
  حقوق بيماران زن در چالش با حق انحالل ازدواج از سوي مرد
 محمدتقي رفيعي

  

  چكيده
به نظر مي رسد رويكرد قانونگذار ايران در قلمرو حقوق خانواده حمايت از افراد مقابل 

نه تنها از زن  1123براي نمونه قانون مدني بر اساس ماده . بيماران است و نه خود بيماران
بلكه با دادن حق فسخ به مرد، در  ،رخي بيماري ها حمايت نمي كندبيمار مبتال به ب

 8ماده  13همچنين، در بند . نمايدحقيقت از حقوق مرد در برابر زن بيمار حمايت مي 
، در صورت عقيم بودن يكي از زوجين، به طرف 1353قانون حمايت خانواده مصوب 

. جه طالق را اعطا مي نمايدديگر حق تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و در نتي
سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است آيا با توجه به پيشرفت علم پزشكي و درمان 

توان از انحالل ازدواج جلوگيري نمود؟ به نظر مي رسد با  هاي زنان نمي برخي از بيماري
د و توان با عدم قائل شدن به فسخ ازدواج از سوي مر رويكرد حمايت از بيماران زن مي

ها از پايان بخشيدن به زندگي مشترك جلوگيري  يا حق طالق به سبب برخي از بيماري
در اين مقاله، رويكرد حمايت از حقوق بيماران زن با توجه به اصول حقوقي و . نمود

  .موضوعه مورد بررسي قرار مي گيردبرخي قوانين 
  

  كليدي واژگان
  .فسخ ازدواج ؛طالق ؛هاي زنان بيماري ؛بيماران زن ؛حقوق بيماران
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  حقوق بيماران زن در چالش با حق انحالل ازدواج از سوي مرد

ها، از شرايط  گروهي از افراد جامعه هستند كه در نتيجة برخي بيماري ،بيماران
يكساني با ساير اشخاص برخوردار نيستند و به همين دليل نياز به حمايت از سوي 

اصي وجود دارد كه در جهت حمايت از شك، قوانين خ بي. گذار دارند قانون
كه به گونه اي  212اما در قانون مدني ايران، به جز ماده . بيماران وضع شده است

با ابطال معامله از حقوق مالي مجنون، كه مبتال به بيماري جنون است و در اصطالح 
د رس نمايد، در ساير موارد به نظر مي گويند حمايت مي حقوقي به آن غير عاقل مي

گذار ايران در قلمرو حقوق خانواده حمايت از فرد مقابل بيمار است  رويكرد قانون
قانون مدني، جنون هر يك از  1121براساس مادة : براي نمونه. و نه خود بيمار

همچنين، بر . زوجين هر چند ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است
ها در مرد موجب حق فسخ براي زن  اين قانون، برخي از بيماري 1122طبق مادة 
قانون ياد شده نه تنها از زن بيمار مبتال به  1123به عالوه، در مادة . خواهد بود

بلكه با دادن حق فسخ به مرد در حقيقت از  ،كند ها حمايت نمي برخي بيماري
هايي را  عالوه بر اين كه بيماري. نمايد حقوق مرد در برابر زن بيمار حمايت مي

تواند مشترك ميان زنان و مردان باشد، با وجود  نان دانسته است كه ميمختص ز
ها را تنها در زنان موجب حق فسخ براي مردان دانسته  گذار وجود آن اين، قانون

آميزي را مقرر داشته و از اين رو، بيماران زن در  اين رويكرد حكم تبعيض. است
قانون حمايت  8مادة  13همچنين، در بند . معرض تضييع حق بيشتري هستند

در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به طرف ديگر حق  1353خانواده مصوب 
جا با توجه به موضوع  سؤاالتي در اين. بيني نموده است طالق و جدايي را پيش

آيا فسخ ازدواج و طالق ناشي از عيوب از قواعد آمره است . مقاله قابل طرح است
يات زمان و مكان قابل تغييرند؟ به عبارت ديگر، و يا با توجه به شرايط و مقتض
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هاي علمي پزشكي از حقوق  توان با توجه به شرايط جديد و پيشرفت چگونه مي
هاي  بيماران زن در قلمرو حقوق خانواده حمايت نمود؟ آيا صرف وجود بيماري

قانون مدني بايد منجر به حق فسخ از سوي مرد شود و يا  1123مندرج در ماده 
توان از اعمال حق فسخ مرد جلوگيري كرد و در نتيجه از  ه با درمان آنها مياينك

هاي جسمي و رواني هستند، حمايت  بيماران زن، كه بيشتر در معرض آسيب
هاي باروري آزمايشگاهي در جهت  نمود؟ همچنين، در صورت استفاده از روش

  نمود؟توان از حق طالق جلوگيري  انديشي بيماري عقيم بودن مي چاره
امروزه با توجه به پيشرفت علمي پزشكي برخي از بيماري ها به طور كامل 

در اين صورت، آيا همچنان حق فسخ و يا حق طالق ثابت است . درمان مي شوند
دانان و فقيهان درمان  يا اين حق با درمان بيماري ساقط مي گردد؟ برخي از حقوق

قابل، عده اي بر اين عقيده اند در م. بيماري را موجب سقوط حق فسخ نمي دانند
كه در صورت درمان بيماري هاي موجب فسخ نكاح، حق فسخ از سوي مرد سلب 

  .مي گردد
رسد بايد با رويكرد حمايت از حقوق بيماران زن كه در چالش دائم با  به نظر مي

در اين راستا، بايد . حق انحالل ازدواج از سوي مرد است، به اين سؤاالت پاسخ داد
هاي زنان را مورد شناسايي قرار داد و با  ني اصلي انحالل ازدواج ناشي از بيماريمبا

  .نگاه انسان مدارانه به بيمار زن راه حل حقوقي مبتني بر انصاف و اخالق ارائه داد
در اين مقاله، در مبحث نخست، مفهوم و اقسام بيماري، همچنين، اسباب انحالل 

هاي  در مبحث دوم، به بازشناسي بيماري. گيرد يازدواج مورد بررسي اجمالي قرار م
شناسي حق انحالل  در نهايت، در مبحث سوم، مباني. شود ويژه زنان پرداخته مي
  .گردد ها تحليل مي ازدواج ناشي از بيماري
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  مبحث اول ـ كليات
  مفهوم بيماري و اقسام آن ـ الف

  مفهوم بيماري. 1
باشد و به  سوي مرد و زن، بيماري مي هاي فسخ ازدواج از ترين علت يكي از مهم

هاي فقهي مبحث فسخ ازدواج را با تعيين مصاديق عيوب  همين دليل، كتاب
اند، بدون اين كه  مشترك، عيوب مختص مردان و عيوب ويژه زنان آغاز كرده

شايد هم به دليل تعريف عيب در . تعريفي از عيب يا بيماري در انسان ارائه دهند
باب بيع و تلقي تشابه ميان عيب در معامالت و عيب در نكاح،  بحث خيار عيب در

كه در باب  1قانون مدني 1126چنان كه مادة . اند اي نديده نياز به تعريف جداگانه
نكاح است در زمينة حق فسخ ازدواج با توجه به خيار عيب در معامالت مندرج در 

ت كه قانون مدني كه به همين علت اس«. تنظيم شده است 2قانون مدني 423مادة 
در قواعد عمومي قراردادها مبحث عيب را مطرح كرده در حقوق خانواده نيز 

در . )298، ص 1384صفايي و ديگران، (» دهد بخشي را به اين مبحث اختصاص مي
جا الزم است جهت ورود به بحث، مفهوم بيماري كه در منابع فقهي و حتي  اين

عيب در لغت به . ه شده است تبيين گرددحقوقي گاهي عيب و زماني مرض ناميد
برخي عيب را به معناي . )836، ص 1356عميد، (معناي بدي و نقص آمده است 

برخي هر . )471، ص 1384آذرتاش، (اند  نقص، ناهنجاري، ناهنجاري اخالقي دانسته
فزوني يا كاستي از خلقت اصلي مانند داشتن انگشت اضافي و يا كم بودن آن را 

در بحث خيار عيب، تعاريفي از آن شده . )12، ص 1416طريحي، (اند  هعيب دانست
مرتبة صحت . شود نقصان چيزي از مرتبة صحت، عيب ناميده مي: براي نمونه. است

تر از  حد وسط بين نقص و كمال است كه باالتر از آن حد وسط، كمال و پايين
اي اصل صحت كه حد وسط بين نقص و كمال است مقتض. آن نقص نام دارد
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بنابر اين، خروج يك موجود از مقتضاي خلقت اصليه، عيب است . باشد ماهيت مي
طور كه گفته شد، در كتب فقهي عيبي كه در  همان. )355، ص .ق 1428انصاري، (

بحث نكاح آمده است متأثر از عيب در كاال و به تعبيري عيب در اموال است و 
تي يا افزوني و نقص سبب به همين دليل وجود نقص در شئ به صورت كاس

در هر صورت فقيهان تعريفي از . دانند كاهش ماليت كاال را از عناصر عيب مي
اگر چه . اند عيب يا همان مرض و بيماري در خصوص انحالل ازدواج ارائه نداده

برخي از فقيهان اهل سنت تعريف غيرجامعي از عيب موجب انحالل نكاح بيان 
مندي  در نتيجه، در فقه تعريف جامع و ضابطه. )580، ص .ق 1392ابن قدامه، (اند  داشته

