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چکیده
انحالل رابطۀ زوجیت فقط در مواردی خاص و آن هم در شرایطی که در فقه و قاانون پای بینای
شدهاست ،صورت میگیرد .در فقه امامیه و حقوق پاکستان کاه در حاوزۀ شاریعت براسااف فقاه
حنفیه است ،موجبات فسخ نکاح بهطورکلی به سه قسم تقسیم شدهاست :دستۀ اول :خیاار عیا،،
دستۀ دوم :خیار تدلیس ،دستۀ سوم :تخلف از شرط صفت .ایا پاهوه

باهصاورت توصایفی-

تحلیلی با رویکرد تطبیقی با هدف آشنایی و برجستهکردن وجوه اشتراک و افتراق موجباات فساخ
نکاح در فقه امامیه و حقوق کشور پاکستان تهیه و تنظیم شدهاست .یافتههای ایا پاهوه

نشاان

میدهد که در فقه امامیه برای فسخ نکاح مراجعه به دادگاه بهجز عی ،عان ززم نیسات و جناون
تنها عی ،مشترک در زوجی است؛ اما در احوال شخصیه پاکستان عالوهبر جنون ،جااام و بارص
نیز جزو عیوب مشترک زوجی بهشمار میروند و برای انحالل رابطۀ زوجیت بنابر عیوب مشترک
و تخلف از شرط صفتی که در ضم عقد گنجانده شدهباشد ،مراجعۀ زوجای باه دادگااه الزامای
دانسته شدهاست.
واژههای کلیدی :فسخ نکاح ،عیوب ،تدلیس ،خیار تخلف از شرط صفت ،قاعده زضرر.
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 -1مقدمه
خانواده زیربناییتری و نخستی نهاد اجتماعی است که هدف از تشکیل آن تأمی سالمت روحی،
روانی و رسیدن به آرام

و کمال در سایۀ اتحاد زوجی است که درنتیجۀ آن جامعه نیز به صالح

و نظم اجتماعی دست مییابد؛ اما اگر باه دزیلای در خاانواده ،اداماۀ زنادگی بارای اع اا دچاار
مشکالت و بحرانهایی شود و راهی بهجز جدایی وجود نداشتهباشد؛ از آنجاایی کاه اساتحکام و
دوام خانواده از امور مهم هر جامعهای بهشمار میرود ،اکثر جوامع و کشورهای اسالمی باا توجاه
به قوانی و شریعت اسالم ،چارههایی میاندیشند و گاه ای جدایی در قال ،طالق یا فساخ نکااح
انجام میگیرد.
اینک با توج ه به مصالحت خاانواده و اهمیات اساتحکام آن از یاک طارف و احقااق حقاوق
زیاندیده در عقد نکاح از طرفی دیگر و ناآگاهی زوجی باهویاهه زناان از حقوقشاان در تشاکیل
خانواده ،تداوم و انحالل رابطۀ زوجیت در مواقعی که مورد زیان واقع میشاوند ،مقارناه و تطبیا
احکام فقهی و حقوقی مااه ،و کشورهای مختلف که اگر باه آنهاا توجاه بشاود ،بادان جهات
اهمیت و ضرورت دارد که در هموارکردن مسیر تادوی قاوانی تاازه در حقاوق خاانواده کماک
شایانی میکند؛ ای پهوه

با ای هدف سعی دارد موجبات فسخ نکاح در فقاه امامیاه و حقاوق

پاکستان را بررسی کرده و زمینۀ آشنایی بیشتر با فقه امامیه و قانون مدنی پاکستان را فراهم کند.
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
فسخ نکاح همان انحالل رابطۀ زوجیت بهطور یکطرفه است که بار ارار نوباد همااهنگی روحای
زوجی روی میدهد؛ بهطوری که زندگی در کنار یکدیگر نهتنها برای آنان آرامبخ

نیست ،بلکه

بهنوعی زیانآور خواهد بود .ازآنجاییکاه اساتحکام و دوام خاانواده از اماور مهام هار جامعاهای
بهشمار میرود؛ ولی برای جلوگیری از ضرر بیشتر فرد زیاندیده در ارر عقد نکاح ،چارهای وجاود
ندارد ،مگر اینکه بی زوجی در قال ،طالق یا فسخ نکاح جدایی صورت بگیرد؛ بنابرای مقارنه و
تطبی احکاام فقهای و حقاوقی ماااه ،و کشاورهای مختلاف بادان دلیال اهمیات دارد کاه در
هموارکردن مسیر تدوی قوانی تازه و اررات قانونی و حقوقی متفاوت ای جداییها کمک شایانی
میکند .ای پهوه

با ای هدف سعی دارد موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان را

بررسی کرده و زمینۀ آشنایی بیشتر با فقه امامیه و احاوال شخصایه پاکساتان را فاراهم کناد .ایا
پهوه

در ای راستا بهدنبال پاسخگویی به ای سؤازت است:

139

بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان

 -1موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان چیست؟
 -2وجوه اشتراک و افتراق آنها کدام است؟
فرضیههای ای پهوه

