح خود   زوجه  چنانچه در رضاع گذشت هرگـاه زوجـه کبیـره،  به زوج بدهد. 

مهر زوجه صغیره است  زوجه صـغیره مـی باشـد. و چـون زوجه کبیره سبب انحالل نكاح گرديده است خسارت شوهر را که  

 .عهده دار خواهد بود و نسبت به مهر خود، چون او موجب تقويت آن شده است حق مطالبه آن را از شـوهرنخواهد داشت

و عده ای از حقوقین امامیه اشكال مزبور را چنین رد نموده اند که هرگاه مهرالمسمی پرداختی از طرف شوهر به زن بیش از 

آ باشد،  به  مهرالمثل آن زن  اغراءکننده  او  از  را  مهرالمثل  بر  اضافه  باشد و  به عهـده شـوهر می  به مقدار مهرالمثل است  نچه 

 .عنوان خسارت مطالبه خواهد نمود

 

 ، پزشكي قانوني و قلمرو قانون مدنيهادادگاهنظري بروضع کنوني    .3

ـای پزشـكان قانونی و قلمرو داللت قانون مدنی  و محدوده توانايی ه  ها دادگاهدر دو مبحث ارايه میشود وضع کنونی    قسمتاين  

 در عیوب قابل درمان؛ 

 و پزشكي قانوني  هادادگاهوضع کنوني عيوب قابل درمان در    3-1

 ي خانواده هادادگاهدر    3-1-1

نداريم    در اين باره قانونی » میگويند در حال حاضر به دلیل اجمال قانون مدنی از يك سو و سكوت آن از سـوی ديگـر، قـضات  

 » .که بدان استناد نمايیم و جلوه فسخ نكاح را بگیريم و به عالوه قانون جديد هم در مسئله نداريم تا مشكل حل شود

بر اين اساس در وضع کنونی بسیاری از شعب دادگاه خانواده، در مورد عیـوب زن از دامـاد فرصت درمانی می گیرند، تا زوجه  

 .ر نكاح فسخ نشودبیماری خود را درمان کند و ديگ

، بـا اين همه هرچند عیوب قابل درمان  کندمیاگر داماد با اين راهنمايی دادگاه، مجوز معالجه داد، زن می رود و خود را معالجه 

مورد فسخ نكاح، به او داده است، می تواند نكاح را فسخ    اند باز داماد حق فسخ دارد و به استناد اختیاری که قانون مدنی در

 (1382اوحدی، ) .نمايد

بینیم که خسارت و ضرر فراوانی به عروس خانم بی گناه و حیثیت و آبروی خانواده عروس، می خورد که با    بر اين اساس می 

 .مبانی عدالت مدنی اسالم سازگاری ندارد
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 در پزشكي قانوني کشور   3-1-2

،  َعفَل   همچنین پیشرفت های علم پزشكی، عیوب »قرن،به پیشرفته ای علم پزشكی قانونی،    با توجه اما از نظر پزشكی قانونی،   

رتق، افضاء، برص، جـذام« قابـل درمـان اسـت و بـاتخصص باالی پزشكان اين عیوب معالجه میشوند و پـس از معالجـه عیـوب  

و بـاالخره بـايك عمل  مزبـور اصـوالً رفـع میشوند مثالً در »قرن« آن مانع را رفع میكنند، در »افضاء« محل مربوطه را میدوزند  

 .شودمیجراحی عیوب مرتفع 

. البته در شودمیو »عنن عـضوی« مهلـت درمـانی داده شـده و معايناتی انجام    در عیوب مردان نیز درخصوص »عنن روانی«

 .حال حاضـر نابینـايی، زمـین گیـری و جنـون قابـل درمـان نیـستند

 .حاضر نابینايی، زمین گیری و جنون قابل درمان نیـستند  همان طور که مشاهده میشود. البته در حال

عیوب مختص زن تنها زمین گیری و نابینايی از هردو چـشم درمان ندارد )البته فعالً (    همان طور که مشاهده میشود عمالً در

م، اقدام به ازدواج با او نمايد  هرچند بر اساس مبانی فقهی، هرگاه مرد با علم بـه زمـینگیـر بـودن زن و نابینايی او از هر دوچش

 ( 1380گودرزی، ) .در اين دو مورد را نیز ندارد  به دلیل علم او از واقعیت، حق فسخ نكـاح

 

 قلمرو داللت قانون مدني بر عيوب قابل درمان   3-2 

ـان اسـت، و  در مرد موجب فسخ نكاح است. از اين میان فعالً عنن قابـل درم ق. م عیوب خصاء، عنن وجب  1122طبق ماده  