شود به دست نيامده است، اگر چه  در مورد بيماري كه موجب انحالل ازدواج مي
  .اند در خصوص هر عيب يا بيماري جداگانه تعاريفي بيان داشته

دانان نيز در مقام تعريف عيب در فسخ ازدواج، همان تعريف  برخي از حقوق
اند، اگرچه قائلند كه عيبي موجب حق فسخ نكاح  معامالت را مطرح كردهعيب در 

، ص 1366امامي، (دد گر است كه با ادامه آن، زندگاني خانوادگي از هم متالشي مي
، در اين تعريف، اثر عيب يا بيماري بيان شده و ثانياً، لزوماً همة كه اوالً )460

شود و از اين جهت  خانواده نمي هاي مورد بحث منجر به از هم پاشيدگي بيماري
دانان بدون ارائة تعريفي  برخي ديگر از حقوق. اين تعريف و توضيح جامع نيست

كند موارد فسخ را به دليل  از بيماري، قائلند كه نظم عمومي خانوادگي اقتضا مي
به نظر . )282، ص 1371كاتوزيان، (توان به داوري عرف واگذار كرد  عيب نمي

هاي مندرج در  ان مفهوم بيماري منجر به انحالل ازدواج چه بيماريرسد در بي مي
هاي ديگر، اوالً، تعريف عيب  قانون مدني و چه بيماري 1123و  1122، 1121مواد 

كه در خصوص معامالت ارائه شده و تناسبي با حقوق اشخاص بيمار ندارد، مالك 
عريف كلي يك نوع ثانياً، با توجه به اين كه بيماري در يك ت. قرار نگيرد
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ناهنجاري جسمي و روحي در اشخاص است از سوي متخصصين امر تبيين گردد 
شناختي و با رويكرد حمايتي از اشخاص  گذار با نگاه جامعه كه در نتيجه قانون

  .بيني نمايد نحالل ازدواج را پيشبيمار به ويژه بيماران زن اجازة ا
  

  اقسام بيماري. 2
بندي نمود  توان به اعتبار مختلف دسته ازدواج را ميهاي موجب انحالل  بيماري

تواند موجب فسخ ازدواج يا  ها مي كه در نتيجه آن تعيين شود كداميك از آن
طالق جدا گردد و كداميك قابل درمان است و نبايد منجر به انحالل ازدواج 

 گردند و كدام يك موجب ضرر و عسر و حرج مي به بيان ديگر، كدام. گردد
ها را به اعتبار ماهيت  توان اين بيماري مي: براي نمونه. ن چنين نيستنديك اي

بيماري به بيماري مانع آميزش جنسي و بيماري غير مانع آميزش جنسي تقسيم 
ها را به اعتبار موضوع به بيماري عقلي، جسمي  توان اين بيماري همچنان مي. نمود

ها اجازة انحالل  ه و شدت آنبندي كرد و با توجه به درج و روحي و رواني دسته
ها را به اعتبار مشترك بودن ميان  توان اين بيماري همچنين مي. ازدواج داده شود

بندي كرد كه در نتيجة آن تبعيض  زن و مرد و اختصاص داشتن به زن يا مرد دسته
ها به  در نهايت، اين بيماري. نارواي فسخ ازدواج از سوي مرد يا زن منتفي گردد

ثر بيماري قابل تقسيم به بيماري مؤثر و بيماري غيرمؤثر است، كه در اعتبار ا
شود و بيماري مؤثر در  نتيجة آن، بيماري غيرمؤثر اساساً منجر به انحالل نمي

  .تواند موجب انحالل ازدواج گردد صورت عدم درمان مي
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  اسباب انحالل عقد ازدواج ـ ب
اين انحالل ممكن است . يت استانحالل عقد ازدواج به معناي قطع رابطة زوج

قانون مدني ايران، مقرر  1120در همين راستا، مادة . علل مختلفي داشته باشد
عقد نكاح به فسخ يا به طالق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل «: دارد مي
بنابر اين، بر اساس مادة ياد شده فسخ و طالق از اسباب انحالل ازدواج . »شود مي

گذار ايران به دليل بديهي بودن امر از ذكر آن اجتناب نموده  قانون است اما شايد
و يا با توجه به اين كه با مرگ، نكاح اقتضاي  )181، ص 1381صفايي و امامي، (است 

محقق (گردد  ادامه ندارد تا انحاللي صورت گيرد لذا از اسباب انحالل محسوب نمي
تنها فسخ و طالق به عنوان دو عامل  جا بدين ترتيب، در اين. )337، ص 1387داماد، 

انحالل ازدواج به دليل برخي بيماري زنان به جهت رعايت سير منطقي بحث، مورد 
  .گيرد بررسي اجمالي قرار مي

  
  فسخ ازدواج. 1

و در اصطالح ) 439، ص 1416طريحي، (فسخ در لغت به معناي نقض كردن است 
نحالل قرارداد زماني به تراضي اصوالً، ا. حقوقي به معناي برهم زدن عقد است

گاهي قهري و به حكم قانون است كه آن را . طرفين است، كه آن را اقاله گويند
شود كه همان فسخ  گويند و در شرايطي با ارادة يك طرف محقق مي انفساخ مي

با توجه به طبيعت عقد ازدواج، اقاله در مورد آن منتفي است و از ميان . است
با استفاده از . وع بحث ما در اين مقاله، فسخ ازدواج استانفساخ و فسخ، موض

فسخ عبارت است از پايان دادن «: توان فسخ را چنين تعريف كرد قانون مدني مي
شهيدي، (» به هستي حقوقي قرارداد به وسيلة يكي از دو طرف يا شخص ثالث

رة بنابر اين تعريف، فسخ از اعمال حقوقي و رضايي و در زم. )202، ص 1388
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شود و نياز به تشريفات خاصي  ايقاعات است كه با يك اراده انشايي محقق مي
فسخ ازدواج، اختياري است . ولي اين اراده باطني بايد به طريق اعالن شود ،ندارد

طبق قانون به يكي از طرفين عقد داده شده كه به موجب  ،كه در موارد مشخص
وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ تواند ازدواج را بر هم بزند و ادامة  آن مي

ها، تدليس و تخلف از  عيوب يا بيماري: موجبات فسخ ازدواج شامل. متوقف نمايد
هاي موجب فسخ ازدواج را مورد توجه  شرط است كه ما در اين مقاله تنها بيماري

كه، در عقد ازدواج در صورت وجود برخي عيوب و  توضيح اين. دهيم قرار مي
ر يكي از طرفين، طرف ديگر بر اساس شرايطي حق فسخ ازدواج را ها د بيماري
بندي به سه  گردد در يك تقسيم هايي كه منجر به فسخ ازدواج مي بيماري. دارد

. 3هاي مختص مردان؛  بيماري. 2هاي مشترك؛  بيماري. 1: گردند دسته تقسيم مي
كرد نگارندة مقاله هاي ويژة زنان كه در اين مقاله با توجه به هدف و روي بيماري

هاي ويژة زنان مورد بررسي قرار  مبني بر حمايت از زنان بيمار، تنها بيماري
  .گيرد مي

  
  طالق. 2

تواند با رعايت شرايط مقرر در اين  قانون مدني، مرد مي 1133براساس مادة 
برخي در تعريف . قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضاي طالق همسرش را بنمايد

، 1981نجفي، (» طالق، ازالة پيوند نكاح با صيغة مخصوص است«: اند طالق گفته
در حقيقت، طالق حقي است براي . طالق مختص عقد ازدواج دائم است. )360ص

از جمله مواردي كه مرد حق انحالل ازدواج را به وسيلة طالق . مرد در ازدواج دائم
زم به يادآوري ال. ستدارد، عقيم بودن زوجه است كه از نظر ما يك نوع بيماري ا

، اگر چه فسخ ازدواج همانند طالق از موجبات انحالل ازدواج است، اما ميان است
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هايي وجود دارد كه به جهت رعايت اختصار از ذكر آن خودداري  آن دو تفاوت
  3.شود مي

  
  هاي ويژة زنان مبحث دوم ـ بازشناسي بيماري

ي جسمي و يا روحي در ها يكي از موجبات فسخ ازدواج وجود برخي بيماري
فقيهان . دهد تا ازدواج را فسخ كند يكي از زوجين است كه به طرف ديگر حق مي

هاي  هاي مشترك، بيماري ها را به سه دسته بيماري دانان اين بيماري و حقوق
جا با توجه به  اند كه ما در اين هاي ويژة زنان تقسيم كرده مختص مردان و بيماري

در رابطه با . دهيم هاي ويژة زنان را مورد بررسي قرار مي ماريعنوان مقاله تنها بي
هاي موجب فسخ ازدواج در زنان، ميان فقيهان اماميه اختالف نظر  تعداد بيماري

چنين مقرر داشته  1123قانون مدني ايران با تبعيت از نظر مشهور در مادة . است
. 3جذام؛ . 2رن؛ ق. 1: عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود«: است

هاي  منظور از بيماري. »نابينايي از هر دو چشم. 6گيري؛  زمين. 5افضا؛ . 4برص؛ 
ها تنها در زنان با توجه به آناتومي  هايي است كه برخي از آن ويژة زنان، بيماري