به شرح زیر است:

 -1در فقه امامیه و حقوق پاکستان :پارهای از عیوب ،تدلیس و تخلف از شرط صفت ،از موجبات
فسخ نکاح در فریقی بهشمار میرود که البته در احکام پارهای از موارد ،ازجمله عیوب ،همنظرناد
و در برخی دیگر اختالفنظر دارند.
 -2ازجمله وجوه اشتراک و افتراق فقه امامیه و حقوق پاکستان ،میتوان به مشترکباودن آن دو در
مبانی فقهی و حقوقی اشاره کرد و فقط در مواردی که ای مبانی فرق دارد ،سب ،تغییار در حکام
بع ی از عوامل فسخ نکاح میشود.
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
اهداف ای پهوه

عبارتاند از -1 :مشخصکردن موجبات فسخ نکاح بهصورت تطبیقی در فقاه

امامیه و حقوق پاکستان؛  -2برجستهکردن وجوه اشتراک و افتراق عوامل فسخ نکاح بی جمهوری
اسالمی ایران و پاکستان؛  -3ارائۀ نظریات و راهکارهایی درجهت تغییر ،ت ییع یا تحدیاد عوامال
فسخ نکاح که میتواند راهگشای مشکالت خانوادهها در ای خصوص شود .با انجام ای پاهوه
بهصورت تطبیقی در فقه اماامیه و حقوق پاکستان ،قانونگااران و حقوقداناان مایتوانناد باا نگااه
جدیدتر و با تنااس ،زماان درصورت امکاان ،اصالحاااتی را در قاوانی مادنی مارتبط صاورت
دهند.
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
ای پهوه

به روش توصیفی -تحلیلی و با رویکرد تطبیقی برای احقاق حقوق فرد زیاندیاده در

عقد نکاح انجام گرفتهاست .در ایران در طول دهههای گاشته در سایۀ درخش

اسالم و انقالب،

خردمندان و فقهای اسالمی به وضع و تکامل حقوق و قوانی خانواده منطب با موازی و مقاررات
اسالمی دست یافتند .ای امر باعث شد که مجموعۀ غنی از قوانی مدنی در ایران با تأسای از فقاه
امامیه مدوّن گردد؛ ولی حقوق و قوانی کشاور پاکساتان باهصاورت تخصصای باه ایا موضاو
نپرداخته و ای مسأله چندان بررسی نشدهاست؛ ازای رو دسترسی ما به منابع و کتابهاای حقاوق
مدنی پاکستان بهجز تعداد اندک محق نشد .ای پاهوه

تاالش دارد باا تطبیا ایا دو ،ماوارد

مشترک و اختالفی را بهدست آورده و زمینۀ بهرهبرداری پهوهشگران دیگر را فراهم آورد.
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 -1-4پیشینۀ تحقیق
از آنجا که حقوق خانواده در اسالم بخ

مهمی از احکام و اخالق را تشکیل میدهاد و در ایاران

در طول دهههای گاشته در سایۀ اسالم ،خردمندان و فقهای اسالمی به وضاع و تکامال حقاوق و
قوانی خانواده منطب با موازی و مقررات اسالمی دست یافتند ،ای امر باعث شاد کاه مجموعاه
غنی از قوانی مدنی در ایران با تأسی از فقه امامیه ،تدوی شود که در باب فساخ نکااح مایتاوان
بهعنوان مثال به کتابهای زیر اشاره کرد:
« -1فسخ نکاح در حقوق ایران» (حسنی)1383 ،
« -2شروط ضم عقد و عیوب موج ،فسخ نکاح» (میرداداشی)1392 ،
« -3حقوق خانواده ،نکاح و انحالل آن» (محق داماد)1376 ،
« -4حقوق خانواده» (لطفی.)1389 ،
مقازت متعددی نیز در ای زمینه به رشتۀ تحریر درآمدهاسات کاه در ساایتهاای اینترنتای و
مجالت علمی -پهوهشی موجود هستند؛ ازجمله:
 -1بررسی فقهی ،حقوقی وضعیت متفاوت زن و مارد نسابتباه فساخ نکااح و دیادگاه اماام
خمینی در ای باره (حسی مهرپور)1378 ،
 -2مجموعه محشی قانون مدنی (علمی ،تطبیقی ،تااریخی) (محمادجعفر جعفاریلنگارودی،
)1397
 -3توسعاه یاا ت یی عیاوب موجا ،فسااخ نکاااح و استصنااا (علیرضاا پاوراساماعیلی،
)1390
 -4تحلیلی بر روشهای فسخ عقد نکاح (محمدرضا چاوشیها.)1387 ،
 -5قانون مدنی و فتاوای امام خمینی(ره) (عبداهلل کیائی.)1390 ،
در حقوق پاکستان مقازتی با ای عنوان یافات نشاد و باا وجاود مشاترکات دینای ،فرهنگای،
اجتماعی و حقوقی که بی دو کشور جمهوری اسالمی ایاران و پاکساتان اسات ،حقاوق و قاانون
مدنی کشور پاکستان بهصورت تخصصی به ای موضو نپرداختهاست و ای مسأله چندان بررسی
نشده است؛ ازای رو دسترسی ما به منابع و کتابهای حقوق مدنی پاکستان بهجز تعادادی انادک،
محق نشد .ای پهوه تالش دارد با تطبی ای دو ،موارد مشترک و اختالفی را بهدسات آورد و
زمینۀ بهرهبرداری پهوهشگران دیگر را فراهم آورد.
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 -2بیان مفهوم
 -2-1حقوق پاکستان
پاکستان تنها کشور اسالمی در شبهقاره هند است که در  14اوت سال  1947از هندوساتان جادا و
مستقل شد .نو حکومت ای کشور ،جمهوری پارلمانی فدرال است کاه از چهاار ایالات تشاکیل
شدهاست که ازلحاظ ماهبی ،قومی و زبانی هویت جدا از هم دارند .اکثریت نفاوف مسالمانان در
ای کشور سنّیماه 77( ،درصد) و عمدتاً دارای ماه ،حنفی هستند .اهل تشیّع در پاکستان 20
درصد از جمعیت مسلمانان ای کشور را تشکیل میدهند .اقلیتهای دیگر نیز در پاکستان زنادگی
میکنند که دو تا سه درصد جمعیت را شاامل مایشاوند کاه عباارتاناد از :مسایحیان ،هنادوان،
سیکها ،زرتشتیان ،یهودیان ،بودائیان ،قادئیانیان و . ...دیا رسامی پاکساتان اساالم اسات و دیا
اسالم تنها عامل وحدتبخ

