مبانی رای اصراری حقوقی  88/66/02 - 61در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی


دکتر بهرام درویش

چکیده
زوج دعوایی به خواسته فسخ نکاح علیه زوجه طرح و مستند خود را نظریات پزشک در باره معایب جسمی زوجهه رهرار داده
است .پزشکی رانونی امکان معاشرت در وضعیتی خاص در آینده را به شرط آموزش و تکرار ،و نیز امکان باروری در آینده را تنها
از طریهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ر هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اجارهای گواهی نموده است .دادگاه تجدیدنظر به این استدالل که مورد هیچ یک از موارد خیار عیب (ماده  2211رهانون مهدنی) و
خیار تخلف از شرط (ماده  2211رانون مدنی) و خیار تدلیس نیست ،ک به رد دعوای فسخ صادر نموده و بر این معنها در راهال
شعاه دیوان عالی کشور –که معتقد به وجود

فسخ بوده -اصرار ورزیهده اسهت .از ایهن رو ،ریهیه در هیهأت عمهومی شهعب

قوری دیوان مرروم طرح گشته و این هیأت طی رای اصراری شماره  21مورخ( 11/22/12با شهماره ردیهف  )21/11مهورد را از
مصادی فسخ به موجب تخلف از وصف ضمنی سالمت موضوع ماده  2211رانون مدنی شمرده است .این مقاله در صدد تشهری
ماانی این رای اصراری در فقه ،رانون و اصول قوری است.
واژههای کلیدی :نکاح ،فسخ ،عیب ،تخلف از شرط ضمنی ،تدلیس ،فوریت فسخ ،فرض عل به رانون.

* مستشار شعب دیوان عالی کشور و عیو هیأت علمی دانشکده قوق دانشگاه آزاد اسالمی وا د تهران مرکز.

الف) گزارش پرونده :در  14/4/12سام به طرفیت شهین دعوایی به خواسته فسخ نکاح طهرح نمهوده و توضهی
داده است« :در  ،11/1/5با خوانده ازدواج دائ و ثاتی نموده ام ولی پس از مدتی متوجه شدم یض نمیشود و نزدیکهی
با او مسئله دارد .از این رو ،موضوع را با مادرش مطرح کردم که گفت یض نشدن تا  21سالگی در خانه پدر همسرت
ارثی است و نیازی به طرح موضوع نزد خانواده ات نیست .بر اثر ادامه مسئله ،در  14/4/12نزد پزشک متخصه
رفت جواب این بود که پرده وی لقوی و سال است و مادرزادی فارد ر

زنهان

و مهاه اسهت» .زوج در جلسهه دادرسهی

مورخ  ،14/1/25افزوده است که خوانده طاعاً استعداد باروری ه نهدارد .وکیه زوجهه دفاعهاً ارههار نمهوده اسهت اوالً
خوانده از یض نشدن موکله مطلع بوده ،ثانیاً هرچند موکله دارای ر

و مها کوچک می باشد ولی این کوچکی راب

درمان است ،ثالثاً به هر ال عیب از جمله عیوب خاص موضوع ماده  2211رانون مدنی نیسهت تها موجهد ه فسهخ
باشهههههد .داد گهههههاه ریهههههیه را بهههههه کمیسهههههیون پزشهههههکی ارجهههههاع داده کهههههه چنهههههین جهههههواب
دادهاند« :طول مها (واژن) بسیار کوتاه و در معاینه ر ه بهه دسهت نیامهد .بهر اسهاس سهونوگرافی ر ه کهوچکتر از
دطایعی و واژن کوتاه است موارد فوق با عیوب موضوع ماده  2211تطاب ندارد» .دادگاه عمومی قوری اسالمشهر که
عهده دار رسیدگی بوده ،با این استدالل که عیوب موضوع ماده  2211صری هستند نه تمثیلی و این استدالل که عیهب
خوانده از جمله عیوب موضوع این ماده نیست ،ک به بطالن دعوا صادر نموده است .خواهان ضمن اعتراض بهه رای،
در الیحه تجدیدنظر خواهی خود از جمله گفته است« :غرض از ازدواج توالد میباشد و تولید فرزند شرط الزم و هدف
اصلی از انتخاب همسر است و این رابلیت در جانب زوجه مفقود است» .شعاه  11دادگاه تجدیدنظر اسهتان تههران رای
بدوی را تایید کرده است .از این رای خطاب به دیوان عالی کشور فرجام خواهی شده که رسیدگی بهه شهعاه  14دیهوان
محول شده است .شعاه  14مرروم به لحاظ وجود نوارصی در تحقیقات (عدم تحقی در باره ادعا و اعتراض فرجام خواه
در زمینه ناباروری خوانده) رای مرجع تجدیدنظر را نقض و رسیدگی را به همان شعاه محول نموده است .در رسهیدگی
مجدد به رییه در شعاه  ،11وکی زوجه بیان داشته است« :باردار شدن علت تامه نکاح نیست بلکه فقط از اهداف نکاح
است و زوج فقط از

طالق برخوردار است» .دادگاه رییه را به هیئت پنج نفره پزشکی ارجاع داده است .این هیئهت

ابراز داشته است« :با بررسی سونوگرافی و آزمایشات هورمونی و مشاورات انجام شده طا نظر کارشناسان زوجهه رهادر
به باروری به طری طایعی نیست ولی از طری مصنوعی آن ه فقط به صورت استفاده از ر

اجاره ای میتواند باروری

داشته باشد» .شعاه  11دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدالل که ماده  2211رهانون مهدنی مربهوط بهه تخلهف از
اوصاف اکتسابی -نه اوصاف ذاتی و خلقتی -است و در نتیجه غیرراب استناد است و نیز با این استدالل که باروری تنهها
یکی از مهمات و ارتیائات نکاح و اال نکاح پیران باط می بود و نیز این که نظر شارع بر این بوده که به سهادگی نکهاح
و خانواده منح نشود ،در نهایت ضمن رد اعتراض زوج ،رای بدوی را تایید نموده اسهت .از ایهن ریی فرجهام خهواهی
شده و در این مر له ،شعاه  14دیوان عالی کشور در توجیه پذیرش فرجام خواهی زوج ،عالوه بر بیان خالصه استدالل

 .2اسامی غیروارعی است.
فسخ برای مرد خواهد بود :ررن ،جذام ،برص ،افیاء ،زمین گیری ،نابینایی از هر دو چش ».
 .1ماده  2211رانون مدنی« :عیوب ذی در زن موجب
 .2ماده  « :2211هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فارد وصف مقصود بوده ،برای طرف مقاب
فسخ خواهد بود ،خواه وصف مذکور در عقد تصری شده یا عقد متاانیا بر آن وارع شده باشد».

رالی خود ،به این که وضع زوجه از موارد تخلف وی از وصف موضوع  2211است و نیز به فتوای رهاری مانی بر ایهن
که« نکاح با خوانده در فرض فقد ر

و واژن و امکان مجامعت فقط در د  1سانت ،راهرا راب فسخ اسهت» ،اسهتناد

نموده و رای شعاه  11را نقض و رسیدگی را به شعاه ه عرض محهول نمهوده اسهت .رسهیدگی بهه شهعاه  12دادگهاه
تجدیدنظر استان تهران محول شده و این شعاه در باره امکان دخول از کمیسیون پزشکی رانونی اسهتعالم نمهوده اسهت.
این کمیسیون چنین پاسخ داده است« :مجرای واژن بسیار کوتاه و مقاربت طایعی فعال نهاممکن اسهت ولهی بها آمهوزش
زوجین و مقاربتهای مکرر ،امکان مقاربت در آینده هست» .در نهایت ،شعاه  12از جمله با این استدالل که ماده  2211از
مسئله  21تحریرالوسیله (ج 1ص  )125گرفته شده و در این مسئله فقط الت اشتراط سالمت در ضمن عقد یا توصیف
به سالمت ین عقد یا شرط بنائی آمده و در این جا هیچ یک از این سه الت محق نیست ،رای دادگاه بدوی را تایید
کرده است .از این رای فرجام خواهی شده -که چون شعاه  14دیوان عالی کشور اسهتدالل شهعاه  12را نپذیرفتهه و رای
شعاه  12را اصراری تشخی