ها اگر چه ميان جنس  قرن و افضا و تعدادي از آن: جنس زن وجود دارد، مانند
است، اما تنها اگر در زنان وجود داشته باشد مرد مرد و جنس زن مشترك 

رسد يك  در نتيجه، به نظر مي. ها عقد ازدواج را منحل نمايد تواند به استناد آن مي
ها ميان زنان و مردان وجود  نوع تبعيض ناروايي در موارد حق فسخ ناشي از بيماري

ص بدني هستند يعني ازدواج بيماران زن كه داراي چنين بيماري و يا نق. دارد
گيرد كه در جاي خود مورد نقد و بررسي قرار  بيشتر در معرض انحالل قرار مي

هاي زنان مندرج در مادة  در اين مبحث ضروري است هر كدام از بيماري. گيرد مي
قانون مدني به اختصار توضيح داده شود تا اوالً، تبعيض ناروا در مورد حق  1123
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ثانياً، روشن گردد كه كدام . و مردان معلوم گردد هاي زنان فسخ ناشي از بيماري
ها قابل درمان است و در صورت درمان چرا بايد همچنان براي مردان حق  بيماري

  .فسخ ازدواج قائل شويم
  

  الف ـ قرن
  تعريف. 1

از جهت لغوي، گوشتي است كه ) به فتح قاف و سكون راء و يا فتح راء(قرن 
اي  اد شده و مجراي رحم را تنگ كرده به گونهدر ورودي دستگاه تناسلي زن ايج

اي ضخيم است و گاهي گوشت نيست بلكه  مانند غده. شود كه مانع مقاربت مي
البته برخي از اهل لغت بر اين نظرند كه سه . )500، ص 1405الفيومي، (استخوان است 

باشند و آن عبارت است از گوشتي كه در  لفظ عفل، قرن و رتق به يك معنا مي
در اصطالح فقها كه با توجه . باشد رويد و مانع از آميزش مي ستگاه تناسلي زن ميد

قرن استخواني، يعني وجود : به معناي لغوي اين بيماري است، قرن دو قسم است
شود و قرن غيراستخواني،  استخواني در دستگاه تناسلي زن كه مانع از آميزش مي

اي كه مانع از آميزش شود، اين  گونهيعني وجود گوشتي در دستگاه تناسلي زن به 
برخي از فقيهان معتقدند كه عفل، قرن و رتق از يك . قسم از قرن، عفل نام دارد

شوند  ها مانع آميزش هستند و سبب ايجاد خيار مي جهت برابرند يعني هر سه آن
قرن كه به آن عفل نيز گفته «: اند برخي از فقيهان گفته. )113، ص 1413شهيد ثاني، (

شود گوشت يا غده يا استخواني است كه در دهانة رحم روييده شود و از عمل  مي
كند و اگر جلوگيري هم نكند و تنها ماية نفرت و گرفتگي  وطي جلوگيري مي
از جهت . )293تا، ص  ، بيالموسوي الخميني(» االظهر خيار دارد خاطر شود علي

ردة بكارت است، پزشكي، مجراي خروجي واژن در آخرين بخش كه ناحية پ
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كامالً بسته بوده و گاهي حالت غضروفي و سفت دارد و گاهي به علت تشكيل 
نشدن تمام يا بخشي از واژن، نه تنها اين پرده كامالً مسدود بوده و بدون سوراخ 

  .)164، ص 1380راستي و اسماعيلي، (بست نيز دارد  است، بلكه تقريباً حالت بن
  

  زدواجتأثير بيماري برانحالل ا. 2
فقيهان در مورد تأثير اين بيماري در صورتي كه زن پيش از ازدواج و يا در 

در قرن قبل . نظر اول: اند زمان ازدواج مبتال به آن باشد نظرات مختلفي مطرح كرده
از عقد يا مقارن عقد در صورتي كه اين بيماري مانع كلي آميزش باشد، مرد حق 

اي از جمله روايات، اجماع، نفي  البته به ادله. )334، ص 1981نجفي، (فسخ نكاح دارد 
كه به ادلة نفي ضرر و نفي عسر  4اند ضرر، نفي عسر و حرج و تدليس استناد كرده

اگر . نظر دوم. گردد شناسي حق انحالل ازدواج اشاره مي و حرج در مبحث مباني
حلي، (د اين بيماري مانع آميزش نباشد و تنها سبب تنفر باشد، مرد خيار فسخ دار

طرفداران اين نظريه به برخي . )374، ص 1422، الموسوي الخميني؛ 264، ص 1408
باشند، در نتيجه  و معتقدند كه اين روايات داراي اطالق مي 5اند روايات استناد كرده

وجود اين بيماري چه مانع آميزش باشد يا نباشد موجب خيار فسخ از سوي مرد 
ية سوم، اگر اين بيماري مانع آميزش نباشد بلكه در نهايت، بر اساس نظر. شود مي

طرفداران . )115، ص 1413شهيد ثاني، (تنها موجب تنفر باشد مرد خيار فسخ ندارد 
اللزوم، قاعدة احتياط در ابواب نكاح و  اي از جمله روايت، اصاله اين نظريه به ادله

  .اند انتفاي ضرورت استناد كرده
  
  
  



  1389ابستان سال چهارم، شماره سيزدهم، ت    فصلنامه حقوق پزشكي/   42

مرد
ي 
سو

از 
ج 
دوا

 از
الل

انح
ق 
ا ح

ش ب
چال

در 
زن 

ان 
مار

ق بي
حقو

 

  ب ـ جذام
  تعريف. 1

لغت به معناي قطع است، اين مرض چون موجب ريزش و قطع گوشت  جذام در
. )211، ص1368جعفري لنگرودي، (گردد به اين نام خوانده شده است  از بدن بيمار مي

در تعريف ديگر آمده است جذام درد و بيماري است كه به سبب آن اعضاي بدن 
، 1416طريحي، (رود  گردد و از بين مي شود و پس از آن قطعه قطعه مي خشك مي

شود  در اصطالح فقها، جذام بيماري سختي است كه با آن، عضو سرخ مي. )28ص 
شود و از بين  رود و سپس عضو خود به خود قطعه قطعه مي و بعد رو به سياهي مي

در اصطالح پزشكي، جذام بيماري عفوني است با . )325، ص 1414كركي، (رود  مي
شود  صورت است و خوره نيز ناميده ميتظاهرات جلدي بدشكل، مخصوصاً در 

با توجه به تعريف و ماهيت بيماري جذام، اين بيماري  .)600، ص 1373گودرزي، (
شود و هم در مردان و اختصاص آن به زنان موجه به نظر  هم در زنان ديده مي

  .رسد نمي
  

  تأثير بيماري بر انحالل ازدواج. 2
پيش از ازدواج و يا در زمان ازدواج برخي از فقيهان معتقدند در صورتي كه زن 

اين بيماري را داشته و همسرش را از اين بيماري آگاه نكرده است، مرد حق فسخ 
اينان براي نظر خود به روايات، اجماع، . )235، ص 1414كركي، (عقد ازدواج را دارد 

اند كه ادلة نفي ضرر  دليل نفي ضرر، دليل نفي عسر و حرج و تدليس استناد كرده
در مورد . گيرد و نفي عسر و حرج در مبحث مربوط مورد نقد و بررسي قرار مي

. هاي ويژة زن است يا مرد، نظرات مختلفي مطرح است اين كه جذام از بيماري
هاي مختص زنان  صاحب جواهر معتقد است جذام به دليل مسري بودن از بيماري
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نيز  هبر كبير انقالبر .)330، ص 1981نجفي، (است و دليل آن وجود نصوص است 
. )293تا، ص  ، بيالموسوي الخميني(اند  در اين مورد با صاحب جواهر هم عقيده

هاي مشترك زن و  برعكس بسياري از فقيهان بر اين نظرند كه جذام از بيماري
، ص 1387؛ حلي فخرالمحققين، 66، ص 1413؛ حلي؛ 231ق، ص  1406ابن براج، (مرد است 

. )379، ص 1364؛ اصفهاني، 383، ص 1410؛ شهيدثاني، 178، ص 1404؛ فاضل مقداد، 181
طرفداران اين نظريه به برخي روايات، قياس اولويت و قاعدة الضرر استناد 

محقق (دانند  دانان نيز جذام را از عيوب مشترك مي البته برخي از حقوق. اند جسته
نظر برگزيده ) 134، 1379؛ مهرپور، 183تا، ص  ؛ حائري شاهباغ، بي353، 1387داماد، 

هاي مشترك است و اختصاص آن به  نگارنده اين است كه اين بيماري از بيماري
  .رسد زنان منطقي به نظر نمي

  
  ج ـ برص

  تعريف. 1
برخي . )253، ص 1356عميد، (در لغت پيسي را گويند ) به فتح باء و راء(برص 

هاي كم و  راي لكآن را به ناخوشي جلد كه پوست نقاط مختلف بدن مريض دا
برص در اصطالح . )1220، ص 1375معين، (اند  شود تعبير كرده بيش وسيع سفيد مي

فقها، كه متأثر از معناي لغوي آن است، سفيدهايي است كه به خاطر غلبة بلغم 
شيخ طوسي در تعريف برص بيان . )332، 1981نجفي، (شود  روي بدن ظاهر مي