در ای کشور محسوب میشود.

قوۀ ق ائیه پاکستان ،شامل دیوان عالی و دیوانهاای عاالی ایاالتی دارای صاالحیت رسایدگی
ق ایی به امور جنایی و مدنی هستند .دادگاه ویههای بهنام «دادگاه فدرال شریعت» در قاوۀ ق اائیه
وجود دارد که هماهنگی قانون با قوانی اسالم را تأیید کرده و چنانچاه قاانونی باا قاوانی اساالم
مطابقت نداشتهباشد ،میتوانند از رئیسجمهور بخواهند که ای قانون را با موازی اسالم هماهنا
کنند .نظام حقوقی پاکستان «کام ز» است ،به ای لحاظ جازء نظاام حقاوقی غیرمادوّن اسات و
غیرمدوّنبودن آن به ای معنا نیست که در هیچ موردی قانون نوشتهشاده نادارد؛ بلکاه در بع ای
موارد قانون نوشتهشده دارد؛ ولی قاضی موقع صدور حکم به رویۀ ق ایی و عرف بیشتر از قاانون
اهمیت میدهد و در کشور پاکستان قاوانی خاانواده ،ترکیبای از قاوانی مادوّن و قاوانی عرفای
مبتنیبر هنجارهای دینی است و بهدلیل تنو مااه ،،پیروان ماااه ،مختلاف در مساائل احاوال
شخصیه نظیر نکاح ،طالق ،ارث و امثال آن ،تابع دساتورات خااص فقهای و شارعی ویاهۀ خاود
هستند .بهنظر میرسد قانون براساف و چارچوب احکام شرعی هار قاوم اسات؛ بناابرای قاضای
کافر ،قادیانی و مسیحی ح فسخ نکاح مسلمان را نخواهد داشت و حکم فساخ از ساوی قاضای
غیرمسلمان فاقد اعتبار است و نکاح با فسخ او فسخ نمیشود (الهی بلندشهری :1389 ،ج.)90 ،2
 -2-2فسخ نکاح
فسخ نکاح ،اختیار بههمزدن عقد نکاح بهطور یکطرفه است .در فسخ نکاح زن یا مارد باا اختیاار
خود و اعمال خیار فسخ ،پیوند زناشویی را منحل میکند و میتوانند با اختیار خود از حا فساخ
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نیز استفاده نکنند؛ برعکس در انفساخ نکاح اختیار انحالل عقد در دست زن یا مرد نیست؛ بلکه باا
وجود شرایط انفساخ ،نکاح خودبهخود منحل میشود (لطفی :1389 ،ج.)17-18 ،2
 -3موجبات فسخ نکاح
عوامل فسخ نکاح که اصطالحاً موجبات فسخ نکاح گفته مایشاود ،عباارت اسات از -1 :عیاوب
مجوز نکاح -2 ،تدلیس -3 ،تخلف از شرط صفت .اینک باه پاساخ ایا ساؤال مایپاردازیم کاه
موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان کدامند؟ چه وجوه اشتراک و افتراقی دارند؟
در کتابهای متداول احوال شخصیه پاکستان 16 ،صورت جدایی برای انحالل نکاح و جدایی
زن و مرد وجود دارد که آنها را به دو قسم تقسیم کردهاند و به  12مورد از آنان عنوان فسخ و باه
 4مورد عنوان طالق دادهاند (رحمانی .)56 :1989 ،صورتهای تفریقی که آنها را فسخ میگویناد
و بعد از عقد نکاح ،مانع دوام ازدواج میشوند ،عبارتند از:
 -1تفری به سب ،ارتداد یکی از زوجی .
 -2تفری به سب ،تبای دار؛ مثل اینکاه زنای در دارالحارب مسالمان شاود و باه دارازساالم
مشرف شود.
 -3تفری به سب ،فساد عقد؛ مثال اینکاه کسای همسارش را بادون شااهدان شارعی نکااح
کردهباشد.
 -4تفری به سب ،فقدان کفو؛ مثالً زنی با غیرکفو ازدواج کرده ،اکنون ولیاش ح دارد میاان
آن دو تفری ایجاد کند.
 -5تفری به سب ،نقصان مهر؛ مثالً زنی با شوهرش نکاح کرده ،اما مهریهاش کمتر از مهر مثل
است.
 -6تفری به سب ،چنان عملی که موج ،حرمت مصاهرهای میشود.
 -7تفریا بااه سااب ،اسااالم حرباای؛ مااثالً در دارالحاارب یااک نفاار مساالمان شااود و زوجااه
غیرکتابیاش از مسلمانشدن امتنا ورزد .در ترد امام ابویوسف ای تفری و جدایی فسخ است.
 -8تفری به سب ،ضره صغیره؛ یعنی زن کبیاره مارد ،زن صاغیره او را شایر بدهاد ،آنوقات
موج ،فسخ نکاح میشود.
 -9تفری به سب ،عت