داده است -رییه را جهت طرح در هیئت عمومی شهعب قهوری نهزد معاونهت ریهایی

ارسال داشته که مآالً این هیئت با  11رای در مقاب  1رای ،نظر شعاه  14دیوان عالی کشور را تایید نمود.
مطالب زیر توسعه یافته ارهاراتی است که نگارنده در جلسه هیئت عمومی مذکور برای توجیه صحت رای شعاه 14
دیوان عالی کشور بیان نموده است.
ب) بررسی ا تمال بطالن نکاح :وجود اختالف جنس میان طرفین از ارکان تحق یک نکاح صحی است و سهب
عروه الوثقی ،می دانی که مجامعت خنثی با زن یا مجامعت خنثی با مرد ،مستوجب وجوب غس بر هیچ یک از طهرفین
نیست که راهرا دلی آن عدم صدق عنوان مرد یا زن بر خنثی است .از این رو ،نکاح خنثی با خنثی یا نکاح خنثهی بها
 .2رای اصراری قوری شماره  21مورخ  2111/22/12هیئت عمومی شعب قوری دیوان عالی کشور« :اعتراضات وکی فرجام خواه وارد است .زیرا ،عالوه
فسخ برای طرف مقاب است ،چنانکه هریک از زوجین دارای عیای (غیر از عیهوب
بر عیوب تصری شده در مواد  2212-2211رانون مدنی که موجب
مصر ه فوق) باشد و آن را از طرف کتمان کرده باشد ،مرتکب تدلیس شده [که] در صورتی که [عدم عیب مذکور] بهه نحهو اشهتراط در عقهد یها بهه نحهو
فسخ [به لحاظ تخلهف
توصیف و یا [در] مذاکرات و توافقات طرفین به طوری که عقد متاانیا بر آن وارع شده ،صورت پذیرفته باشد ،برای طرف مقاب
فسخ نداشته فقط می تواند به مدلِس رجوع نماید .میافا طا ماده  115رانون مدنی ،متعارف بهودن امهری در
از شرط] خواهد بود .در غیر این صورت
عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصری ه منصرف به آن باشد ،به منزله ذکر در عقد است .لذا ،وجود عیوب مهمه در هریک از زوجین به نحوی که
فسخ ثابت خواهد بود .بنا به مراتب فهوق ،در عیهوب
عقد منصرف به آن باشد ،شرط ارتکاذی و ضمنی محسوب شده ولو در عقد تصری نشده باشد،
مهمه ای که عرفا عقد منصرف به آن باشد ،عقد متاانیا بر آن وارع گردیده و مشمول ماده  2211رانون مدنی است .لذا ،به نظر اکثریت رریب به اتفاق اعیای
هیئت عمومی شعب قوری دیوان عالی کشور دادنامه شماره  2515مورخ  11/2/2شعاه سی ام تجدیدنظر استان تههران بهه اسهتناد مهاده  421رهانون آیهین
دادرسی عمومی و انقالب در امور مدنی به علت عدم انطااق با رانون و دالی موجود در پرونده ،نقض و رسیدگی مجدد به شهعاه دیگهر تجدیهدنظر اسهتان
تهران ارجاع می گردد تا با توجه به استدالل هیئت عمومی ک مقتیی صادر نمایند».
توضیحات ،کلمات داخ کروشه افزودۀ خود نگارنده است که برای روشن تر شدن رای آمده است.
 .2سید محمدکار بن عادالعظی طااطاائی یزدی ،عروه الوثقی (دوره  1جلدی) ،ج ،2چاپ دوم ( 2422هجهری رمهری) ،نشهر موسسهه اعلمهی مطاوعهات
(بیروت) ،ص « :112لو یدخلت الخنثى [مشک نه واض ] فی الرج یو ینثى مع عدم اإلنزال ال یجب الغس على الواطئ و ال على الموطوء [بهه لحهاظ عهدم
رطع] و إذا دخ الرج بالخنثی و الخنثی باالنثی وجب الغس علی الخنثی [به لحاظ صول ردر متیقن] دون الرج واالنثی [به لحاظ عدم رطهع]» .در همهه
جای این مقاله ،کلمات داخ کروشه همواره افزوده خود نگارنده است که به منظور توضی عاارات خارج کروشه آمدهاست.
 .1برخی از فقها که وجود عالمت خاص مرد را در زن مشابه وجود یک انگشت اضافی در دست زن تلقی و به تاع آن وجود الت خنثی در زوجه را عیب
ندانسته اند ،راهرا مرادشان التی است که جناه زنیّت (تظاهرات و االت زنانه) غلاه واضحی داشته باشد (ابو القاس بن محمهد سهن گیالنهى (میهرزا
رمى) ،جامع الشتات فی یجوبه السؤاالت( ،دوره  4جلدی) ،ج ،4نوبت چاپاول ( 2421هجری رمری) ،نشر مؤسسه کیهان ،ص  )425و اال ریهیه وضهو ا
عیب خواهد بود ،ضمن آن که تی در الت غلاه واض جناه زنیت ،باز دست ک از باب اشمئزازی که چنین فردی در طرف مقابه ایجهاد میکنهد ،مهورد
عیب است.

هر یک از مرد و زن یا نکاح مرد با مرد یا نکاح زن با زن به لحاظ منتفی بودن اختالف جنس ،رابه تحقه نیسهت .در
این جا ،با توجه به این که رابلیت دخول تنها در د دو سانتی متر یعنی ک تر از غیات شفه است ،نتیجه می گیری که
صدق دخول در معنای قوری آن رطعا منتفی است .زوجه تا آخر عمر نازا می باشد به این ساب که ر مه
عدم است و دچار عادت ماهانه نیز نمیشود و نیز به این ساب که آزمای

در که

های هورمهونی بهه عمه آمهده در پزشهکی

رانونی ،امکان داشتن تخمک را فعالً منتفی و آن را مربوط به چند سال آینده دانسته است .نظر به این که چنین زوجه ای
دچار یض نمیگردد ،راعدتاً از لذت جنسی بهره راب ذکری نمی برد .از ایهن رو ،شهاید بتهوان گفهت «زن بهودن فهرد
موضوع این پرونده مسل نیست که خود به معنای مسل ناودن اختالف جنسیت میان طرفین موضوع ایهن پرونهده و بهه
تاع آن به معنای مسل ناودن صحت نکاح موضوع این پرونده است؛ و هرگاه اختالف جنسیت کهه رکهن نکهاح اسهت،
مشکوک باشد ،در وارع تحق عرفی نکاح منتفی است و در نتیجه رییه مشمول اص صحت ررار نمیگیرد .زیرا همهان
طور که از ماده  111رانون مدنی ه فهمیده میشود ،این تنها پس از ا راز صورت عرفی معاملهه اسهت کهه مهیتهوان
هرگونه شک در صحت معامله را با جاری نمودن اص صحت ،به نفع صحت معامله ،رفع نمود» .با این ال ،چون زوج
مدعی بطالن نکاح نشده و ما نیز به بطالن نکاح اعتقاد راب اعتنایی نداری  ،به بطالن نمی پردازی و فقط به ایهن بسهنده
می کنی که ورتی تی ا تمال بطالن ه می رود ،به طری اولی اعتقاد به در معرض فسخ بودن نکاح امری بسیار رریب
به ذهن خواهد بود.
پ) غیرتشریفاتی بودن رسیدگی به دعاوی خانوادگی :شعاه  11دادگاه تجدیدنظر استان تههران در اولهین رسهیدگی
اش خود را منحصر به بررسی امکان فسخ نکاح به استناد خیار عیب خاص زوجه موضوع ماده  2211رانون مدنی نموده
است .در جواب ،نظر به مساوق بودن رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محهاک شهرع در گذشهته کهه طایعتهاً عهاری از
تشریفات دادرسی دیگر دعاوی بود و نیز نظر به ماده  2رانون مایت خانواده ،مصوب  2151/22/25و مهاده  1الیحهه
رانونی دادگاه مدنی خاص مصوب  ،2151نتیجه می گیری که رسیدگی به دعاوی خانوادگی فارد تشهریفات دادرسهی

 .1میرزا رمى ،همان کتاب ،ص « :425این خالف [عیب ناودن الت خنثى] در خنثا واض  ،است .اما ،خنثا مشک پس راهرا خالفى نیست در بطالن
نکاح از اص به جهت آن که شرط صحت نکاح این است که ما بین مرد و زن باشد ،پس تا معلوم نشود نمىتوان نکاح کرد و هر شخصى در نفس االمر یها
زن است یا مرد و ثالثى نمىباشد به ک آیات ررآنى و اخاار که راهرا داللت دارند بر انحصار .و در مسالک تصری کرده به این معنى .یعنهى بهه ایهن کهه
خالف در خنثا واض است نه خنثا مشک  ،و از شیخ در ماسوط ه نق کرده که خهالف در خنثها واضه اسهت» .مشهابها ،سیدمحمدرضها موسهوی
گلپایگانی (گنجینه آرای فقهی-ریایی ،نشر آموزش روه ریائیه ،سوال  )21244گویند« :اگر معلوم نیست زن یا مرد است و وارعا مردد میان زن و مرد اسهت
صحی نیست و الزم است ا تیاطا طالق داده شود .ولهی اگهر معلهوم اسهت کهه زن اسهت لکهن مجهرا مسهدود اسهت،
[خنثای مشک نه واض ] ،نکا
نگاهداشتن او مانعی ندارد و میتوانند با ه زندگی کنند» .آرای سیدعادالکری موسوی اردبیلی نیز نکاح خنثای مشهک را شهرعا جهائز و دارای آثهار نکهاح
نمیدانند(همان مناع ،سوال .)5111
 .2ماده « :111هر معامله که وارع شده باشد ،محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود».
 .2ماده « :2به کلیه اختالفات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار ...در دادگاههای شهرستان ...رسیدگی میشود .رسهیدگی
به امور مذکور در تمام مرا دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود».
 .1ماده « :1اصحاب دعوا مستقیما به دفتر دادگاه دادخواست میدهند و باید هزینه دادرسی را طا مقررات آیین دادرسی مدنی بپردازنهد و مهادام کهه نپردازنهد بهه
دادخواست آنها رسیدگی نخواهد شد مگر این که به تشخی دادگاه معسر باشند .سایر تشریفات آیهین دادرسهی الزم الرعایهه نیسهت و ترتیهب رسهیدگی تهابع
مقررات شرع خواهد بود».