يك نوع آن، . دن و آن بر دو نوع استبرص سفيدهايي است در ب«: دارد مي
شود، پس براي طرف ديگر حق  آشكار است كه هر كسي با ديدن آن متوجه مي

نوع ديگر آن، برص مخفي است كه در اين صورت اگر . گردد فسخ پيدا مي
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اختالف شد و دو نفر عادل از ميان مسلمانان كه اهل فن باشد وجود نداشت قول 
  .)249، ص 1412طوسي، (» پذيرفته استكسي كه منكر است با قسم 

از نظر پزشكي، يك بيماري پوستي اكتسابي است كه در اثر از بين رفتن 
هاي  شود كه به صورت لكه رنگدانة پوستي در الية سطحي پوست ايجاد مي

تر احاطه شده است، نمايان  سفيدرنگ كه به وسيلة حاشية همرنگ پوست و يا تيره
راستي (ي نيست و عامل عفوني در ايجاد آن دخالت ندارد اين بيماري مسر. شود مي

  .)136، ص 1380و اسماعيلي، 
  

  تأثير بيماري بر انحالل ازدواج. 2
شود يا خير،  در اين كه آيا برص جز بيماري موجب فسخ ازدواج محسوب مي

كنيم، زيرا دليل ما اصل  ما عيب بودن برص را رد مي«: صاحب جواهر معتقدند
اما در خبر بصري نقل . صديق عرف است كه برص را عيب بدانيمصحت و عدم ت

يابد قبل از رابطة  كند و او را بياض مي كردند كه وقتي مردي با زني ازدواج مي
با پذيرش بيماري بودن برص، . )332، ص 1981نجفي، (» جنسي با او حق فسخ دارد

ان برص را از آيا اين جز بيماري مشترك است يا ويژة زنان؟ قانون مدني اير
هاي  دانان آن را جز بيماري اما برخي از حقوق. هاي ويژة زنان دانسته است بيماري

همچنين، برخي از فقيهان آن را جز . )183تا، ص  حائري شاهباغ، بي(دانند  مشترك مي
دانند چنان كه شهيد ثاني نظر ابن براج و ابن جنيد اسكافي  هاي مشترك مي بيماري

كند و به صحيحة حماد استناد  ك دانستن چنين بيماري تأييد ميرا مبني بر مشتر
نظران  برخي از صاحب 6.)3، ص 1376معرفت، (باشد  كند كه شامل زن و مرد مي مي

نيز قول اقليت مبني بر مشترك بودن بيماري برص را  )353، ص 1387محقق داماد، (
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وه بر عموم و حاكميت دانند و عال كامالً منطبق با موازين و روح فقه اسالمي مي
  .كنند قاعدة الضرر به قاعدة اولويت نيز استناد مي

  
  د ـ افضا

  تعريف. 1
در لغت به معناي يكي شدن مجراي حيض و بول بر اثر ) به كسر الف(افضا 

. )67، ص1387جعفري لنگرودي، (مقاربت و يا يكي شدن مجراي حيض و غايط است 
بول، حيض و يا راه بول و غائط است كه اند به معناي يكي شدن راه  برخي گفته

البته برخي در تعريف اين . )467، ص 1366امامي، (شود  در اثر پارگي ايجاد مي
ابن (» باشد يكي شدن دو مجرا در زن سبب آميزش افضا مي«: اند بيماري بيان داشته

: در اصطالح فقيهان، اين بيماري اين چنين بيان شده است. )157، ص 1414منظور، 
، 1981نجفي، (» مانع بين اجراي ادرار و غائط يا مجراي ادرار و حيض از بين برود«

  .)335ص 
وجود ارتباط غيرطبيعي مادرزادي «: در اصطالح پزشكي چنين تعريف شده است

يا اكتسابي بين مهبل و راست روده، پارگي التيام يافته ناحيه ميان دو راه در تحت 
بسياري از موارد با جراحي ترميمي قابل درمان شود و در  اين عنوان بررسي مي

  .)601، ص 1373گودرزي، (» است
  

  تأثير بيماري بر انحالل ازدواج. 2
در شرايطي كه زن پيش از ازدواج و در زمان عقد ازدواج داراي اين بيماري 

طرفداران . باشد و شوهر را از آن آگاه نكرده باشد مرد حق انحالل ازدواج را دارد
دليل نفي ضرر و قاعدة نفي عسر و حرج و تدليس  7،يه به يك روايتاين نظر
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گردد،  با استفاده از دليل تدليس كه از روايت هم استنباط مي. كنند استناد مي
توان نتيجه گرفت كه در صورت عدم تدليس، حق فسخ ازدواج براي مرد ثابت  مي

درمان اين عيب جا قابل طرح است، اين است آيا با  سؤالي كه در اين. نيست
اي با  عده: همچنان حق فسخ براي مرد باقي است يا خير؟ دو نظريه مطرح است

، 1366امامي، (وجود درمان همچنان قائل به انحالل ازدواج از سوي مرد هستند 
دانان با توجه به مبناي انحالل كه همان جلوگيري از  و برخي از حقوق )468ص

اين بيماري قابل درمان باشد، حق فسخ نيز ضرر مرد است بر اين نظرند كه اگر 
؛ صفايي و امامي، 282، ص 1371كاتوزيان، (دهد  مبناي حقوقي خود را از دست مي

اين نظريات را در مبحث مربوط مورد نقد و بررسي قرار داده و . )186، ص 1381
  .داريم نظر برگزيدة خود را بيان مي

  
  گيري ـ زمين اه
  تعريف. 1

به ) به فتح عين و را(عرج . اژه بايد از يكديگر متمايز گرددجا چند و در اين
به همين دليل، اهل لغت در مورد كسي . )823، ص 1356عميد، (معناي لنگيدن است 

رود، يعني بدنش را يك قدم به طرف راست و قدمي ديگر به طرف  كه كج راه مي
به (اما اقعاد . )494تا، ص  معلوف، بي(كنند  كند، واژة عرج استفاده مي چپ خم مي
، ص 1356عميد، (به معناي نشانيدن و بر جاي مانده گردانيدن است ) كسر همزه

كه  )468، ص 1366امامي، (گيري به معناي اقعاد است  در اصطالح فقها، زمين. )169
به همين دليل، برخي از فقها ميان . است) لنگي(به نظر مي رسد متفاوت از عرج 

گيري كه شخص به  پس بايد ميان بيماري زمين. ت قائلندگيري تفاو لنگي و زمين
پس . واسطة بيماري يا ناتواني يا پيري نتواند از جا برخيزد با لنگي تمايز قائل شد
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هاي مختلف عارض  گيري حالتي است كه بر اثر بيماري زمين«توان گفت  مي
به شود، مانند اشخاصي كه  گردد و انسان قدرت نشست و برخاست سلب مي مي

  .)80، ص 1350عاملي، (» شود هاي تحتاني يا قطع نخاع دچار مي فلج اندام
  

  تأثير بيماري بر انحالل ازدواج. 2
 نظر اول اين است. در خصوص تأثير اين بيماري نظرات مختلفي ارائه شده است

گيري نيست، در  عرج به طور مطلق از عيوب است و مقيد به اقعاد يا زمين كه
يش از عقد ازدواج و يا در زمان آن مبتال به بيماري عرج باشد مرد نتيجه اگر زن پ
اين  )520، ص 1413؛ مفيد، 296، ص 1403؛ حلبي، 485، ص 1400طوسي، (حق فسخ دارد 

نظر دوم، حق فسخ ازدواج از سوي مرد را  8.اند فقيهان به رواياتي استناد كرده
؛ 438، ص 1415؛ انصاري، 242، ص 1414كركي، (دانند  مترتب بر وجود عرج فاحش مي

استدالل اينان بر اين است كه رواياتي كه در مورد . )293تا، ص  ، بيالموسوي الخميني
نظر سوم، حق فسخ ازدواج را . عرج وارد شده است به عرج فاحش منصرف است

؛ شهيدثاني، 28، ص 1410حلي، (گيري برسد  در صورتي قائلند كه عرج به حد زمين
و در نهايت، برخي  9.اند اين دسته نيز به رواياتي تمسك نموده )118، ص 1413

معتقدند چون عرج مطلقاً بيماري نيست، در نتيجه مرد حق فسخ ازدواج را ندارد 
طرفداران اين نظريه به اصاله اللزوم . )231، ص 1406؛ ابن براج، 249، ص 1412طوسي، (

هاي موجب فسخ  ا جز بيمارياند، رواياتي كه عرج ر و برخي روايات استناد كرده
  10.اند ازدواج تلقي نكرده

از ) چه دائم و چه موقت(گيري را به طور مطلق  قانون مدني ايران، زمين
در نتيجه بر اساس اين قانون . موجبات فسخ ازدواج از سوي مرد دانسته است

جا سؤال  در اين. شود صرف لنگ بودن و لنگي فاحش موجب انحالل ازدواج نمي
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طرح اين است كه چرا اين بيماري در زنان منجر به انحالل ازدواج از سوي قابل 
شود، در حالي كه مردان نيز ممكن است به اين بيماري دچار گردند كه  مردان مي

  .شود در جاي خود به آن پرداخته مي
جا اين امر قابل استنباط است اين  همچنين، از مجموع نظرات مطرح شده در اين