 -10تفری به سب ،خیار بلوغ

 -11تفری به سب ،تملیک

 -12تفری به سب ،بع ی عیوب.
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بهنظر میرسد اکثر ای موارد از صورتهای انفساخ نکاح است که با فساخ نکااح فارق دارد؛
چراکه در فسخ نکاح ،اختیار وجود دارد و فسخ به ارادۀ یکی از طرفی عقد ایجاد مایشاود؛ ولای
در انفساخ نکاح چنی نیست ،بلکه عقد بهطور قهری منحل میشود؛ ازجملاه ،حادوث بع ای از
موارد بعد از عقد ،مثل مسلمانشدن زن کافر ،ارتداد ،تفری به سب ،ضره صغیره.
صورتهایی که به آنان عنوان طالق دادهاند عبارتاند از:
 -1تفری به سب ،عنی بودن شوهر؛  -2تفری به سب ،خصیبودن شوهر؛  -3لعان؛  -4ایالء.
 -4خیار عیب
عیوبی که باعث ایجاد ح فسخ نکاح بهطور مشترک برای زوجی میشود ،بر دو قسم است:
الف) عیوب مشترک (امامی.)26 ،4 :1374 ،
ب) عیوب مختص به زن یا مرد.
 -4-1عیوب مشترک
عیوب مشترک ،عیوبی است که اگر در هر یک از زوجی موجود باشد ،طرف دیگر میتواند نکاح
را فسخ کند.
در تعداد عیوب مشترک موج ،فسخ نکاح ،میان فقه امامیه و حقوق مدنی کشور پاکستان کاه
برگرفته از فقه حنفیه است ،اتفاقنظر وجود ندارد و حتی در میان خود فقها و صاح،نظاران ایا
دو فرقه اختالفنظر وجود دارد .بع ی از فقهای امامیه و حنفیه ،عیوب جنون ،جااام و بارص را
مشترک میان زن و مرد میدانند و معتقدند ای عیوب همانطور که جزء عیوب زن هستند ،در مرد
نیز جزء عیوب بهشمار میروند و برای زن ح فسخ قائل شدهاناد؛ اماا تعادادی دیگار در مقابال
گروه اول معتقدند ای ها (عیوب سهگانۀ جنون ،جاام و برص) جازء عیاوب مشاترک زن و مارد
بهشمار نمی روند .آقای رحمانی میگوید« :اگر شوهر جنون ،جاام یا برص داشتهباشد ،بهقول امام
محمد شیبانی زن ح فسخ نکاح را دارد و ای بیماریها جزو عیاوب مشاترک زوجای هساتند؛
درحالی که شیخی (امام ابوحنیفه و ابویوسف) ای عیوب را از میاان عیاوب مشاترک میاان زن و
مرد در فسخ نکاح نمیدانند؛ بلکه ایشان عیوبی را موج ،فسخ نکاح میدانند که مانع از تناسال و
آمیزش شود که عبارتاند از :عن  ،ج ّ،و خصاء و برای زن فقط در ای عیوب ،ح فسخ وجاود
دارد؛ اما سایر موارد هرچناد شادید باشاد ،موجا ،فساخ نکااح نمایشاود .ایشاان (ابوحنیفاه و
ابویوسف) معتقدند :عیوب موج ،فسخ در زن که برای مرد ح فسخ ایجااد کناد وجاود نادارد؛