است .بنابراین ،تی اگر مرد در دادخواست خود برای فسخ نکاح و در جلسه اول دادرسی ،مانهای فسهخ را منحصهراً
عیوب خاص زوجه موضوع ماده  2211رانون مدنی ،ذکر نموده بود ،باز مجهاز بهوده اسهت تها عهالوه بهر ایهن مانها ،در
جلسات یا لوای دیگر به مانا یا ماانی دیگری -مانند خیار تخلف از وصف موضوع مهاده  2211رهانون مهدنی یها خیهار
تدلیس -برای فسخ نکاح نیز استناد کند .وانگهی در این پرونده ،خواهان ه در دادخواسهت و هه در لهوای بعهد از
جلسه اول دادرسی ،در کنار استناد به عدم امکان دخول که به نوعی نزدیک به ررن (به فت راف و سکون یا فهت راء) از
عیوب خاص زن موضوع بند  2ماده  2211است ،به مسئله ائض نشدن و ر

بسیار کوچک داشهتن -کهه بهه معنهای

عدم باروری یعنی به معنای تخلف از وصف سالمت موضوع ماده  2211می باشد -استناد نمهوده اسهت ،ضهمن آن کهه
اصوال تی اگر خواهان برای تثایت قانیت دعوای

دایر بر فسخ نکاح ،به مسئله عهدم بهاروری اصه از مشهکالت

مرروم استناد نمی نمود ،باز طا ماده  222رانون آیین دادرسی مدنی ،مصهوّب  2112کهه محهاک را –الاتهه بها فه
چارچوب دعوا -مجاز به هرگونه تحصی دلی برای کشف قیقت میداند ،رهاهرا دادگهاه مجهاز بهود شخصهاً در بهاره
نازایی تحقی کند و در صورت ا راز نازایی ،مستنداً به تخلف زوجه از وصف موضوع ماده  ،2211ک به وروع فسخ
نکاح صادر کند.
ت) صری بودن عیوب موضوع ماده  2211و عدم شمول آن بر زن موضوع پرونهده :شهعاه  11دادگهاه تجدیهدنظر
استان تهران در اولین رسیدگی خود به این استدالل که عیوب خاص زن منهدرج در مهاده  2211رهانون مهدنی صهری
هستند ،و نمیتوان با توس به ریاس ولو از نوع اولویت ،عیب موضوع این پرونده را ه نوعی ررن و مشمول بند  2ماده
 2211دانست ،در نتیجه امکان فسخ نکاح را مردود شمرده است .این سیاق استدالل مساوق به سابقه در فقه است به این
شرح که برخی گفته اند لسان روایات باب فسخ به موجب عیب یا تدلیس از باب تعلی نیست و علت کلی نیهز کشهف
نشده است و از این رو روایات را باید بر ردر متیقن که همان عیهوب ا صهاء شهده در روایهات اسهت ،مه کهرد.
استدالل مذکور از شعاه  11میافاً با دکترین قوری تقویت میشود و مواف تکلیهف مقهنن بهه تثایهت هرچهه بیشهتر

 .1ولی ،برخی (دکتر عاداهلل شمس ،آ.د.م ،.ج ،2چاپ هفده (بهار  ،)2111نشر دراک ،ص  )11مستندا به ماده  2رانون آیین دادرسی دادگاههای عمهومی و
انقالب در امور مدنی مصوّب  ،2112که از این به بعد در این مقاله ،از آن تحت عالئ اختصاری «آ.د.م ».یاد می شود ،رسیدگی به دعاوی خهانوادگی را هه
تابع تشریفات میدانند.
ماده  2رانون آ.د.م« :.آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور سای و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاهههای
عمومی ،انقالب ،تجدیدنظر ،دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که به موجب رانون مورف به رعایت آن میااشند ،به کار میرود».
 .4اما ،شایه این معنا در دعاویی که رسیدگی به آنها در گرو رعایت تشریفات دادرسی است ،ممکن نمی باشد کما این که اگر خواهان خواسهته خهود را تها
آخر جلسه اول دادرسی مثال تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی یا تفریط ررار بدهد ،دیگر امکان تغییر آن به تخلیه به لحاظ مثال تغییر شع نخواهد داشت.
 .2ماده  « :222در کلیه امور قوری ،دادگاه عالوه بر رسیدگی به دالی مورد استناد طرفین دعوا ،هرگونه تحقی یا اردامی که برای کشف قیقت الزم باشد،
انجام خواهد داد».
 .1آرای محمد یزدی (رییس ساب روه ریاییه) ،عیوب موجب فسخ نکاح (مقاله) ،بانک اطالعات مقاالت قوری (سی دی) ،تدوین علی مکرم ،نسهخه 1/4
(اول تابستان .Ali.Mokaram@gmail.com ،)2111
مراد از روایات همانا نق عادالر من یا رفاعه بن موسی یا سن بن صال یا لای یا محمدبن مسل یا ابن بکیر یا ابی بصیر مرادی یا عمهاربن موسهی یها
ابان ،ابی مزه عمدتا از امام صادق و ندرتا از امام موسی کار و امام محمد بارر علیه سالم است.
 .1قوردانانی که قوق خانواده نوشته اند و در این مقاله به کتب آن ها ارجاع خواهی داد ،جملگی مخالف توسعه در عیوب موضوع ماده  2211هستند.

خانواده به شرح اص  22رانون اساسی و ماده  2224رانون مدنی است .در نتیجه به اسهتناد مهاده  ،2211نمهیتهوان
نکاح مرد با زن دارای ایدز و هپاتیت خطرناک را فسخ نمود .شاید رائلی با استناد به متون فقههی و کتهب لغهت ،بگویهد
مراد از ررن همانا وجود مانعی از جنس گوشت یا استخوان یا ورم در مسیر دخول اسهت و ایهن در مهانحن فیهه فهراه
است و در نتیجه شرایط پرونده مستوجب فسخ نکاح به استناد عیب ررن از جمله عیوب خاص زن موضوع مهاده 2211
است .جواب چنین رائلی این است که اوال ،کمیسیون پزشکی رانونی گفته وضع زن بها عیهوب خهاص موضهوع مهاده
 2211منطا نیست .ثانیا ،ررناء (زن دارای عیب ررن) ،کسی است که مها یا همان واژن را دارد بهه نحهوی کهه اگهر آن
گوشت یا استخوان یا ورمی که مانع دخول است ،برداشته شود امکان دخول فراه میگردد .ولهی در ایهن جها ،اوال زن
دارای آن گوشت یا استخوان یا ورم نیست و ثالثا دست ک در شرایط فعلی اصال مجرایی برای دخهول بهرای

متصهور

نیست تا پس از برداشتن این مانع ادعایی ،امکان دخول باشد و می دانی که دست یازیدن به ریاس ولو از نهوع اولویهت،
برای توسعه موارد فسخ نکاح به استناد عیوب خاص ممنوع است.
ث) منحصر ناودن وصف به وصف غیراکتسابی در خیار تخلف از وصف موضوع مهاده  :2211شهعاه  11مررهوم در
رسیدگی دوم

پس از آن که نوار

مورد درخواست شعاه دیوان را رفع نموده است ،به این استدالل که خیار تخلهف

از وصف موضوع ماده  2211تنها تخلف از اوصاف کمال از نهوع عرضهی و اکتسهابی ماننهد باسهواد و نجیهب بهودن را
دربرمیگیرد و شام تخلف از اوصاف کمال از نوع ذاتی -مانند داشتن بکارت و نسب عهالی و سهالمت کامه خلقتهی-
نمیشود ،در نهایت فسخ نکاح را منتفی شمرده است .در پاسخ از این استدالل ،تمامی قوردانانی کهه قهوق خهانواده
نوشته اند و نیز اداره ک امور قوری روه ریاییه خیار تخلف از وصف موضوع ماده  2211را ه نارر بهه تخلهف
ا د زوجین از اوصاف کمال ذاتی و ه نارر به اوصاف کمال اکتسابی دانسته اند ،ضمن آن که تفسیر شهعاه  11از ایهن
ماده وضو ا خالف راهر اطالری ماده  2211است .در رلمرو فقه نیز به داللت تحریرالوسیله و نظریه فقهای کمیسیون
استفتائات شورای ساب عالی ریایی ،نااید برای ک به فسخ تفاوتی میان تخلف از اوصاف کمال ذاتی و تخلهف از
اوصاف کمال اکتسابی رائ شد.
ج) معنای عیب و مالکیت عرف برای تشخی