گیری، و نابینايی از هردو چشم، در زن موجب فسخ    زمین  عیـوب شـش گانه قـرن، جـذام، بـرص، افـضاء،   1123طبـق مـاده  

 .است که جـز دو مـورد اخیـر بقیـه قابل درمان اند نكاح

 

 ادله قانوني عدم جواز فسخ نكاح   3-3

 اصل اوليه قانونگذار  3-3-1

ی اصل عدم جواز فسخ نكاح به عیوب اسـت مگـر عیـوبی کـه درقانون ذکر شده است. از اين اصل  بر اساس مبانی قانون مدن 

استنباط میشود که موارد فسخ نكاح برخالف اصـل اسـت و درمحل زوال. و به قاعده اقتصار بايد عمل نمود. بر اساس قاعده  

 اَلضَّ دورةِ« در مواردی که حكمی بر خالف اصل و قاعده صادر شود  موضعِ االَصلِ أوِ االصـلُ علی فیما خـاَلَف اقتصار »اَإلْقْتصار

 ( 1362 فیض،) .بايـد بـه موارد مصرع شرعی و قانونی يا موارد ضرورت اکتفا نمود

 

 گذارقانونتعليل    3-3-2

ییابد چه اگر استنباط میشود که اگر به هرصورت امكان عمـل زناشـويی باشـد فـسخ نكاح موضوعیت نم  1122ماده    2از بند  

هم استنباط میشود که مقطوع آاللـه   3را نیـز نپذيرفته است. از بند    يكبار عمل زناشويی انجام شده باشـد مقـنن فـسخ نكـاح

 ( 1390فهرستی، ) .برای فسخ نكاح نخواهد بود موجبی  اگـر قـادر بـه عمـل زناشـويی باشـد،
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 مباني فقهي قانون مدني  3-3-3

و فتاوای معتبر )فقهای    3اساسی در سكوت يا اجمال و... قانون، قاضـی بايـد بـه منـابع معتبـراسالمی   قانون  167طبق اصل  

عظام ( مراجعه نمايـد کـه احاديـث وارده و آراء فقهـا در موضـوع تحقیق بررسی شد. فلسفه حكم در شرع مقدس نیز مبنای 

 .محكمی در اين خصوص می باشد 

 

 دليل عقل  3-3-4

مسلم عقلی است که هرگاه موضوع حكمی برطرف شود، خود حكم نیـز برطـرف خواهد شد، هرگاه موضوع حكم فسخ   از قواعد 

 .نكاح براثر معالجه و درمان مرتفع شود، حكم آن نیـز )فـسخ نكاح(، برطرف خواهد شد

ـرارداده قاضی دادگاه می تواند به  تحت عنوان منابع معتبر اسالمی می توان مـورد اسـتناد ق  167دلیل عقل را به استناد اصل  

بر آن    هادادگاههريك از ادله پنج گانه باال درخصوص عدم جواز فسخ نكـاح، اسـتناد نمايد تا اجرای عدالت که فلسفه وجودی  

 (1376جعفری لنگرودی، ) .استوار است، میسر و عملی گردد 

 

 گذارقانونرويه    3-3-5 

مبنی بر حذف قید »عنن به شرط اينكـه بعـد از گذشتن مدت يكسال... رفع    1123ده  در ما  1370اصالح قانونگذار در سال   

باشد«  نشود« نداده  انجام  را  زناشويی  اينكه ولو يكبار عمل  اين معنا است که در صورت حتی يك   و جايگزينی »به شرط  به 

فزودن قید به »اندازه ای کـه قـادر  مرتبه و طی ديگر زن حـق فـسخ نـدارد کـه سخت کردن پذيرش فسخ نكاح است و نیز ا

 (1377شريف، ) .مضیق تأکید می ورزد بـه عمـل زناشـويی نباشد« بر اين تفسیر

 

 نتيجه گيري .  4

فسخ نكاح تبلور   ازجملهتوجه دقیق اسالم به مسأله ارضاء جنسی زن و مرد در مؤلفه های مختلفی از سیـستم حقـوقی اسالم  

ری از يك شريك سـالم جنـسی را به رسمیت شناخته و برای کسی که از آن محروم است حق يافته است. اسالم حق برخوردا

 .انحالل نكاح قائل شده است

در هاله ای از ابهام و يا    همچنان  با وجود ديدگاه منطقی و مترقبانه اسالم، زوايای از مسائل مربوطه پـس از گذشـت سـال هـا، 

باعث شده امروز افراد بی شماری با مشكالت مواجه شوند. بر سیاستگذاران حقوقی کشور و اختالف نظر باقی مانده اند. اين امر  

پیشرفت های علوم ديگر به اصـالح و تكمیـل    با توجهبر علمای دين است به اين مهم توجه کنند و   به منابع غنی اسالم و 