ويژة زنان باشد و به عالوه صرف لنگ بودن و حتي لنگي فاحش  كه اين بيماري
موجب فسخ ازدواج از سوي مرد شود، اجماعي نيست و بدين جهت قابل مناقشه 

  .است
  

  و ـ نابينايي از هر دو چشم
  تعريف. 1

. كسي كه قوة ديد هر دو چشم خود را از دست بدهد به اين بيماري مبتالست
در . در اصطالح نابينايي از هر دو چشم را گويند) به فتح عين و كسر ميم(عمي 

نمايد كه چشمان زن در ظاهر سالم به نظر آيد ولي داراي قوة  اين امر فرقي نمي
  .)468، ص 1366امامي، (پيداست  كه نابينايي از چشمان او بينايي نباشد و يا آن

  
  تأثير بيماري بر انحالل ازدواج. 2

در خصوص تأثير اين بيماري بر فسخ ازدواج از سوي مرد دو نظريه مطرح 
گردد، اين است كه در صورتي كه زن  نظر اول كه نظر مشهور تلقي مي. است

ق فسخ ازدواج پيش از عقد ازدواج يا در زمان آن از هر دو چشم نابينا باشد مرد ح
. )309، ص 1410؛ حلي، 239، ص 1414؛ كركي، 368، ص 1416فاضل هندي، (را دارد 

اجماع، ادله نفي ضرر، قاعدة نفي عسر و  11،طرفداران اين نظريه به برخي روايات
نظر دوم اين است كه مرد حق فسخ ازدواج را . اند حرج و تدليس استناد كرده
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، 1412طوسي، (گردد  هاي موجب انحالل محسوب نمي زيرا نابينايي از بيماري ،ندارد
و نيز به اصاله اللزوم استناد  12طرفداران اين ديدگاه به برخي روايات. )249ص 
  .اند جسته

اوال،ً : رسد با توجه به دو نظر كامالً متفاوت در مورد اين بيماري، به نظر مي
توان  لف مشهور، ميثانياً، با توجه يه نظر مخا. اختصاص آن به زن وجهي ندارد

تواند موجب حق انحالل ازدواج از سوي  حتي قائل شد كه اين بيماري اساساً نمي
به عالوه و به طريق اولي، در صورت قابل درمان بودن حق فسخ مبناي . مرد شود

  .دهد حقوقي خود را از دست مي
  

  ها شناسي حق انحالل ازدواج ناشي از بيماري مبحث سوم ـ مباني
  ح مسألهالف ـ طر

مباني، جمع مبنا، كه در حقيقت همان حكمت و دليل و چرايي حكم است غير 
از منبع، مدرك و يا مستند است كه گاهي با تسامح منبع و مدرك را دليل نيز 

چنان كه برخي شايد با تسامح، مستندات و . )212، ص 1370محقق داماد، (گويند  مي
فاضل (اند  سنت است، مباني ناميده ادله يك قاعده يا حكم را كه شامل كتاب و

رسد بر اثر خلط نادرست  به نظر مي. )37، ص 1381؛ محقق داماد، 31، ص 1385لنكراني، 
هاي  برخي از فقيهان در بحث تسري بيماري) حكمت(دو اصطالح مستند و مبنا 

هاي جديد بر اساس نصوص وارده كه مستندات  موجب فسخ ازدواج به بيماري
هاي  سازي يا توسعة بيماري د كرده و جايگاهي براي محدوديتفسخ است تردي

موجب فسخ ازدواج با تكيه بر مباني آن، خارج از مستندات مربوط مانند روايات و 
شناسي حق انحالل ازدواج  بدين ترتيب، در اين مبحث، مباني. اجماع، قائل نيستند

  .گيرد مورد بررسي قرار مي) شناسي و نه منابع(
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تر بيان شد، انحالل ازدواج ناشي از اسباب مختلف از جمله طالق،  يشچنان كه پ
در اين مبحث، حق انحالل يعني حق فسخ ازدواج و  13.فسخ، فوت و امثال آن است

شود تا  ها در زنان است مباني شناسي مي حق طالق كه تنها ناشي از برخي بيماري
حق به روشني قابل  سازي قلمرو اين از اين رهگذر، محدودسازي و يا گسترده

  .توجيه باشد
ها در  شناسي حق انحالل ازدواج ناشي از بيماري به نظر نگارنده در خصوص مباني

شناسي حقوقي را در  زنان، اوالً بايد مقتضيات زمان و مكان و به تعبيري جامعه
تحليل و تفسير مستندات در نظر گرفت، اگرچه ما به طور مطلق مدافع مكتب 

 14المللي هاي بين ها و يا ميثاق و برخي اعالميه) فمينيسم(وق زن طرفداري از حق
توان در چارچوب مباني ديني و اعتقادي در برخي موارد از تبعيض  نيستيم، اما مي

براي نمونه، امام خميني در مورد مسألة اختيار . ميان زنان و مردان جلوگيري نمود
براي «: بوده است قائلندطالق به دست مرد كه يك نگاه مطلقي در اين خصوص 

زنان محترم، شارع مقدس راه سهلي معين فرموده است تا خودشان زمان طالق را به 
دست گيرند به اين معنا كه در ضمن عقد نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند 
در طالق به طور مطلق يا به صورت مشروط، زن وكيل باشد كه خود را طالق 

ازدواج، شخصيت زن و نقش او در زندگي مشترك با ثانياً، شايسته است  15.»دهد
زيرا نه زن كاال محسوب . مدارانه تحليل شود بينانه و انسان يك رويكرد واقع

گذار  شايد به رويكرد قانون. گردد و نه بيماري او مانند عيب يك كاالست مي
قانون مدني مبني بر اين كه عيب مطرح در قواعد عمومي قراردادها را نيز در 

  .قوق خانواده و در بحث ازدواج مطرح كرده است بتوان اشكال وارد كردح
  
  



 

 

1389سال چهارم، شماره سيزدهم، تابستان     فصلنامه حقوق پزشكي/   51
عي

رفي
ي 
دتق

حم
م

  

  ها ب ـ مباني اصلي انحالل ازدواج ناشي از بيماري
ها در زنان بايد به مباني اصلي  در خصوص مباني انحالل ازدواج ناشي از بيماري

ود در نتيجه در هر شرايطي كه اين مباني باشد حق انحالل هم اعمال ش. دست يافت
دستاورد تنقيح و . و در صورت انتفاي اين مباني، حق انحالل هم منتفي شود

هايي، حق انحالل، مبناي  شناسي اين است كه در صورت درمان چنين بيماري مباني
دهد و از پايان يافتن زندگي مشترك با ارادة مرد  حقوقي خود را از دست مي

رر در قانون مدني دست كم در آميز مق به عالوه، حكم تبعيض. گردد جلوگيري مي
مورد حق فسخ براي زن و مرد با رويكرد حمايت از حقوق زنان بيمار قابل تغيير 

حكم رايج در نظر فقها در خصوص تفاوت زن ومرد در «زيرا . تلقي خواهد شد
حق انحالل نكاح كه مورد پيروي قانون مدني قرار گرفته حكم ضروري فقه نيست 

در . )141، ص 1379مهرپور، (» را براي آن جستجو كردكه نتوان طريق ديگري 
  .گيرد جا اين مباني به اختصار مورد بررسي قرار مي اين
  

  مبناي نفي ضرر. 1
اي  قاعده. يكي از مباني مطرح در ايجاد حق انحالل ازدواج قاعدة الضرر است

ضرار يعني الضرر و ال) ص(كه عالوه بر برخي آيات، روايات متواتر پيامبر اسالم 
البته اين مبنا و دليل در هيچ يك از روايات . كند في االسالم بر آن داللت مي

با وجود اين، با توجه به گستره و قلمرو . مربوط به فسخ ازدواج بيان نشده است
اين قاعده كه در بيشتر مباحث فقه مانند عبادات، معامالت و حتي مسائل اجتماعي 

ترين مسائل  در مبحث ازدواج، كه يكي از مهم شك تواند تأثيرگذار باشد، بي مي
حقوقي اجتماعي است، به ويژه در امر انحالل آن از كاركرد خاصي برخوردار 

مدلول اين قاعده «به ويژه اين امر كه  16پس از پذيرش مستندات اين قاعده. است
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محقق (» ترين دليل بر حجيت آن عقل است جزو مستقالت عقليه است و مهم
در راستاي استناد به اين مبنا، شايسته است مفهوم و مفاد ). 134، ص 1370داماد، 

قاعده و تحليل آن با رويكرد حمايت از حقوق بيماران زن مورد بررسي اجمالي 
  .قرار گيرد

اهل لغت براي ضرر و ضرار معاني  .مفهوم و مفاد قاعدة نفي ضرر. 1.1
نقص در «چنين برخي آن را هم. »خالف نفع«ضرر يعني . اند متفاوتي بيان داشته

. )17، ص .ق 1245نراقي، (اند  دانسته» نقص و زيان در مورد نفس و مال«، يا »حق
و ضرار را به معناي تضييق، حرج » ضد نفع و مقابل نفع«برخي ضرر را به معناي 

چنان كه نظرات مختلفي در . )28، ص 1385، الموسوي الخميني(اند  و سختي دانسته
  17.بيان شده است» ال«ا توجه به معناي مفاعد قاعدل ب