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

144

سال  /11شمارۀ 37

زیرا مرد می تواند با طالق از خود دفع ضرر بکناد و تعاداد زوجاات نیاز بارای او مجااز اسات»
(رحمانی .)255 :1989 ،در کت ،فقه حنفیه که حقوق کشور پاکستان نیاز از آن متاأرر اسات ،ایا
اختالفنظر دربارۀ عیوب مشترک زوجی در فسخ نکاح ماکور است؛ اماا اینکاه از ایا دو قاول
کدام یک در احوال شخصیه پاکستان مختارٌبها است؟ و عمل بر کادام قاول اسات؟ نظراتای بیاان
شدهاست که در ادامه به آنها میپردازیم.
در کتاب «ردالمحتار» آمدهاست« :قول صحیح در نزد مشایخ مجتهد در ماه ،حنفیه ،که آنها
اصحاب ترجیح هستند ای است که علیازطالق ،اتبا قول ابوحنفیه را ززم نمیدانند؛ بلکاه ززم
است که در ادله تفکر بشود و دلیل فقهای حنفیه با دقتنظار و موشاکافانه بررسای شاود و دلیال
هرکدام راجح باشد ،همان را ترجیح بدهند .آنان قول محمد شیبانی را ترجیح دادهاند؛ بناابرای ماا
نیز آن قولی را که آنان ترجیح دادهاند ،اتبا کرده و به آنها اعتماد میکنیم .در نزد اصحاب ترجیح
و فقهاو ق ات پاکستان ،دلیل قول محمد شیبانی قویتار دانساته شادهاسات (شاامی4 :1252 ،ج،
)420-419؛ بنابرای اینکه قاضی حنفیه نمیتواند اقدامبه طاالق زن کناد ،مگار اینکاه زوج دارای
یکی از عیوب سهگانه (ج ،،عنه و خصاء) باشد ،ای حکم در گاشته باودهاسات؛ اماا اکناون باا
توجه به شرایط و تحوزت ،اصحاب ترجیح ،ق ات و مُفتیان معاصر حنفیه ،براساف فتوای محمد
شیبانی فتوا میدهند و جنون ،جاام و برص را از عیوب مشترک زوجی میشامارند و دادگااه در
صورت وجود ای عیوب حکم به جدایی میدهد؛ زیرا بهنظر آنان تمساک باه قاعادۀ زضارر کاه
اصل آن حدیث رسول اهلل(ص)« :زضرر و ز ضرار فی ازسالم» است ،از ناحیه زن قاویتار اسات؛
زیرا او چارۀ دیگری برای دفع ضرر از خود ندارد و زمانی که زن بهدلیل بیماریهاای مخاتص باه
مردان مثل مجبوب و عنی میتوانست از خود دفع ضرر کند ،گویا ای بیماریهای برص و جااام
بهمنزلۀ همانها هستند و در اینجا نیز ح است که بتواند خواستار فسخ نکاح بشود.
محمد شیبانی در جواب دلیل اول شیخی که فرمودهاند« :هاه العیوب غیر مخلاه» گفتاهاسات:
ای یک ادعای محض است و نمیتواند دلیل باشد؛ چون ای بیماریها نیاز در زنادگی زناشاویی
خلل ایجاد میکنند و در جواب دلیل دوم شیخی که اصل عدماختیار فسخ نکاح است ،میفرماید:
ما منکر آن نیستیم ،اما ای عیوب (جنون ،جاام و برص) همانند بیماریهایی هستند کاه فطرتااً از
آنها در وجود انسان نفرت و کراهیت بهوجود میآید و ماانع رسایدن باه مقاصاد شارعی نکااح
میشوند ،میتوان آنها را به بیماری عن و ج ّ،قیاف کرد .فقهای متأخر حنفیه متفا القولناد کاه
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هر مری ی که همیشگی و مت رر باشد و با وجاود آن زن نتواناد باا شاوهر خاود زنادگی کناد،
میتوان آن را به جنون ،برص و جاام ملح کرد و به زن اختیار فسخ نکاح داد (رحماانی:1989 ،
 .)257عالمه طحطاوی در آخر «بابالعنی » (ج )212 :2همی منظور را بیان کرده و قهساتانی نیاز
به او ملح شدهاست (همان) .در عیوب مشترک (جنون ،جاام و برص) باید علم به عیا ،وجاود
نداشتهباشد و درصورت علم و رضایت به آن ،ح فسخ ایجااد نمایشاود؛ اماا در تعاداد عیاوب
مشترک موج ،فسخ نکاح در میان فقهای امامیه نیز اتفاقنظر وجود ندارد.
به اعتقاد قاضی اب براج و اب جنید و شهید رانی(ره) :جنون ،جاام و برص مجوز فسخ نکااح را
فراهم می آورند و محق حلّی آن را تقویت کردهاست؛ مستند فقهی آن روایات صاحیح حلبای از
امام صادق( ) که میفرماید« :عقد نکاح را برص ،جاام و جنون باطل میکند» و ای عام اسات کاه
شامل زن و مرد میشود؛ مگر برخی عیوب که با دلیل خاص از عموم ای روایت خارج میشاوند
و موج ،فسخ نیستند و جاام ،جزء بیماریهایی است که به اعتقاد همۀ پزشکان واگیردار است و
موج ،ضرر طرف مقابل میشود و از پیامبر اکارم(ص) نیاز روایات شادهاسات کاه فرمودناد« :از
شخص جاامی فرار ک ؛ همانگونه که از شیر فارار مایکنای» (جبعای عااملی420 :1426 ،؛ حار
عاملی.)594 :1386،
بنابرای باید راهی برای رهایی و فرار زن وجود داشتهباشد و هیچ راهی جز خیار فساخ بارای
وی وجود ندارد و روایت و فتوای فقها اقت ا میکند که جاام در مرد به طریا اولای حا فساخ
بیاورد؛ زیرا براساف روایات و فتوای فقهاا ،جااام در زن ،عیا ،موجا ،فساخ نکااح اسات؛ در
حالیکه راه طالق برای جداشدن از همسر برای مرد وجود دارد .کسانی که جاام در مرد را عیا،
در مرد میدانند ،برص را نیز به جاام الحاق کردهاند؛ چراکه هردو بیماری موج ،ضارر هساتند و
درنتیجه ادامۀ زندگی را سخت و دشوار میسازند و موج ،عسر و حرج میشوند و حارج تاأریر
یکسانی بر مرد و زن در زندگی زناشویی میگااارد و آنهاا را مت ارر مایساازد؛ بناابرای بایاد
همانگونه که از موجبات ح فسخ برای مرد شمرده شود ،برای زن هم به قیاف اولویت (زیارا او
اختیار طالق ندارد) ح فسخ ایجاد کند (ر.ک :صدری123 :1391 ،؛ محق داماد.)243 :1376 ،
 -4-1-1جنون
اولی قسم از عیوب مشترک ،جنون است .در تعریف جنون برخی گفتهاناد ،جناون صافت کسای
است که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حس و قبح است .جنون گاهی دائمی است که در اصطالح
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فقهی جنون اطباقی گویند و گاهی موسمی و موقت است و غیرمستمر که از آن باه جناون ادواری
یاد میکنند (لنگرودی.)210 :1382 ،
در فقه امامیه هر دو نو ماکور موج ،خیار فسخ است و تفاوتی نمیکند که جنون قبال از عقاد
بهوجود آمدهباشد یا پس از عقد عارض شود و نیز فرقی ندارد که نزدیکی انجام شدهباشد یا انجام
نشدهباشد؛ زیرا روایت مستند آن :جنون را بهصورت مطل بیان کردهاست .بهنظر میرساد فلسافۀ
ای امر آن است که اگر زن در دوران زناشویی به عارضۀ جنون مباتال شاود ،همسار او مایتواناد
زندگی را مدیریت کند و از او نگاهداری کند و هر گاه زندگی بر شوهر طاقتفرسا شود ،میتواند
زن را طالق دهد یا زن دیگری اختیار کند؛ اما اگر شوهر بعد از عقد مجنون شود ،آنوقات کسای
نیست که بتواند نفقۀ زن را بدهد و او دیگر راهی جز فسخ نکااح بارای نجاات خاودش از مارد
مجنون ندارد (اباذری فومشی.)250 :1387 ،
در قانون احوال شخصیه پاکستان اگر زنی پی