آن با تاکید بر وضع خاص متعاردین :شعاه  11میافا به این استدالل

 .2اص  « :22از آنجا که خانواده وا د بنیادی جامعه اسالمی است ،همه روانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط بایهد در جههت آسهان کهردن تشهکی
خانواده ،پاسداری از رداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه قوق و اخالق اسالمی باشد».
 .1ماده « :2224زوجین باید در تشیید ماانی خانواده و تربیت اوالد خود به یکدیگر معاضدت نمایند».
 .1منظور ارهارات آرای الهی راضی محترم دیوان عالی کشور است که مشروح آن در مجموعه آراء و مذاکرات هیئت عمومی دیوان عهالی کشهور در زمینهه
رای اصراری مورد بحث ،منتشر خواهد شد.
 .2دکتر کاتوزیان ،قوق خانواده ،ج ،2چاپ ( 1تابستان  ،)2112نشر شرکت انتشار ،ص -115دکتر سید سن امامی ،قوق مدنی ،ج  ،4چاپ دوم (،)2111
نشر کتابفروشی اسالمیه ،ص -412دکتر سید سین صفایی و دکتر اسداهلل امامی ،قوق خانواده ،ج  ،2چاپ سهوم (آذر  ،)2111نشهر موسسهه انتشهارات و
چاپ دانشگاه تهران ،ص -152دکتر سید مصطفی محق داماد ،بررسی فقهی قوق خانواده (نکاح و انحالل آن) ،چهاپ چههارم (بههار  ،)2111نشهر علهوم
اسالمی ،ص .112
 .1نظریۀ شماره  1/4214مورخ  11/1/12و نظریۀ شماره  1/1221مورخ .12/5/2
 .1روح اهلل موسوی خمینی ،تحریرالوسیله (دوره دو جلدی) ،ج ،1چاپ دوم ،نشر موسسه مطاوعات دارالعل  ،کتاب نکاح ،العیوب الموجاه لخیهار الفسهخ و
التدلیس ،ص  ،125بخ میانی مسئله .21
 .4این نظریه در پاورری ص  111کتاب «بررسی فقهی قوق خانواده (نکاح و انحالل آن)» اثر دکتر سیدمصطفی محق داماد راب مال ظه است.

که نازایی تنها مقتیای نکاح نیست و اال هرآینه نکاح پیران باط بود ،فسخ نکاح را منتفی شمرده است .در پاسخ از این
استدالل ،ضمن مسل ناودن صحت نکاح افراد بسیار پیر یا نکاح با شیرخوار و امثال آن که استمتاع منتفی است ،بایهد
متذکر گشت که مالک در تشخی

عیب همانا عرف است (ماده  411رانون مهدنی ) و عهرف در موضهوعاتی هماننهد

مسئله مورد بحث ،عادتا وضع خاص متعاردین را ه درنظر میگیرد .از این رو است که عرف عدم امکان تلذذ جنسی
یا ناباروری را در این پرونده که یکی  21ساله و دیگری دود  12ساله است ،وضو ا عیاهی فها

(الاتهه نهه از نهوع

عیوب خاص زن موضوع ماده  )2211می داند ولی عدم امکان تلذذ جنسی یا ناباروری را در ازدواج میان دو پیر که غالاا
به رصد اموری جز تلذذ صورت میگیرد ،عیب نمی داند .به عالوه ،برای عیب چهار معنا ذکر شده است یکهی زایهد یها
نار

بودن از اص خلقت ،دیگری کمتر از نوع متعارف بودن سومی داشتن وضعی که در فرض رابلیهت خریهد و

فروش موجب نقصان ریمت شود و چهارمی داشتن وضعی است که مانع انتفاع کام گردد (ماده  412رانون مدنی )،
و این در الی است که هریک از این چهار معنا برای بررسی معیوب بودن زوجه در این پرونده مالک ررار گیرد ،مهدل
میشود که زن موضوع این پرونده وضو ا معیوب یعنی فارد وصف سالمت بوده است .افزون بر ایهن ،ارهوی دلیه بهر
معیوب بودن چنین زنی این است که هر فرد متعارفی با مراجعه به وجدان خود ،در می یابد که اضر نیست با دختهری
مانند دختر مورد بحث در این پرونده ،ازدواج کند و در عین ال مهریه و هزینه مربوط به ازدواج بها دختهری عهاری از
مشکالت مذکور را بپردازد.
چ) موثر ناودن رفع عیوب در آینده :اگر با تکیه بر نظریه پزشکی رانونی گفته شود با آموزش زوجهین و مقاربتههای
مکرر ،امکان مقاربت طایعی در آینده خواهد بود ،جواب

این است که اوالً ،این آموزش محتاج صرف ورت و هزینهه و

توام با رج بیان خصوصی ترین مسائ ناموسی نزد دیگران است و می دانی که راعهده نفهی هرج مهانع تحمیه ایهن
تکلیف به مرد میشود .ثانیاً ،چنین زنی راهرا به لحاظ عدم امکان تمکین خاص ،مسهتح نفقهه نیسهت .ثالثهاً بها فهرض
استحقاق نفقه ،تی اگر با وجود عدم ذکر مخارج درمان در ماده  2221رانون مدنی ،بپذیری که مقنن در مقهام صهر
 .5میرزای رمی ،همان کتاب ،ص « :551این که عقد متعه محض به جهت محرمیت پدر یا مادر-مث این که صغیره را یک ساعت عقد کند از برا محرمیت
مادر او ،یا ضعیفه [ا ] را از برا صغیر عقد کنند به جهت محرم شدن بر پدر صغیر-که به هیچ نحو تمتعى از آنها متصور نااشد ،صحت آن معلوم نیست،
و ترتب آثار بر آن دلیلى ندارد».
 .2ماده « :411تشخی عیب بر سب عرف و عادت میشود ،و بنابراین ممکن است بر سب ازمنه و امکنه مختلف شود».
 .1جواهرالکالم فی شرح شرایع اإلسالم (دوره  41جلدی) ،ج ،12دار إ یاء التراث العربی (بیروت-لانان) ،چاپهفت ( ،محق /مصح  :شیخ عااس روچانی)،
ص  ،111ذی خار منقول از رفاعه.
 .1لّى (محق لی) ،ابو القاس نج الدین جعفر بن سن هذلى ،شرایع االسالم فی الحالل والحرام( ،دوره  4جلهدی) ،ج  ،1چهاپ دوم ( 2421هجهری
رمری) ،محق /مصح  :عاد الحسین محمد على بقال ،نشر مؤسسه اسماعیلیان ،ص -12شیخ محمد سن نجفی ،جواهر الکالم فی شرح شهرایع االسهالم ،ج
 ،11ص  -151شیخ مرتیى بن محمد امین دزفولى نجفىانصار  ،المکاسب المحرمه و الایع و الخیارات(دوره  1جلهد ) ،ج  ،1چهاپ اول ( 2422هجهر
رمر ) ،نشر منشورات دارالذخائر ،محق /مصح  :محمد جواد ر متى-سید ا مد سنی ،ص  411و ص .411
 .4شیخ مرتیی انصاری ،همان کتاب ،ص  411و ص .411
 .5عالمه سن بن یوسف بن مطهر اسد (عالمه لى) ،تحریر األ کام الشرعیه على مذهب االمامیه (تحریراال کام) ،دوره دو جلد (رطع ر لهی) ،ج2؛
ص  -211شیخ مرتیی انصاری ،همان کتاب ،ص  411و ص .411
 .1ماده « :412عیای که موجب فسخ اجاره میشود عیای است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد».
 .2ماده  2221رانون مدنی « :نفقه عاارت است از مسکن و الاسه و غذا و اثاث الایت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسهب باشهد و خهادم در صهورت
عادت زن به داشتن خادم یا ا تیاج او به واسطه مرض یا نقصان عیو».

مصادی نفقه در این ماده ناوده و در نتیجه مخارج درمان را -که شام کالسهای آموزشی ه میشود -جزء نفقه بدانی ،
باز چون هزینه درمان راهراً سنگین و در نتیجه نامتعارف خواهد بهود ،نمهیتهوان مهرد را -همهان طهور کهه در فقهه در
خصوص هزینه درمانی سنگین ه آمده -مکلف به پرداخت چنین هزینه سنگینی نمود و اصهوالً چهه بسها نتهوان تهی
مخارج درمانی ساک مربوط به امراض و عیوب را از زوجیت را که بالطاع ناشهی از دوران زوجیهت نیسهت ،بهه زوج
تحمی کرد .رابعاً ،صرف هزینه های آموزش جنسی ،در نهایت موجب امکان دخول تنها در یک الت از تماس جنسی
که راهرا غیرکام ه خواهد بود ،میگردد و در نتیجه رافع عیب نخواهد بود .خامساً ،آن چه باید مالک بهرای رهول بهه
امکان یا عدم امکان فسخ نکاح ررار گیرد همانا وضع فعلی زوجه است که وضو ا معیوب است نهه وضهع بعهدی آن
کما این که طا ماده  412رانون مدنی مالک برای تحق خیار غان همانا ا راز ضرر فا

ین تحق معامله اسهت

و از این رو است که آمادگی فروشنده برای ترمی وضع خریدار از طری پرداخت چندین برابر ضرری که او کرده است،
باز رافع خیار غان نخواهد بود .اگر برای تشکیک در خصوص رابلیت استناد به ماده  412و توجیه عدم امکهان فسهخ در
شرایط راب رفع بودن عیب ،به ماده  2212رانون مدنی که شرط تحق خیار فسخ بهه لحهاظ جنهون را اسهتقرار عیهب
جنون می داند ،استناد شود ،جواب