 يا (  برص  –عقلـی )جنـون ( يـا جـسمی )جـذام    قـوانین مربوطـهبپردازند. از مجموع مباحث استنباط میشود که هرگاه خلـل

افضاء، حضا، جنسی مقتضی   عنن  ،جب  قرن، عفل،  اززوجین حاصل شود، صرفاً  )نابینايی و زمین گیـری ( در يكـی  يا کاری 

فسخ نكاح برای همسرش ايجاد میشود، لكن بدلیل قابل درمان بودن عنن )يعنی فقدان شرط( به اجماع فقهای شیعه و سنی  

و فعلیـت پیـدانمیكند و شخص هیچ گونه مجوزی برای فسخ نكاح ندارد. همچنین هـیچ گونـه نیـازی   ق فسخ نكـاح تنجـزح

بـه کـسب رضايت شخص برای معالجه همسرش نیست زيرا جواز فسخ فرع بـه تحقـق شـرايط آنـست و بـا امكان معالجه و  

 
 يعنی کتاب، سنت، عقل، اجماع.  3
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خیار فسخ نكاح وجود نـدارد، هـرچند وطی امكان پذير نیست اما معالجه امكان درمان، شرعاً و قانوناً اصالً مجوزی برای اعمال  

 .دارد

زوجیت  اصل  .1 قاعـده دوام  بـرخالف  نكـاح  زيرا فسخ  است  عدم جواز فسخ  بر  نكاح  عیوب موجب فسخ  قاضی    در  لذا  است 

نكند. از سويی در عیوب جديدی نظیر بايستی از آن تفسیر مضیق نمايد و تا موضوع فـسخ فعلیـت نیافتـه جـواز فسخ صادر  

ايدز و... نبايد آن را توسعه داد بلكه می توان از خیار تدلیس يا شرط ضمن عقد يا شرط بنايی يا عرفی حین عقد يا عسر و  

 .حرج سود برد

موضع فعلیت پیدا    ، زيرا تا شود میعیبی از عیوب نكاح که قابل درمان باشد، برای طرف ديگـر حـق فـسخ اصـالً ايجـاد ن  هر  .2

 .نكند، حكم نیز تنجز و فعلیت پیدا نخواهد کرد

. اگر احتمال معالجه برود، دادن مهلت به شخص معیوب بـرای معالجـه و درمـان خـويش ضروری است. اين مهلت در فقه 3

تیار قاضی میگذارند،  اسالمی يكسال است. البته بعضی از مذاهب اهل سنت در عیـوب مختص زن، تعیین مهلت درمان را به اخ

معیار معالجه را در زن    ها دادگاهاما معلوم است که چون هدف درمان عیب موجود است، تا برطرف شود، بايد از نظر رويه عملی  

به تشخیص پزشكان قانونی بیشتر طول می کـشد، مهلـت بیشتری برای ادامه    و مـرد يكسال بگذراند، لكن هرگاه مداوای عیب

ز بدهند  معالجهدرمان  احتمال  است که  اين  درمان  فلسه  بیشتر مجاز    يرا  استمهال  است،  باقی  هنوز  ايـنعلت  و چـون  میرود 

 .خواهد بود

. برای معالجه عیوب موجب فسخ نكاح، مراجعه به اهل خبره )متخصصان پزشكی قانونی( ضروری است. اگر بررسی پزشكان 4

ـا اسـتناد بـه فراهم نمودن شرايط، دستور معالجه می دهد اما اگر بررسی  قانونی نشان داد عیبی قابل درمان اسـت، قاضـی ب

 .شود میپزشـكان قـانونی نـشان داد عیـب قابـل درمان نیست، برای همسر ديگر حق فسخ نكاح ايجاد  

وز دچار عسر ، هرگاه پس از درمان عیب کاهش يابد امـا زوج برای مواقعه، هنشودمیعیوبی که حكم درمان داده    درخصوص  .5

 .و حرج واقعی باشد، برای او حق فسخ نكاح ايجاد خواهد شد

ايدز« به ديده  »  مثلالعالج    هایبیماریبايد به اين ضرورت بسیار مهم يعنی امكـان فـسخ نكـاح در    رسدمیبنابراين به نظر  

يد و نو راهگشای خیلی از مشكالت شوند  نگريست تا متخصصین حقوق بتوانند بـا ارائـه نظريات جد  تریبینانهواقعو    ترجدی

نیز خود   اين  با    هایپروندهاز حجـم سـنگین    تواندمیکه  زندگی  امكان  و  بكاهد  فراهم   هایواقعیتمراجع قضايی  را  موجود 

 سازد.
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