ضرر در اسالم «: توان گفت از مجموع نظريات در مورد مفاد قاعدة نفي ضرر مي
شود  گذاري مي مشروعيت ندارد، ولي عدم مشروعيت ضرر هم شامل مرحلة قانون

در حقيقت، در زمينة . )156، ص 1370محقق داماد، (» و هم شامل مرحلة اجراي قانون
ها با يكديگر هر عملي كه منجر به اضرار ديگري گردد مورد تأييد  نسانروابط ا
ضمانت براي زن نفي ضرر، لزوم رفع و دفع و جبران . گذار اسالم نيست قانون

  .)320، ص 1417حسيني مراغي، (ضرر وارده است 
از . تحليل قاعدة نفي ضرر با رويكرد حمايت از حقوق بيماران زن. 1.2

توان قائل شد كه  اني اصلي انحالل ازدواج از جمله نفي ضرر ميرهگذر شناسايي مب
هر جا اين مبنا منتفي باشد حق انحالل هم منتفي شود و مرد نتواند از اين حق خود 

ها هستند دائم در چالش  استفاده نمايد تا زنان بيمار كه مبتال به اين نوع بيماري سوء
رويكرد از حقوق بيماران زن در با اعمال حقوق مردان قرار نگيرند و با اين 

ارتباط اين قاعده به . رويارويي با حق انحالل ازدواج از سوي مرد حمايت كرد
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هايي در  عنوان يك مبنا با موضوع بحث اين است كه اگر به دليل چنين بيماري
زنان، مرد حق انحالل ازدواج را نداشته باشد بايد ضرري را متحمل شود، ضرري 

ها قابل درمان  حال اگر اين بيماري. ة نفي ضرر، منتفي استكه بر اساس قاعد
باشند، در نتيجه ضرري متوجه مرد نخواهد بود و بر اين اساس، حق انحالل فاقد 

بسياري در توجيه حق انحالل ازدواج از سوي مرد به دليل . شود مبناي حقوقي مي
برخي از فقيهان چنان كه . اند هاي مورد بحث، به نفي ضرر استناد جسته بيماري

براي توجيه حق فسخ ازدواج از سوي مرد به دليل بيماري برص به دليل كاهش 
زيبايي زن كه براي مرد نوعي ضرر است و جذام به سبب مسري بودن بيماري و 

باشد، به ادلة نفي ضرر تمسك  امكان ابتال شوهر به اين بيماري كه نوعي ضرر مي
چنين، طرفداران حق فسخ ازدواج در بيماري هم. )235، ص 1414كركي، (اند  جسته

قرن با اين توجيه كه امكان آميزش با زن مبتال به قرن وجود ندارد و اين براي 
به . )334، ص1981نجفي، (اند  شود، به نفي ضرر استناد كرده مرد ضرر محسوب مي

واج هاي ازد عالوه، برخي از فقيهان اهل سنت در مقام ارائة اين ديدگاه كه بيماري
اند؛ با اين توضيح كه علت حكم در عيب  حصري نيستند به دليل عقلي استناد كرده

نكاح ضرر است و هر موردي كه ضرر وجود داشته باشد حكم هم وجود خواهد 
بدين ترتيب، حكم انحالل ازدواج دايرمدار علت . )270، ص 1998العيساوي، (داشت 

در هر موردي كه ضرر منتفي در نتيجه، . و مبناست كه همان وجود ضرر است
براي نمونه، . شود، حكم كه همان حق انحالل ازدواج است منتفي خواهد شد

هايي كه در گذشته قابل درمان نبودن با پيشرفت علم  امروزه بسياري از بيماري
ها، ضرري كه متوجه  در حقيقت، با امكان درمان بيماري. پذيرند پزشكي درمان

شد و در نتيجه مبنايي براي حق انحالل ازدواج وجود  مرد شده است منتفي خواهد
ها مطرح است  چنان كه، اصل اين ديدگاه اگرچه در برخي بيماري. نخواهد داشت



  1389ابستان سال چهارم، شماره سيزدهم، ت    فصلنامه حقوق پزشكي/   54

مرد
ي 
سو

از 
ج 
دوا

 از
الل

انح
ق 
ا ح

ش ب
چال

در 
زن 

ان 
مار

ق بي
حقو

 

، 1981؛ نجفي، 121، ص 1413شهيدثاني، (دانان طرفداراني دارد  در ميان فقيهان و حقوق
از جمله ادلة اين  .)187، ص 1381؛ صفايي و امامي، 282، ص 1371؛ كاتوزيان، 327ص 

اصل لزوم بقاي عقد و  18گروه، زوال حكم به سبب زوال علت، برخي روايات،
باشد كه از نظر نگارنده قابل دفاع  تأكيد بر استحكام زندگي مشترك در اسالم مي

دانان درمان بيماري را اگرچه سبب رفع  در مقابل، برخي از فقيهان و حقوق. است
، ص 1382صافي گلپايگاني، (دانند  خ ازدواج نميضرر گردد، موجب سقوط حق فس

گردد،  اين دسته معتقدند آن چه از روايات استنباط مي. )467، ص 1366؛ امامي، 172
قابليت درمان تأثيري در حق فسخ ندارد و در هنگام شك در بقاي اين حق، 

به تر است  به نظر نگارنده، ادله ديدگاه گروه اول قوي. گردد استصحاب جاري مي
هاي شايع در زمان  توان احتمال داد كه شارع برخي از بيماري ويژه اين كه مي

ناپذير بودند مطرح كرده و در نتيجه حق فسخ ازدواج  صدور روايات را كه درمان
ها درمان شوند شايد  بيني شده بود، اما اگر اين بيماري با توجه به مبناي ضرر، پيش

ابل توجه كه همان پايان دادن به زندگي اصرار بر حق فسخ و ايجاد يك ضرر ق
  .مشترك باشد وجهي قابل قبول نداشته باشد

  
  مبناي نفي عسر و حرج. 2

اين مبنا از قاعدة نفي عسر و حرج يا قاعدة الحرج، كه يكي از قواعد فقهي 
. شود بسيار مشهور و با كاربردي گسترده در بسياري از مباحث است، ناشي مي

دشده در مبحث ازدواج و به ويژه در انحالل آن از جايگاه بديهي است قاعدة يا
الزم است، مفهوم و  19پس از پذيرش مستندات اين قاعده. اي برخوردار است ويژه

مفاد قاعده و همچنين تحليل آن با رويكرد حمايت از حقوق بيماران زن مورد 
  .ارزيابي اجمالي قرار گيرد
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ر معناي معصيت و گناه نيز استعمال اگر چه حرج د. مفهوم و مفاد قاعده. 2.1
با اين توضيح كه مطلق ضيق را . شده اما معناي اصلي حرج، ضيق و مشقت است

تواند  گويند، بلكه حرج آن مشقتي است كه انسان به صورت عادي نمي حرج نمي
برخي حرج را به معناي مشقت زياد و . )361تا، ص  ابن اثير، بي(آن را تحمل كند 

واژة عسر نيز به معناي مشقت و . )362، ص .ق 1333طبرسي، (اند  نستهسختي شديد دا
اگرچه در خصوص رابطه ميان عسر . )61، ص .ق 1245نراقي، (شدت و سختي است 

رسد عسر و حرج مترادف هستند  و حرج نظرات مختلفي وجود دارد، اما به نظر مي
و سخت هم هست و زيرا هر عملي كه انسان را به تنگنا و ضيق اندازد، دشوار 

مفاد قاعدة الحرج مانند قاعدة الضرر، نفي . )81، ص 1381محقق داماد، (برعكس 
  .حكم حرجي يعني حكم و امر متضمن مشقت شديد است

ارتباط . تحليل قاعدة نفي حرج با رويكرد حمايت از حقوق بيماران زن. 2.2
رد به رغم برخي اين قاعده به عنوان يك مبنا با موضوع بحث اين است كه اگر م

ها در زن حق انحالل ازدواج را نداشته باشد در نتيجه براي او مشقت  از بيماري
. شود، مشقتي كه بر طبق مستندات اين قاعده نفي شده است شديدي حادث مي

هايي در زن به نفي  برخي در تعليل حق انحالل ازدواج از سوي مرد به سبب بيماري
اند زندگي با شخص جذامي به علت  نه، برخي گفتهبراي نمو. اند حرج تمسك نموده

دهد و يا زني كه مبتال  گيري از زن بيمار، مرد را در حرج قرار مي ضرورت كناره
جا اين است  سؤال قابل طرح در اين. كند به بيماري افضاست ايجاد عسر و حرج مي

عسر و  هايي با توجه به علم پزشكي درمان شود و در نتيجه كه اگر چنين بيماري
حرجي متوجه مرد نشود آيا بايد كماكان، براي مرد حق انحالل ازدواج را قائل شد 

. جا نيز قابل طرح است يا خير؟ همان نظرات مطرح در مبناي نفي ضرر در اين
توان گفت اگر حكم انحالل ازدواج دايرمدار علت و مبنا كه همان عسر و  مي
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م كه همان حق انحالل ازدواج از حرج باشد بديهي است به سبب زوال علت، حك
  .سوي مرد است از بين خواهد رفت