این است که در وهله اول ،عیب مستقر منحصر به عیهب غیررابه درمهان نیسهت و

عیب راب درمان در آینده دور با مخارج باال را ه دربرمیگیرد .پس ،در اینجا که یک هفته در میان امکان دخول و توالد
فراه است و فرض درمان نیز مربوط به آینده نساتا دور توام با هزینه نساتاً باال است ،باز میتوان گفت کهه عیهب عهدم
امکان دخول و عدم باروری عیای مستقر است کما این که مقنن در ماده  2212تی در باره جنون ادواری که متناوبا اآلن
هست و در آینده نیست ،باز فرض استقرار جنون را پذیرفته است .در وهله دوم ،تی اگر مراد از عیب مسهتقر در مهاده
 2212همانا عیب غیرراب درمان باشد که بعید ه نیست ،باز میتوان گفت که در اینجا که عیب تها آینهده دوری درمهان
نمیشود ،در ک عیب غیرراب درمان است و دیگر آن که ضرورت استقرار عیب در ماده  2212مرتاط به عیای خهاص
از نوع جنون است و معلوم نیست این ضرورت راب توسعه به دیگر عیوب چه خاص و چه غیرخاص باشهد .در وهلهه
سوم ،تی اگر در ماده  2212مراد از عیب مستقر همانا عیب غیرراب درمان باشد ،باز میتوان گفت این کهه بنهد  1مهاده
 2211رانون مدنی فعلی بر خالف بند  2ماده  2211ساب  ،دیگر برای تحق خیار فسخ نکاح به ساب عنن گذر یک
سال را که چه بسا برای اطمینان از استقرار عنن مقرر شده بود ،الزم نمیداند ،راهرا عالمت این است کهه جهز در عیهب
جنون ،مقنن برای فسخ نکاح به موجب عیب ،استقرار عیب را شرط نمی داند .در وهله چههارم ،فقیههانی ماننهد فقههای

 .2دکتر سید سن امامی ،همان کتاب ،ص  .411در رلمرو فقه آرای محمدتقی بهجت (گنجینه آرای فقهی-ریایی (سی دی) ،نشر آموزش روه ریاییه ،سوال
 )5142و آرای لطف اهلل صافی گلپایگانی (همان مناع ،سوال  )5412در باره عیب راب درمان رائ به فسخ نکاح هستند ولو آن که عیب را از فسهخ بهاهود
یابد .ولی ،آرای محمدفاض لنکرانی دو مسئله را تفکیک کرده اند (همان مناع ،سوال  )5412یعنی در باره عیب راب درمان رائ به فسخ نکاح هسهتند مگهر
آن که عیب را از فسخ بهاود یابد.
 .1ماده « :412اگر کسی که طرف خود را مغاون کرده است تفاوت ریمت را بدهد ،خیار فسخ سارط نمیشود مگر این که مغاون به اخذ تفاوت ریمت راضهی
گردد».
 .1ماده « :2212جنون هریک از زوجین به شرط استقرار ،اع از این که مستمر یا ادواری باشد ،برای طرف مقاب موجب فسخ است».
 .2بند  1ماده  2211فعلی« :عنن به شرط این که ولو یک بار عم زناشوئی را انجام نداده باشد».
 .1بند  1ماده  2211ساب « :عنن به شرط این که بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به اک  ،رفع نشده باشد».

کمیسیون استفتائات شورای عالی ریایی ساب و آرای سین نوری همدانی ،که رفع عیب را موجب زوال ه فسهخ
دانسته اند ،راعدتا مرادشان رفع

فسخ در ش رفع خود به خودی عیب در زمانی عرفا کوتاه یا رفع عیب با صرف هزینه

ک باز در زمانی نساتا کوتاه است .زیرا ،تنها در چنین شقی است که شاید فرض ضرر و فرض رج اص از صهار بهرای
رفع عیب ،منتفی باشد .در وهله پنج  ،چون مسل نیست که علت (نه کمت یها فلسهفه) بهرای وضهع خیهارات در زمینهه
عیب ،عاارت از دفع ضرر از طرف دیگری باشد ،نمیتوان در شرایطی که اص

فسخ به ساب عیب اص شده اسهت،

به اتکای رفع بعدی عیب رائ به زوال خیار شد؛ و اصوال در شرایط شک در زوال یا بقای یهک ه بایهد بهه مقتیهای
استصحاب وجودی رائ به دوام آن

(در اینجا،

فسخ نکاح) گشت مگر آن که گفته شود اص تحق خیار فسهخ

به ساب عیب منوط به ا راز استقرار عیب است که مطلب دیگری است که بحث در باره اش در این مجال نمی گنجد.
اگر با تکیه بر نظریه پزشکی رانونی گفته شود آزمای
( یض) خواهد شد و در نتیجه از طری ر

هورمهونی مهدل نمهوده کهه زوجهه در آینهده دارای تخمهک

اجاره ای امکان باروری خواهد داشهت ،جهواب

ایهن اسهت کهه اوال بهه

شر ی که در بند را آمد ،زوج مکلف به تحم هزینه سرسام آور این کار که -میافا خالف ا تیاط شهرعی و محتهاج
صار ایوب و توام با صرف زمان زیاد از جمله برای پیدا کردن ر

مناسب و در مجموع مستلزم تحمی

رج و ضرر به

زوج است -نمیباشد ضمن آن که ا تماالً در آینده معلوم میشود که فرزند ر ه اجهاره ای دارای هویهت یهک انسهان
کامالً طایعی ه نیست .ثانیا به وصفی که سابقا آمد ،مالک در ا راز عدم سهالمت ،وضهع فعلهی زن اسهت کهه در ایهن
پرونده فعال نازا می باشد نه وضع آینده وی که بارور خواهد بود .ثالثا،آنچه رافع عیب خواهد بود همانا رابلیهت زایمهان
به نحو طایعی است نه از طری ر

اجاره ای .رابعا ،طا تفسیر آرای سید ابوالقاس خوئی از آیه  1سهوره مجادلهه

که میافا با آیات  25سوره ا قاف 24 ،سوره لقمان و  1سوره زمر ه تایید میشود ،مادر فهرد اصه از ر ه
اج اره ای همانا صا ب ر
تزری به ر

خواهد بود نه زوجه موضوع این پرونده که سهب الفهرض در آینهده دارای ترشه رابه

اجاره ای خواهد گشت .با این تفسیر ،زن موضوع این پرونده را ولهو آن کهه تزریه ترشهح

در ر ه

اجاره ای منجر به تولد بچه ای شود ،نمیتوان مادر و زاینده تلقی نمود.
ح) بررسی وجود یا عدم خیار تدلیس :شعاه  12دادگاه تجدیدنظر استان تهران که پس از نقض ثانوی که شهعاه
 11مرروم متکف رسیدگی شده است ،برای توجیه عدم خیار تدلیس مطالای ارهار نموده که با اندکی تصهرف و افهزودن
استدالل ،درج میگردد .این شعاه در توجیه عدم خیار فسخ به موجب تهدلیس مسهتندا بهه مسهئله  24ص  125جلهد 1
 .1گنجینه آرای فقهی-ریایی (سی دی) ،نشر آموزش روه ریائیه ،سوال .5412
 .4مشابها ،آرای لطف اهلل صافی گلپایگانی (همان مناع ،سوال  )5412برای توجیه فسخ در الت درمان شدن را از فسخ ،گویند« :راهرا دفع ضرر کمهت
ک است نه علت آن».
 .5دکتر سید سن امامی ،همان کتاب ،ص .411
 .2مستحدثات المسائ  ،مسئله .41
 .1ان امهاته اال الالتی ولدنه .
 .1ملته امه کرها و وضعته کرها و مله و فصاله فی عامین.
 .4ملته امه وهنا علی وهن و فصاله ثالثون شهرا.
 .5یخلقک فی بطون امهاتک خلقا من بعد خل فی رلمات ثالث.
 .1در طری تشکیک در استدالل به آیات  1مجادله 25 ،ا قاف 24 ،لقمان و  1زمر ،چه بسا متقابال بتوان به آیات  54سوره فرران (هو الذی خل مهن المهاء
بشرا) و  1سوره انسان (خلقنا االنسان من نطفه امشاج) استناد نمود.