قاضی شکایت ببرد و بهدلیل جناون شاوهرش

خواستار جدایی بشود ،قاضی باید طب قول محمد شیبانی فیصله کند و قبل از صدور حکم فسخ،
از زن بخواهد که جنون شوهر را رابت کند و بعد خودش برای مجنونبودن شوهرش تحقی کناد
و اگر برای

مسلّم شد که شوهر مجنون است ،مانند عنی مدت یکسال به او مهلت بدهاد؛ بعاد

از اتمام یکسال اگر هنوز مرد را مجنون یافت ،آن وقت قاضی به زن اختیار بدهد که آیا حاضر به
ادامۀ زندگی است یا خیر؟ اگر زن در مجلس بنابر اختیاری که قاضای باه او دادهاسات ،خواساتار
جدایی بشود ،آن وقت قاضی حکم به جدایی میدهد؛ البته اگر برای قاضی رابت شاد کاه شاوهر
جنون همیشگی دارد ،مدت یکسال نیز ززم نیست و بالفور حکم جدایی را صادر میکند و حکم
به طالق زن میدهد که به همان فسخ برمیگردد و گویا نکاحی صورت نگرفتهاست و همی نظار
مختارٌبه است (رحمانی.)115-114 :1989 ،
طب نظر فقها و قُ ات پاکستان ،زوجه در صورتی می تواند با وجاود داشات شاوهر مجناون
درخواست تفری و جدایی بدهد که دارای شرایط زیر باشد:
 -1خود زن عاقل و بالغ باشد.
 -2قبل از نکاح از جنون شوهر اطال نداشته باشد.
 -3بعد از نکاح و مطلعشدن از وضعیت شوهر ،رضایت

را اعالم نکرده باشد.
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سااقط

میشود.
 -5در مجلس تفری که قاضی اختیار رابه او میسپارد ،تفری و فسخ نکااح را اختیاار بکناد،
وگرنه حق

ساقط میشود (همان).