قانون حمايت  8مادة  13يادآوري اين نكته ضروري است كه بر طبق بند 
تواند به سبب عقيم بودن همسر خود، او را طالق  مرد مي 135320خانواده مصوب 

ه با توجه امروز. يعني حق انحالل ازدواج در قالب طالق به سبب بيماري زن. دهد
به پيشرفت علم پزشكي در زمينة باروري آزمايشگاهي آيا مي توان اين حق را 
براي مرد ثابت دانست؟ به نظر نگارنده و با توجه به رويكرد حمايتي از بيماران 
زن با امكان باروري آزمايشگاهي و منتفي كردن عسر و حرج كه يكي از مباني 

به ويژه اين . رود حقوقي طالق از بين مي گردد، مبناي انحالل ازدواج محسوب مي
تواند حتي با ازدواج مجدد از عسر و حرج خود جلوگيري نمايد كه در  كه مرد مي

  .رسد اين صورت حق انحالل ازدواج اول منصفانه به نظر نمي
هاي زنان شايد  الزم به يادآوري است در خصوص انحالل ازدواج ناشي از بيماري

ي فرعي ديگر دست يافت، اما در نتيجه، اين مباني به مباني بتوان به علل يا مبان
در نتيجة عدم  21براي نمونه، اختالل در حسن معاشرت. گردند اصلي و عام برمي

هاي يادشده و عدم امكان معاضدت در  امكان تمتع جنسي به سبب برخي از بيماري
ها در زن از جمله  اي از بيماري با توجه به تأثير پاره 22جهت تشييد مباني خانواده

  .اين موارد است
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  نتيجه

قانون مدني كه ويژة زنان محسوب گرديده  1123هاي مندرج در مادة  بيماري
تبعيض ناروايي در موارد حق . گردد است، موجب فسخ ازدواج از سوي مرد مي

گردد  ها ميان زنان و مردان وجود دارد و همين امر سبب مي فسخ ناشي از بيماري
حكم رايج در نظر . ق بيماران زن بيشتر در معرض تضييع قرار گيردكه حقو

فقيهان در مورد تفاوت زن و مرد در حق انحالل ازدواج، حكم ضروري فقه 
و  1122دانند و در نتيجه مواد  نيست، به همين دليل برخي از فقيهان موجه نمي

ها مبنا  برخي از آنرسد با درمان  به نظر مي. قانون مدني نياز به اصالح دارد 1123
هاي ويژة زنان  بيماري. و دليلي براي حق انحالل از سوي مرد وجود نداشته باشد

ها با توجه به پيشرفت علم پزشكي مورد بازشناسي  بايد با لحاظ امكان درمان آن
با توجه به اين كه حق طالق در اختيار مرد است و به عالوه، مرد . قرار گيرد

هاي زنان عقد ازدواج را منحل نمايد شايسته  از بيماري تواند به سبب برخي مي
شناسي حق انحالل ازدواج ناشي از  است با رويكرد حمايت از بيماران زن با مباني

به نظر نگارنده در خصوص . ها از گستردگي قلمرو اختيار مرد كاسته شود بيماري
حليل و تفسير شناسي اين حق اوالً، بايد مقتضيات زمان و مكان را در ت مباني

ثانياً، ازدواج، شخصيت زن و نقش او در زندگي . مستندات اين حق در نظر گرفت
مدارانه تحليل شود تا راه حل حقوقي  مشترك با يك رويكرد واقع بينانه و انسان

شناسي حق انحالل ازدواج از  در زمينة مباني. مبتني بر انصاف و اخالق ارائه گردد
را، كه به نظر مبناي نفي و ضرر و نفي عسر و حرج  سوي مرد بايد مباني اصلي

در نتيجه، در هر شرايطي كه اين مباني باشد، . است، مورد تجزيه و تحليل قرار داد
حق انحالل هم با لحاظ حمايت از حقوق بيماران زن اعمال شود و در صورت 
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توان  ي مياز رهگذر شناسايي اين مبان. انتفاي اين مباني، حق انحالل هم منتفي شود
هاي جسمي  از سوءاستفادة مردان در مقابل بيماران زن كه بيشتر در معرض آسيب

گذار در خصوص  گردد قانون در پايان پيشنهاد مي. و رواني هستند جلوگيري نمود
ها با توجه به اين كه بيماري يك نوع ناهنجاري  انحالل ازدواج ناشي از بيماري

هاي اجتماعي و  تي و با مالحظات واقعيتجسمي و روحي است با رويكرد حماي
  .انساني از اشخاص بيمار به ويژه بيماران زن قوانين جامعي وضع نمايد
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  ها نوشت پي
هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در « :دارد قانون مدني مقرر مي 1126مادة  ـ1

 .»وده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشتطرف ديگر ب
شود كه عيب مخفي  خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي«: قانون مدني بيان داشته است 423مادة  ـ2

  .»و موجود در حين عقد باشد
انتشارات : تهران. چاپ پنجم. مختصر حقوق خانوادهـ  1381صفايي، سيدحسين و امامي، اسداهللا ـ  :بنگريد به[ ـ3

 ].181ص . انميز
. داراالحياء التراث العربي: بيروت. چاپ هفتم. 30ج . جواهرالكالمـ  1981نجفي، محمدحسن ـ : بنگريد به[ ـ4

 ].به بعد 334ص 
تفصيل وسايل الشيعه ق ـ  1407الكليني الرازي، ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق ـ : بنگريد به[ ـ5

 ].211ص ). ع(البيت مؤسسة آل: قم. ولچاپ ا. 21ج . الي تحصيل مسائل الشريعه
: بيروت. چاپ هفتم. 30ج . جواهرالكالم في شرح شرايع االسالمـ . م1981نجفي، محمدحسن ـ : بنگريد به[ ـ6

ـ سالك االفهام الي تنقيح . ق 1273ـ ) شهيدثاني(الدين بن علي  ؛ عاملي، زين330ص . داراالحياء التراث العربي
 ].افست قم. اپ تهرانچ. 1ج . شرايع االسالم

. تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهـ .ق 1409حرعاملي، محمد بن حسن ـ  :بنگريد به[ ـ7
اذا دلست العفالء و : في حديث قال) ع(عن ابي جعفر). ع(مؤسسة آل البيت: قم. چاپ اول. 21ج 

  ].رد علي اهلها من غير طالقالبرصاء و المجنونه والمفضاه و من كان بها زمانه ظاهره فانها ت
. تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهـ . ق 1409حر عاملي، محمدبن حسن ـ  :بنگريد به[. 8

 ].ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء) ع(عن محمدبن مسلم قال ابوجعفر . 209ص . 21ج 
. فصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهتـ . ق 1409حر عاملي، محمدبن حسن ـ  :بنگريد به[ ـ9

و ان كانت بها زمانه ال تراها : قال) ع(عن داود بن سرحان عن ابي عبداهللا . 216و  211ص . 21ج 
  ].الرجال اجيزت شهاده النساء عليها

 .تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهـ .ق 1409حرعاملي، محمد بن حسن ـ  :بنگريد به[ ـ10
  ].209و  207ص ). ع(مؤسسة آل البيت: قم. چاپ اول. 21ج 

تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل ـ . ق 1409حر عاملي، محمدبن حسن ـ  :بنگريد به[ ـ11
 ].ء و البرصاء والجذماء و العرجاءترد العميا) ع(عن محمدبن مسلم قال ابوجعفر. 209، ص21، جالشريعه

تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل ـ . ق 1409مدبن حسن ـ حر عاملي، مح :بنگريد به[ ـ12
. قال انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل) ع(عن ابي عبداهللا . 21، ص 21، ج الشريعه

 ].ها نيست كه از ادات حصر است، نابينايي از دو چشم جزء اين بيماري» انما«با توجه به كلمة 
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اي فسخ و انفساخ وجود دارد، مانند بذل مدت و انقضاي آن در ازدواج موقت، لعان، موارد ديگري بر ـ13

  .ارتداد يا مسلمان شدن زن كافر كه البته موضوع بحث ما در اين مقاله نيست
: دارد مقرر مي 16مادة  1در راستاي رفع تبعيض ميان حقوق زنان و مردان اعالمية جهاني حقوق بشر ذيل بند  ـ.14

مام مدت زناشويي و هنگام انحالل آن، زن و شوهر، در كلية امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق در ت... «
المللي حقوق مدني و سياسي بر تساوي حقوق و  ميثاق بين 23مادة  4همچنين بند . »مساوي هستند

  .هاي زوجين در مدت زوجين و هنگام انحالل آن تأكيد نموده است مسئوليت
: تهران. چاپ پنجم. مختصر حقوق خانوادهـ  1381ايي، سيدحسين و امامي، اسداهللا ـ صف :بنگريد به[ ـ15

 ].211ص . انتشارات ميزان
  ].209ص. چاپ نجف). نائيني تقريرات(منيه الطالب ـ.ق 1357 ـ خوانساري، موسي نجفي :به بنگريد[ ـ16
: تهران. چاپ سوم). بخش مدني( قواعد فقهـ  1370محقق داماد، سيد مصطفي ـ  :بنگريد به[ ـ17

  ].به بعد 147ص . هاي نو در علوم اسالمي انديشه
. 21ج . تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهـ . ق 1409حر عاملي، محمدبن حسن ـ : بنگريد به[ ـ18