تحریرالوسیله ،گفته است «هرچند زوجه برخالف ادعای اولیه اش ،عیب یض نشدن را به زوج نگفته است ولی چهون
این عیب در زمره عیوب خاص زن موضوع ماده  2211نیست ،صرف سکوت در باره آن ،تهدلیس موجهب خیهار فسهخ
نیست و سب مسائ  22و  22تحریرالوسیله و نظر دکتر سید سن امامی ،این تنها در باره سکوت زوجهه از عیهوب
خاص خود و منوط به عل وی به بی اطالعی زوج از عیب توام با عل او به اعتقاد زوج به عدم عیهب اسهت کهه خیهار
تدلیس (عالوه بر خیار عیب خاص) فراه است» .در پاسخ ،اوال یض نشدن اگر تا چندین سهال پهس از سهن بلهو و
نکاح ادامه یابد ،از آن رو که سالب ردرت باروری ررف این مدت میگردد ،میتواند عیب باشهد .امها اگهر هیض نشهدن
طوالنی نااشد ،نه تنها عیب نیست بلکه میتواند سن باشد کما این که زنی که مدت یی

 1روز اسهت ،نسهات بهه

زنی که یض او  22روز به طول می انجامد ،برتری دارد .با توجه بهه مراتهب مهذکور و ایهن کهه در ایهن جها آمهوزش
هورمونی موضوع تخمک ریزی ( یض) در آینده را که عالمت امکان باروری در آینده است ،تایید نمهوده ،بایهد گفهت
برخالف تصور شعاه  12تجدیدنظر و شعاه  14دیوان ،صرف یض نشدن در سن  21سالگی باالستقالل -یعنی با رطهع
نظر از عیوب نداشتن مها و ر

 -عیب ناوده است تا نگفتن آن فرض تدلیس را مطرح سازد ،ضمن آن که زوجه هه

معتقد بوده در آینده یض خواهد شد و از این رو رییه را عیب نمی دانسته تا خود را ملزم به گفتن دانسته باشد .الاته،
یض نشدن توام با نداشتن مها و ر
فقدان مها و ر

در مجموع رطعا عیب بوده است ولی چون راهراً و طا اص عدم عل  ،زن از

بی خار بوده و رییه بعد از نکاح و بر اثر سونوگرافی بر طرفین معلوم شده ،طاعا فرض مکلف بودن

زن به اطالع دادن به زوج در باره فقد مها و ر

موضوعا منتتفی بوده است .بنابراین ،نتیجه می گیری که خیهار فسهخ

از باب تدلیس منتفی است .ثانیا ،در فرض آن که مطل
مها و ر

یض نشدن عیب باشد یها در فهرض آن کهه زوجهه از نداشهتن

ه مطلع بوده و با این وجود رییه را به اطالع زوج نرسانده است ،برخالف تصور شعاه  12تجدیهدنظر و

شعاه  14دیوان ،چنین نیست که عدم تحق خیار تدلیس در شرایط سکوت از عیوب غیرخاص اتفاری باشد .زیرا ،وارهع
این است که رول به تحق خیار تدلیس در الت سکوت نسات به غیرعیوب خاص ه دارای طرفدارانی است بهه ایهن
شرح که دکتر کاتوزیان ،دکتر صفایی و دکتر اسداهلل امامی ،جملگی ضمن ارجاع بهه متهون فقههی ،خیهار تهدلیس را
عالوه بر الت ارهار کمال مفقود یا اخفای عیب موجود ،در الت سکوت در مقام بیان یا سکوت در روابط ماتنهی بهر
اعتماد یا سکوت از نق

عرفا غیرراب تسام (مانند نقای

موضوع این پرونده) ه راب تحق دانسهته انهد .توضهیحا،

ماده  411رانون مدنی که تدلیس را در زمینه فع مثات تعریف نموده است ،لزوما راب تسری به نکاح که شاه معاملهه
است ،نمیباشد.
 .2همان کتاب ،ص .412
 .2قوق خانواده ،ج ،2ص.112
 .1همان کتاب ،ص.141
 .1علت شاه معامله (نه معامله) بودن نکاح همانا آمره بودن مقررات نکاح در بسیاری از شرایط تحق  ،آثار و انحالل است.
 .4برخی از فقها اصال تدلیس در نکاح را -چه با عملیات چه با سکوت -موجد خیاری مستق نمی دانند .یعنی ،آن را تنها در صورتی که مربوط بهه عیهوب
فسخ مهی داننهد :یوسهف بهن ا مهد بهن
خاص باشد یا توام با تخلف از شرط باشد ،به ترتیب از باب خیار عیب خاص و خیار تخلف از شرط موجد
ابراهی بحرانی ،دائ الناضره فی ا کام العتره الطاهره (دوره  15جلدی) ،چاپ اول ( 2425هجری رمری) ،نشر دفتر انتشارات اسهالمی ،مصهح /محقه :
ایروانی و مقرم ،ج  ،14ص  .121در مقاب  ،برخی دیگر از فقها ا تمال داده اند که تهدلیس در انتسهاب بهه رایلهه ای خهاص کهه یهادآور تهدلیس در نسهب
فسخ گردد بدون آن که نیازی به اشتراط انتساب به آن رایله خاص در عقد باشد (به نق از :هدائ  ،همهان
خانوادگی (ارهار کمال مفقود) است ،موجد

خ) توجیه تحق خیار تخلف از وصف ضمنی سالمت موضوع ماده  :2211شعاه  12دادگاه تجدیدنظر برای تعلیه
عدم خیار تخلف از وصف موضوع ماده  2211مطالای گفته که با ردری تصرف و تقویت به شرح زیر مهنظ و منسهج
میشوند .این شعاه در توجیه عدم خیار مرروم مستندا به مسئله  21ص  125جلد  1تحریرالوسهیله ،گفتهه اسهت «بهرای
ایجاد

فسخ در غیر از عیوب خاص موضوع ماده  2211الزم است که یا سالمت از عیوب ضمن عقهد نکهاح شهرط

شده باشد یا ین خواندن خطاه (با ض خاء) زن به وصف سالمت توصیف شده باشد (این خان را که جسما و رو ها
کام و سال است ،به تزویج موکلت در میآورم) یا آن که شرط سالمت شرطی بنائی باشد یعنی در خطاه (با کسر خهاء)
که همان خواستگاری است یا در مطل گفتگوهای مقدماتی ،زن به سالمت توصهیف شهده باشهد و سهپس خطاهه عقهد
براساس این گفتگوها ولی بدون اشتراط سالمت در ضمن عقد و نیز بدون توصهیف بهه سهالمت هین خوانهدن خطاهه
نکاح ،منعقد شده باشد؛ و چون در این پرونده هیچ یک از این سه شرط صهورت نگرفتهه اسهت ،پهس خیهار تخلهف از
وصف موضوع مسئله  21تحریر یا ماده  2211منتفی است» .بدواً را از پاسخ دادن به استدالل مرروم از شعاه  ،12متذکر
میشود که با توجه به تعریف مقنن در ماده  2211و نیز تعریف مندرج در تحریرالوسیله از شرط بنائی کهه ایجهاب مهی
ی مانای نکاح این شرط ذکر شود ،نتیجه می گیهری کهه شهرط بنهایی همهان طهور کهه دکتهر
کند تا در مذاکرات مقدمات ِ
محمدجعفر جعفری لنگرودی ه گفته اند ،از ارسام شرط ضمنی نیست .لذا برخالف تصور شعاه دیوان ،مهانحن فیهه
نمیتواند از مصادی تخلف از شرط بنائی (وصف بنائی) باشد زیهرا در اینجها در مهذاکرات مقهدماتی مانهای نکهاح نهه
صرا تا صحاتی از شرطیت سالمت خان از امراض و معایب جدی شده و نه صهرا تا زن بهه سهالمت توصهیف شهده
است .در پاسخ از استدالل مذکور از شعاه  ،12اوال مسئله مذکور از تحریرالوسهیله یها مهاده  2211نمهی گویهد اشهتراط
سالمت در ضمن خود عقد باید به نحو صری باشد تا تخلف از آن موجد فسخ باشد .ثانیاً ،اگهر راضهی از رهرائن رویهه
موجود در را  ،ین و بعد از خواستگاری و نیز از ررائن رییه در مجلس عقد نکاح و ه چنهین از رهرائن موجهود در
نحوه کلمات و اعمال طرفین و اروام آنها پس از خطاه عقد ،در مجموع عل

اص نماید که خطاه عقد وارعها ولهی بهه

نحو ضمنی ماتنی بر شرط سالمت زوجه منعقد شده است ،مگر با توجه به این که جیت عل ذاتی اسهت و تخلهف از
مقتیای عل موجب فس و انعزال راضی از مقام

میشود ،آیا راضی میتواند در صورت کشف عدم سالمت زوجه در

ین نکاح و تقاضای زوج برای اعالم فسخ ،بر لف جامد شود و به صرف این که سالمت صریحا شهرط نشهده اسهت،
نکاح را غیرراب فسخ بداند؟ مسلما نمیتواند .توضیحاً ،مراد از شرط ضمنی این است که متعارد بدون ذکر مثال نظر به
وصف سالمت دارد .مثال ،در عرف هرچند هیچ جوان متعارفی اضر به ازدواج دائ با فرد غیرراب دخول یا فرد نازا یا
فرد غیرنجیب یا فرد ماتال به ایدز نیست ،ولی به لحاظ رعایت نزاکت یا شرم از بیان ،نه در خود عقد و نهه در مهذاکرات
کتاب ،ص  :12األرو عدم الخیار بدون الشرط فی متن العقد و هو رول الشیخ فی الماسوط و األکثر ،انتهى) .ا تمالی که دسته اخیر از فقها داده اند به معنای
امکان تلقی خیار تدلیس به عنوان خیاری مستق می باشد.
 .2قوق خانواده ،چاپ دوم ( ،)2111نشر گنج دان  ،ص .121
 .2برای امکان فسخ تی در الت تخلف از شرط ضمنی سالمت از عیوب غیرخاص ،نک :شیخ یوسف بحرانی ،همهان کتهاب ،ص ( 121بسهاب اشهتراط
صفه کمال و هی غیر موجوده ،یو ما هو فی معنى الشرط) و ص ( 124منشأ الخیار فوات مقتیى الشرط یو الظاهر)-آرای ناصر مکارم شیرازی (گنجینه آرای
فقهی-ریایی ،نشر آموزش روه ریائیه ،سوال  ،)2212جایی که میگوید« :بکارت به صورت شرط ضمنی بر دختران شرط است و ناودن عیهب و مخهالف
شرط ضمنی است» .از عاارات آرای سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی فهمیده میشود که ایشان نیز هر عقد نکاح را ماتنی بر شرط ضمنی سالمت میداند کهه
فسخ است (گنجینه آرای فقهی-ریایی ،نشر آموزش روه ریائیه ،سوال .)1412
تخلف از آن شرط مستوجب