 -4-1-2جذام
در اینکه جاام ازعیوب اختصاصی زن است یا عی ،مشترک بی زوجی  ،تا حدودی مسأله در فقه
اختالفی است ،مشهور فقهای امامیه به استناد عدموجود نص خاص و با توجه به اصل لزوم عقاد،
برص و جاام را از عیوب مختص زنان شمردهاند؛ ولی اقلیتی از فقها ازقبیل اب براج و دیگران ای
دو بیماری را از عیوب مشترک زوجی دانستهاند؛ به ای دلیل که اوزً ،از عمومات ادلاه مایتاوان
شمول آن را استنباط کرد؛ رانیاً ای گونه امراض مسری است و اگر در مرد وجود داشاتهباشاد ،راه
خالصی زن صرفاً قائلشدن به ح فسخ نکاح اسات (نجفای :1981 ،ج330 ،30؛ جبعای عااملی،
 :1426ج .)420 ،1در احوال شخصیه پاکستان ،جاام از عیوب مشترک زوجی محسوب مایشاود
و امروز ق ات بر همی اساف حکم میدهند (رحمانی.)106 :1989 ،
 -4-1-3برص
در قانون پاکستان بنابر قول محمد شیبانی ،برص همانند جاام از عیوب مشترک بهحساب مایآیاد
و از آنجا که ای امراض مسری هستند ،میبایست زن هم به شکلی بتواند در صورت وجود آن در
مرد ح فسخ داشتهباشد (رحمانی .)109 :1989 ،در احوال شخصیه پاکستان عالوهبر ایا عیاوب
ق ات ،هر عی ،و بیماری که هر یک از زوجی (زن یا مرد)به آن مبتال شود ،بهگونهای کاه اعاادۀ
صحت و سالمتی او غیرممک یا مستلزم گاشت مدت زمان طوزنی باشد ،جازء عیاوب مشاترک
بهشمار آوردهاناد (هماان)109 :؛ اماا ازنظار مشاهور فقهاای امامیاه ،جااام و بارص از عیاوب و
بیماریهای مختص زنان است که به موج ،آن تنها برای مرد ح فسخ نکاح ایجاد مایشاود؛ باا
ای شرط که قبل از عقد نکاح رخ دادهباشد و مارد از آن مطلاع نباشاد؛ البتاه قاضای ابا باراج و
اب جنیداسکافی معتقدند ،برص ازجمله عیوبی است که میتواند مجوز فساخ نکااح از ساوی زن
باشد (ر.ک :جبعی عاملی ،ج ،6باب النکاح .)333 :1410،
 -4-2عیوب مختص
عیوبی هستند که بع ی به مرد اختصاص دارند و بع ی به زن.
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 -4-2-1عیوب مختص مرد
در دیدگاه مشهور امامیه و احناف متقدم ،اگر در مرد عیوبی باشاد کاه از انجاام اعماال زناشاویی
صحیح او جلوگیری کند ،در آن صاورت زن حا فساخ نکااح خواهاد داشات کاه ایا عیاوب
عبارتاند -1 :عن  -2 ،ج( ّ،مقطو بودن آلت تناسلی) -3 ،خصاء .امام محمد شایبانی از احنااف
عالوهبر ای عیوب ،سه عی ،جنون ،جاام و برص را به ای عیوب اضافه کردهاست کاه اصاحاب
اهل ترجیح و قانون مدنی کشور پاکستان آنان را بهعنوان عیوب مشترک پایرفتهاست که شارح آن
گاشت.
 -1عنن
در قانون احوال شخصیه پاکستان در صورتی که شوهر عنی باشاد ،زن مایتواناد باا مراجعاه باه
دادگااه با وجود شرایطی نکااح را فسخ کند که عبارتاند از -1 :زن آزاد باشاد -2 ،عاقال باشاد،
 -3عی ،مانع از آمیزش (رت  ،عفل ،قرن) نداشتهباشد (زیرا در صورت مبتال بودن به چنی عیوبی
درخواست جدایی معنا ندارد -4 ،).قبل از نکاح و ازدواج ،مطلع از عی ،شوهر نباشاد ،ولای اگار
علم داشتهباشد یا راضی به عقد شدهباشد ،ح فسخ او ساقط میشود -5 ،زن بعداز عقد به عیا،
راضی نشود ،وگرنه حق