  ].231و  208ص 
محمدبن  سورة بقره و حر عاملي، 185سورة مائده و آية  6سوره حج، آية  78آيات : بنگريد به[ ـ19

  ].327ص . 1ج . تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهـ . ق 1409حسن ـ 
در صورت عقيم بودن يكي از «: دارد مقرر مي 1353قانون حمايت خانواده مصوب  8ماده  13بند  ـ20

زوجين به تقاضاي طرف ديگر، همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات 
  .»ز يكديگر صاحب اوالد شوندجسمي نتوانند ا

  .»زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند«: دارد قانون مدني مقرر مي 1103مادة  ـ21
زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اوالد خود به يكديگر «: قانون مدني بيان داشته است 1104مادة  ـ22

  .»معاضدت نمايند
  

  منابعفهرست 
  .مؤسسة اسماعيليان: قم. چاپ اول. 2ج . المهذب.). ق 1406. (ي، عبدالعزيزابن براج طرابلس

  .دارالكتاب العربي: بيروت. 7ج . المغني.). ق1392. (ابن قدامه، ابومحمد عبداهللا بن احمد
  .دارالمشرق: بيروت. چاپ سوم. 15، ج لسان العرب.). ق 1414. (ابن منظور، محمدبن مكرم
  .آداب: نجف. 2ج . الحواشي علي كتاب وسيله النجاه). 1364(. اصفهاني، سيد ابوالحسن

  .)م 1948(اعالمية جهاني حقوق بشر 
  .كتابفروشي اسالميه: تهران. چاپ سوم. 4ج . حقوق مدني). 1366. (امامي، سيدحسن
  .مجمع الفكر االسالمي: قم. چاپ هشتم. 5ج . المكاسب.). ق 1428. (انصاري، مرتضي

  .دارالفكر: بيروت. 1ج . النهايه في غريب الحديث و االثر). تا بي). (ابن اثير(مبارك بن محمد الجزري، مجدالدين ال
  .كتابخانة گنج دانش: تهران. چاپ اول. حقوق خانواده). 1368. (جعفري لنگرودي، محمد جعفر
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  .شكتابخانة گنج دان: تهران. چاپ بيستم. ترمينولوژي حقوق). 1387. (جعفري لنگرودي، محمدجعفر

  .چاپخانة آفتاب: تهران. 5ج . شرح قانون مدني). تا بي. (حائري شاهباغ، علي
چاپ . 21ج . تفصيل وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه.). ق 1409. (حرعاملي، محمدبن حسن

  ).ع(مؤسسة آل البيت : قم. اول
  .انتشارات جامعه مدرسين: قم. پ اولچا. 1ج . العناوين الفقهيه.). ق 1417. (حسيني مراغي، سيدمير عبدالفتاح

  ).ع(المؤمنين  كتابخانة عمومي امير: اصفهان. الكافي في  الفقه.). ق 1403. (حلبي، ابوالصالح تقي الدين بن نجم الدين
  .دفتر انتشارات اسالمي: قم. چاپ دوم. 2ج . سرائر الحاوي للتحرير الفتاوي.). ق 1410. (حلي، ابن ادريس

  .دفتر انتشارات اسالمي: قم. چاپ اول. 2ج . ارشاد االذهان.). ق 1410. (سفحلي، حسن بن يو
  .دفتر انتشارات اسالمي: قم. چاپ اول. 3ج . قواعد االحكام في معرفه الحالل و الحرام  .).ق 1413. (حلي، حسن بن يوسف

. چاپ اول. 3 ج. ايضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد). 1387. (حلي، فخرالمحققين محمد بن حسن
  .مؤسسة اسماعيليان: قم
: قم. چاپ دوم. 2ج. االسالم في مسائل الحالل و الحرام شرايع.). ق1408. (الدين جعفر بن حسن حلي، نجم

  .مؤسسة اسماعيليان
  .انتشارات سفير صبح: تهران. چاپ اول. انحالل نكاح به واسطة عيب). 1380. (راستي، زهرا و اسماعيلي، اكرم

: تهران. چاپ چهارم. 5ج . الكافي). ق 1407. (لرازي، ابن جعفر محمدبن يعقوب بن اسحاقالكليني ا
  .دارالكتاب اسالميه

  .انتشارات مجد: تهران. چاپ نهم. سقوط تعهدات). 1388. (شهيدي، مهدي
معاونت : قم. چاپ اول. 4ج . مجموعه آراي فقهي در امور حقوقي). 1382. (اهللا لطف. صافي گلپايگاني

  .وزش و تحقيقات قوة قضاييهآم
  .انتشارات ميزان: تهران. چاپ پنجم. مختصر حقوق خانواده). 1381. (صفايي، سيدحسين و امامي، اسداهللا

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. چاپ اول. بررسي تطبيقي حقوق خانواده). 1384. (صفايي، سيدحسين و ديگران
  .نا بي: صيدا. لبيانمجمع ا.). ق 1333. (طبرسي، فضل بن حسن

  .كتابفروشي مرتضوي: تهران. چاپ سوم. 2ج . النيرين البحرين و مطلع مجمع.). ق 1416. (طريحي، فخرالدين
  .دارالكتاب العربي: بيروت. چاپ دوم. النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي.). ق 1400. (طوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن
  .مؤسسه الغري للمطبوعات: بيروت. 4جلد . المبسوط في فقه االماميه.). ق 1412. (طوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن

  .مدرسة عالي دختران ايران. 20نشريه شمارة . حقوق خانواده). 1350. (عاملي، باقر
چاپ . 5ج . روضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه.). ق 1410). (شهيدثاني(الدين بن علي  عاملي، زين
  .ي داوريكتابفروش: قم. اول
چاپ . 8ج . مسالك االفهام الي تنقيح شرايع االسالم.). ق 1413). (شهيدثاني(الدين بن علي  عاملي، زين
  .مؤسسة المعارف االسالميه: قم. اول
  .مؤسسة انتشارات اميركبير: تهران. چاپ پانزدهم. فرهنگ فارسي عميد). 1356. (عميد، حسن
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  .دارالعمار: عمان. احكام العيب في الفقه االسالمي .). م 1998. (العيساوي، اسماعيل كاظم

  .دارالهجره: قم. چاپ سوم. المصباح المنير.). ق 1405. (الفيومي المقري، احمدبن محمدبن علي
  ).ع(مركز فقهي ائمة اطهار : قم. چاپ اول. قاعدة الحرج). 1385. (فاضل لنكراني، محمدجواد

: قم. چاپ اول. 3ج . التنقيح الرائع لمختصر شرايع.). ق 1404. (فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبداهللا
  .اهللا مرعشي نجفي مكتبه آيت

  .دفتر انتشارات اسالمي: قم. چاپ اول. 7ج . كشف اللثام و االبهام عن قواعد االحكام.). ق 1416. (فاضل هندي، محمدبن حسن
  1353بهمن ماه  15قانون حمايت از خانواده مصوب 

  1314و  1313، 1307ايران مصوب  قانون مدني
  .شركت انتشار با همكاري برنا: تهران. چاپ سوم. 1ج . حقوق خانواده). 1371. (كاتوزيان، ناصر

  ).ع(مؤسسة آل البيت : قم. چاپ دوم. 13ج . جامع المقاصد في شرح القواعد.). ق 1414. (كركي، علي بن حسين
  .انتشارات انيشتين. سوم چاپ. پزشكي قانوني). 1373. (گودرزي، فرامرز

  .هاي نو در علوم اسالمي انديشه: تهران. چاپ سوم). بخش مدني( قواعد فقه). 1370. (محقق داماد، سيدمصطفي
  .سمت: تهران. چاپ پنجم). 2بخش مدني ( قواعد فقه). 1381. (محقق داماد، سيدمصطفي
  .مركز نشر علوم اسالمي: تهران. پ پانزدهمچا. بررسي فقهي حقوقي خانواده). 1387. (محقق داماد، سيدمصطفي
  .3شمارة . ماهنامة دادرسي. عيوب موجبه فسخ نكاح). 1376. (معرفت، محمدهادي

  .مؤسسة انتشارات اميركبير: تهران. چاپ نهم. 1جلد . فرهنگ فارسي معين). 1375. (معين، محمد
  .اني شيخ اعظم انصاريكنگرة جه: قم. چاپ اول. المقنعه.). ق1413. (مفيد، محمدبن محمد

  .مؤسسة مطبوعات دارالعلم: قم. چاپ دوم. 2ج . الوسيله تحرير). تا بي. (اهللا موسوي خميني، سيد روح
  .مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني: تهران. چاپ اول. نجاه العباد.). ق 1422. (اهللا موسوي خميني، سيدروح

  .انتشارات اطالعات: تهران. چاپ اول. مباحثي از حقوق زن). 1379. (مهرپور، حسين
  .)م 1966(المللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين

: بيروت. ، چاپ هفتم30ج . جواهرالكالم في شرح شرايع االسالم.). م 1981. (نجفي، محمدحسن
  .داراالحياء التراث العربي

 .چاپ تهران. عوائد االيام.). ق 1245(نراقي، احمدبن محمد مهدي 
  

  ت شناسه مؤلفيادداش
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