مقدماتی ،صرا تاً ذکری از ضرورت راب دخول و ولود و نجیب و سال بودن از امراض نمهیکنهد و در عهین هال بهه
محض کشف یکی از این عیوب یا کشف نداشتن ولو یکی از این اوصاف کمال ،خود و خانواده اش نهایت تالششان را
برای رهایی از چنین نکا ی به کار میگیرند و جامعه نیز این تالش را نه تنها تقای نمی کند بلکه در مهواردی تحسهین
ه می کند .مشابهاً ،در این جا ه صرا تا ذکری از سال بودن زن از معایب جهدی نشهده ولهی سهب داوری عهرف،
نکاح به نحو ضمنی به اتکای وجود وصف سالمت از این معایب منعقد گشته است (التصری فی العرف کالتصری فهی
العقد-مواد  115و  151رانون مدنی ) .زیرا ،دلیلی ندارد که مرد موضوع پرونده -که مردی جوان و شاغ و سال بهوده
و برای اولین بار ازدواج مینموده -خواسته باشد تا مخارج مربوط به ازدواج با یک فرد سال را برای یهک فهرد ناسهال
بپردازد کما این که دختر نیز که تمام مخارج و مهریه مربوط به دختری بی عیب را دریافت کرده ،تلویحا فهمانهده اسهت
که سال است .پس ،فرض سالمت زوجه به لحاظ آن که ریشه در رکات ضمنی طرفین نکاح دارد ،داخ رلمرو نکهاح
شده و صرفا داعی یا انگیزه شخصی زوج ناوده تا اثر قوری نداشته باشد.
د) بررسی فوریت خیار تدلیس در نکاح :چون مقنن خیار عیب (ماده  415رانون مدنی ) و خیار تدلیس (ماده 442
رانون مدنی ) را برخالف خیار تخلف از شرط ،فوری دانسته است ،دکتر سید سن امامی فوریهت فسهخ نکهاح در
ماده  2212رانون مدنی را منحصر به خیاران عیب و تدلیس نه خیار تخلف از وصف موضوع ماده  2211دانسته است.
ولی ،با توجه به رهور ماده  2212که طی آن بدون تفکیک ،خیار فسخ نکاح فوری اعالم شده و نیز با التفات به ضرورت
تثایت خانواده ،معتقدم فوریت مربوط به هر سه خیار است.
ذ) منوط بودن فوریت فسخ به عل به رانون موجد
خیار فسخ نکاح فوری است یعنی تاخیر در اجرای
فوریت اجرای

فسخ با وجود اماره عل به رانون :طا ماده  2212رانون مهدنی،
فسخ مسقط این

است مشروط به عل به

فسخ و عله بهه

 .می دانی که طا ماده  1رانون مدنی ،پس از انتشار رانون ،اماره بر عل اشخاص بهه رهانون اسهت و در

تعارض میان هر اماره با هر اص عملی -در اینجا ،اص عملی عدم که مراد عدم عل است -این اماره اسهت کهه بهه سهاب
کاشفیت

از وارع ،اک میشود .ولی چه بسا به دالی زیر بوده است که مقنن در ماده  2212و معدود مواد دیگهر ،همگهام

با اص عملی عدم عل (استصحاب عدمی؛ اهلل اخرجک من بطون امهاتک ال تعلمون شیئا ) ،فرض را بر جه بهه راعهده
رانونی داشتن
اجرای

فسخ در صورت عیب و نیز فرض را بر جه به فوریت اجرای این

فسخ را تنها در صورت ا راز عل به وجود

گهذارده و از ایهن رو تهاخیر در

فسخ و عل به فوریت اجرای آن ،مسهقط ه فسهخ شهمرده

است .راهر ال عوام و تی برخی از خواص نیز عدم اطالع از چنین اموری است .اماره عل افهراد بهه رهانون در مهاده 1
 .1ماده « :115متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصری ه منصرف به آن باشد ،به منزله ذکر در عقد است».
ماده « :151هر چیزی که بر سب عرف و عادت جزء یا از توابع مایع شمرده شود یا ررائن داللت بر دخول آن در مایع نمایهد ،داخه در بیهع و متعله بهه
مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاه بر عرف باشند».
 .2ماده « :415خیار عیب بعد از عل به آن فوری است».
 .1ماده « :442خیار تدلیس بعد از عل به آن فوری است».
 .1همان کتاب ،ج  ،4ص .411
فسخ دارد بعد از اطالع به علت فسخ ،نکاح را فسخ نکند ،خیار او سارط میشود به شرط
 .4ماده « :2212خیار فسخ [نکاح] فوری است و اگر طرفی که
فسخ و فوریت آن داشته باشد .تشخی مدتی که برای امکان استفاده از خیار الزم بوده به نظر عرف و عادت است».
این که عل به
 .2سوره نح آیه .11

رانون مدنی که از قوق خارجی و با توجه به مصال ارتااس شده ،منحصر به امور کمی است نه امور موضهوعی .ایهن
اماره از قوق جزا وارد قوق خصوصی شده و این ورود همواره با انتقاداتی مواجه بوده است .چون هرجرمی معمهوال
در اخالق ه مذموم است ،فرض عل فرد به بدی عم مجرمانه می رود لذا در قوق جزا جه به رانون عذر نیسهت و
میافا مصلحت جامعه می طلاد که نگذارد مجرمان به ادعای جه از مجهازات رههایی یابنهد .ولهی در قهوق خصوصهی
مواجه با مجرم نیستی تا چنین مصلحتی فرض عل افراد به رانون را ایجاب کنهد .بسهیاری از ریهات برجسهته در قهوق
انگلیس گفته اند «نااید فرضی را کنی که می دانی غلط است زیرا ،وارع این است که وکال و تی برخی از ریات بسهیاری
از مسائ

قوق خصوصی را نمیدانند» .به هر ال ،تی در امور کیفری نیز فرض عل افراد به مسائ  ،مانایی در قهوق

الهی ندارد و مثال می دانی که سب ماده  211رانون مجازات اسالمی،

د مسکر فقط در الت عل به رمت مهورد

ک ررار میگیرد .در قوق جزای خارجی و در قوق جزای ایران (جز در مواردی از قوق جزای اسالمی) ،اماره عله
فرد به رانون مطل است و اجازه اثاات جه داده نمیشود ولی در رلمرو قوق خصوصی اوالً گاه مهواد بهه نحهوی انشهاء
شده اند که مانند ماده  2212فرض را بر جه نهاده و ثانیاً در مواردی که فرض بر عل است ،بهاز اجهازه اثاهات جهه داده
میشود (اماره نسای).
ر) شروع فرجه فوری خیار و عذر تلقی شدن تاخیر موجه :ممکن است در مانحن فیه کسهی بهرای توجیهه سهقوط
خیار فسخ به ساب تاخیر ،به رای اصراری شماره  21مورخ  11/22/11هیئت عمومی شعب قوری دیوان عهالی کشهور
متوس شود که می گوید« :اگر زوج پس از اطالع از برص به امید بهاودی به پزشک مراجعه کنهد و در ایهن مهدت هه
معاشرت را ترک نکند ،فوریت را از دست داده زیرا فوریت از زمان اطالع از برص است نه از زمان رفع تردید و تسهلی
دادخواست» .در جواب از رول باال ،اوال
اعمال فسخ ،لحظه اطمینان شخ

فسخ با فوریت عرفی اعمال گشته است .زیرا ،لحظه شهروع فوریهت بهرای

از وجود عیب و نیز اطمینان از العالج بودن عیب با مخهارج متعهارف رهرف مهدت

متعارف است .در اینجا ،لحظه وصول نتایج آخرین آزمای
مانی بر در ک عدم بودن ر

ها و عکس های مختلف و سپس اعالم نظریه آخرین پزشک

و منحصر بودن باروری به اجاره ر

غیر و غیرراب دخهول بهودن زن در وضهع فعلهی،

لحظه شروع فرجه برای اعمال خیار فسخ بوده است .با توجه به مراتب باال و این که مراد از فوریت همانها فوریهت عرفهی
است و نیز با عنایت به این که زوج مدت کوتاهی برای امتحان روش دوستانه

مشک نیاز داشهته و پهس از ناکهامی در

 .1ماده « :1روانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور الزم االجرا است مگر آن که در خود رانون ترتیب خاصی برای مورع اجرا مقرر شده باشد».
 .Note (1931) 45 Harv. L. Rev. 336 .1ولی برخالف این مناع ،اولین فردی که فرض عل افراد به رانون را از قوق جزا به قوق خصوصی وارد
نمود ،لرد الناروگ ( )Lord Ellenboroughناود زیرا او خود برای توجیه این ورود به ریاوت ریات در پرونده دیگر استناد نمود .برای شرح بیشهتر در
این باره ،نک:
Dr. Bahram Darvish, The Elements of Fraudulent Misrepresentation under English Law with Some Indication of
Shi’I Ithna Ashari Law, (1997), U.K., Aberdeen University, PhD Thesis, at p. 41, fn. 115.
60
. ignorantia juris non excusat.
61
. Montriou v. Jefferies (1825) 2 C. & P. 113, at 116. See also: per Lord Atkin in Evans v Bartlem, [1937] A.C. 437,
p. 479
For similar statements, see: West London Commercial Bank v. Kitson (1884), 13 Q.B.D. 360, C.A., p. 362, per
Bowen, L.J.. For similar passages, see also: per Lord Atkin in Evans v. Bartlam [1973] A.C. 473, p. 479; Sir John
Salmond, Jurisprudence, 12th ed. 1966, p. 396
62
. canon law.
 .1ماده  « :211د مسکر بر کسی ثابت میشود که بالغ و عار و مختار و آگاه به مسکر بودن و رام بودن آن باشد».

مسالمت آمیز رییه ،مدت کوتاه دیگری برای یافتن روش صحی طرح دعوا و تهیه هزینه ا تمالی آن نیاز داشته است،
در نهایت میتوان گفت که زوج با رعایت فوریت عرفی ،ماادرت به طرح دعوای فسخ نموده است ،یعنهی اصهوال تهاخیری
در کار ناوده است .تی اگر بپذیری که ردری تاخیر در تقدی دادخواست شده است ،این تاخیر معذور بوده است .زیرا بهه
شر ی که آمد ،تاخیر مذکور صرفا برای

دوستانه رییه و سپس برای یافتن روش صهحی دعهوا بهوده اسهت .میهافا،

نهایت رییه این است که در صورت شک در زوال
آن

فسخِ تثایت شده ،باید سب استصحاب وجودی ،معتقد بهه بقهای

شد .راهرا مال ظه همین امور و دالی موجب شده است که خوانده یا وکهیل

سقوط

هین دفهاع در راهال دعهوا ،بهه

فسخ به ساب تاخیر در اجرای آن ،متوس نشوند.

ز) وضع مهر در صورت دخول و فسخ در غیرخیار تدلیس :در فرض دخول و بعد فسخ نکاح ،شهیخ طوسهی زن را
فقط مستح مهرالمث دانسته است .ولی مشهور فقها در صورت تعیین مهر ،معتقد به مهرالمسمی شده انهد .دلهیل
این است که در هنگام دخول ،عقد و مهر نافذ بوده و پس از آن اگر نکاح به ساب طالق یا فسخ یا فهوت منحه شهود،
ساب زن از بین نمی رود زیرا هیچ یک از این ورایع نکاح را از اول باط نمی کند و تنها نهارر بهه آینهده اسهت.
بدیهی است اگر مهری تعیین نشده باشد و متعارب دخول ،نکاح فسخ گردد ،زوجه مستح مهرالمث خواهد بود.
ژ) وضع مهر در صورت دخول و فسخ در خیار تدلیس و وضع سایر خسارات :با التفات به جمیهع مراتهب معنونهه،
معتقدم زوج خیار تخلف از شرط ضمنی سالمت داشته و این

را با فورت عرفهی اعمهال نمهوده اسهت .از ایهن رو،

بایستی مستندا به ماده  2211رانون مدنی ،فسخ نکاح از لحظه ثات دادخواست معتار شمرده شود .اما به دالیلی که آمهد،
زوج از خیار عیب موضوع ماده  2211رانون مدنی یا از خیار تدلیس بهره مند ناهوده اسهت و هرگونهه اشهاره شهعاه 14
دیوان عالی کشور به تدلیس چنانچه برای تو جیه وجود خیار تهدلیس در کنهار خیهار تخلهف از شهرط ضهمنی سهالمت
صورت گرفته باشد ،صحی به نظر نمیرسد .این که زوج میافا خیار تدلیس ه داشته باشد یا نداشته باشد ،واجهد اثهر
عملی مهمی است .زیرا ،از میان خیار عیب و خیار تخلف از شرط ضمنی سالمت و خیار تدلیس ،این تنها در زمینه خیار
تدلیس است که به جهت عقوبت دادن به مدلِس یا وجود رابطه ساایت ،تدلیس کننده-چهه زوج باشهد چهه دیگهری-
مجرم تلقی میشود و میافا تدلیس کننده طا ماده  2رانون مسئولیت مدنی مصوب  ،2112مکلف به جاران تمهامی (نهه
تنها مهر) خسارات وارد شده به زوج میگردد و از جمله همان طور که در خار صحی

لای از امام صهادق (ع) هه

 .2الح القدی ال یزیله شیء.
 .1ابوجعفر محمد بن سن (طوسی) ،ماسوط فی فقه االمامیه( ،دوره  1جلدی) ،چاپ سوم ( 2111هجری رمری) ،نشر مکتاه مرتیویه ال یاء آثارالجعفریه،
محق /مصح  :محمدتقی کشفی ،ج ،4ص ( 152به این استدالل که فسخ به موجب عیای که ین عقد وجود داشته صورت میگیرد ،پس ا کام نکاح فاسهد
بار میشود).
 .2محق لی ،شرایع االسالم ،ج ،1ص  -111زین الدین بن على بن ا مد عاملى(شهید ثانى) ،مسالک األفهام إلى تنقی شرایع اإلسالم (دوره  25جلهد )،
نشر موسسه معارف اسالمیه ،چاپ اول ( 2421هجر رمر ) ،ج ،1ص -212زین الدین بن على بن ا مد عاملى(شهید ثانی) ،الروضه الاهیه فی شرح اللمعه
الدمشقیه (دوره 22جلدی) ،کتابفروشى داور  ،چاپاول ( 2422هجری رمری) ،ج  ،5ص  -125محمد سن نجفی ،همان کتاب ،ص  -122شیخ علهی بهن
سین کرکی (محق ثانی/محق کرکی) ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،چاپ اول ( 2422هجری رمری) ،نشهر موسسهه آل الایهت (بیهروت) ،ج ،21ص
-152میرزا رمی ،جامع الشتات ،ص  ،424سوال -121روح اهلل موسوی خمینی ،همان کتاب ،ص  ،124مسئله .2
 .1محق ثانی ،جامع المقاصد ،ج ،21ص .154
 .1یوسف بحرانی ،همان ،ص .111
 .2همان ،ص .111

آمده است ،در صورت پرداخت مهریه ،تدلیس کننده تی در فرض دخول که الاته اینجا منتفی اسهت ،مکلهف بهه رد
مهریه [در صورت تعذر رد عین مهریه ،مکلف به رد مث یا ریمت مهریه] به زوج خواهد بود .دکتر ناصر کاتوزیهان در
رسمت جاران ضرر معنوی معتقدند بایستی لذت جنسی مربوط به دخول از جمع خسارات معنوی کسهر گهردد و عهدد
اص از این تفری  ،از باب جاران ضرر معنوی از سوی زوجه پرداخت خواهد شد.

 .1شیخ محمد سن نجفی ،همان کتاب ،ص  122جایی که صا ب جواهر خار صحی لای از امام جعفر صادق (ع) را آورده که طی آن یهرت (ع) در
شرایط کتمان عیب موجب فسخ توسط ولیّ و دخول ،ضمن تاکید بر استحقاق زوجه بر مهرالمسمی (لها المهر بما استح من فرجها) ،در مقابه بهرای زوج
رجوع به ولیِ مدلس [ولی موضوعیت ندارد و هر مدلسی از جمله خود زوجه را ه دربر میگیرد] برای پس گرفتن مهریه تاکید فرموده اند (داخه
نیز
کروشه افزوده نگارنده این مقاله است).
برای همین عقیده ،به ترتیب در رلمرو فقه و قوق میافا نک :محق لی ،شرایع االسالم فی الحالل والحرام ،ج ،1ص -115میرزا رمی ،جامع الشهتات،
رجوع بهه
ص  ،424سوال -121روح اهلل موسوی خمینی ،همان کتاب ،ص  ،125مسئله -22دکتر ناصر کاتوزیان ،همان کتاب ،ص  .121برای عقیده به
مدلس برای برگرداندن مهر در شرایط دخول و فسخ.
 .1همان کتاب ،ص .121
 .4در مقایسه ،در رلمرو فقه که به دلی ممکن ناودن جاران ریالیِ ضرر معنوی زوج ،نوبت به کسر لذت جنسی مرد از صدمات معنوی وی نمیرسد ،برخهی
معتقدند باید مابازاء لذت جنسی مربوط به دخول را از طری کسر مالغی از مهریه ای که زوج از زوجۀ مدلِس پس میگیرد ،به زوجهه برگردانهد .یعنهی ،در
صورتى که مدلِس خود زوجه باشد و دخول و سپس فسخ نکاح شده باشد ،عده ای معتقدند چیز ولو یک ریال ،و عده ای دیگر معتقدند اره مههر امثهال
زوجه ،از مهرالمسمی ،استثنا مىشود (به ساب عوض بودن آن استثنا برای بیع) و مابقی به زوج رد میشود .ولی در نظر میرزای رمهی ،اشههر و ارههر عهدم
استثنا است ،زیرا دلی واضحى از برا این استثنا نمیاینند (میرزای رمی ،جامع الشتات ،ج ،4ص  412و ص .)425
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