فسخ میشود -6 ،پس از ازدواج ،عمل زناشویی صورت نگرفتاه باشاد

و از زن ح فسخ نکاح نخواهد داشت (طهماز :1394 ،ج.)350 ،2
وقتی زن خواستار فسخ نکاح از دادگاه شود ،قاضی یکسال به مرد مهلت مایدهاد و بعاد از
انق ای مدت یکساله ،اگر معلوم شد که بیماری شوهر ادامه دارد ،قاضی امر به طالق مایدهاد و
اگر شوهر امتنا ورزد ،قاضی خودش طالق میدهد و بر مرد تمام مهریۀ زن ززم میشاود و ایا
طالق« ،طالق بائ » شمرده میشود (همان) .در فقه امامیه ،زمانی که بارای زن عنای باودن شاوهر
محرز شود ،آن وقت زن میتواند بهسب ،آن رابطۀ زوجیت را فسخ کند و در صورت تحملکاردن
عی ،شوهر و راضیبودن به زندگی با او ح خیار فسخ

ساقط میشود؛ اما اگر به ادامۀ زنادگی

با او راضی نباشد ،شخصاً نمیتواند شوهر را ترک کند و رابطۀ زوجیت را فسخ کند؛ بلکه باید باه
دادگاه مراجعه کند و آن وقت بعد از دادخواست او ،دادگاه بهمدت یکسال برای مرد ضربازجل
تعیی میکند و اگر بعد از ای مدت مرد بهبود یابد ،زن ح فسخ نکاح نخواهاد داشات (محقا
داماد .)345 :1376،فقهای امامیه معتقدند که عن تنها عیبی است که بادون مراجعاه و مرافعاه باه

بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان

149

دادگاه خیار فسخ پدید نمیآید و در ارر فسخ نکاح بهسب ،عی ،عن در مرد ،نصف مهریه باه زن
تعل میگیرد (نجفی.)358 :1981 ،
 -2جبّ
در قانون احوال شخصیۀ پاکستان ،در صورت مجبوببودن شوهر ،زن با شرایطی که در عنی ذکار
شد میتواند فوراً مطالبۀ فسخ نکاح کند و قاضی نیز باید بالفاصله آن دو را از هم جدا کناد و باه
مرد هیچگونه فرصتی ندهد (شیخنظام :1983،ج .).411 ،2فقهاای امامیاه در موضاو فساخ نکااح
بهعلت ج ّ،اختالف دارند .منشأ اختالفنظر نیز به پارهای از روایات برمیگردد کاه درخصاوص
ج ّ،بهطور خاص ح فسخ قائل نشدهاند ،البته مشهور فقها ،ج ّ،ساب بر عقد را موجا ،خیاار
فسخ دانستهاند (ر.ک :حلی :1373 ،ج.)564 ،2
شهید رانی نیز در ای خصوص آوردهاست :شرط ج ّ،و قطع آلت تناسلی آن است که از آلت
تناسلی زوج به اندازۀ حشفه باقی نمانده باشد (جبعی عاملی :1410 ،ج)564 ،2؛ ولی شیخ طوسای
با توجه به اصل لزوم در عقد نکاح در ای خصوص اعتقااد باه عادمخیاار فساخ دارد (الطوسای،
 :1388ج)65 ،4؛ اما صاح ،جواهر با توجه به تمسک قاعده زضرر ،قائل به خیار فسخ بارای زن
شده است (نجفی :1981 ،ج.)328 ،30
مقطو بودن آلت تناسلی هنگامی موج ،ح فسخ برای زن خواهد باود کاه اوزً ماانع ایفاای
وظایف زناشویی باشد؛ رانیاً قبل از عقد ای بیماری حادث شدهباشد؛ یعنی اگر پس از عقد حادث
شدهباشد ،زن ح فسخ ندارد و اگر عی ،مزبور دارای شرایط فاوقالااکر نباشاد ،زن حا فساخ
نخواهد داشت.
 -3خصاء
خصاء به معنی نداشت بی ه است .در قانون مدنی پاکستان :احکام فرد خصاء مثل عنای اسات و
زن میتواند با همان شرایطی که در مرد عنی وجود دارد ،مطالبۀ فسخ نکاح کند ،آن وقت قاضای
به خصاء نیز همانند عنی یکسال مهلت میدهد تا شاید بتواند خودش را معالجه کناد؛ باه شارط
آنکه ای عی ،پی

از نزدیکی وجود داشتهباشد؛ ولی چنانچه پس از آن بهوجود آمدهباشاد ،حا

فسخ ندارد (رحمانی.)117 :1989 ،
در فقه امامیه ،نظر مشهور فقها آن است که خصی در صورت توانایی بار عمال زناشاویی ،زن
ح فسخ نکاح را دارد؛ اما شیخ طوسی و عالمه حلی با نظر مشهور مخالفت کاردهاناد و بار ایا
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عقیدهاند که خصاء موج ،خیار فسخ نکاح نمیشود؛ چون ایا عیا ،از مواناع عمال زناشاویی
محسوب نمیشود ،هرچند انزال صورت نگیرد .در پاسخ آنان برخی ازفقها ای گونه پاسخ دادهاناد:
که تناسل ازجمله مهمتری مقاصد رابطۀ زوجیت است وخصی در ای مورد معاور است؛ بنابرای
ح خیار فسخ نکاح برای زن وجود دارد .ای جواب قانعکننده بهنظر نمیآید؛ چون اگر ای طاور
باشد ،پس باید دربارۀ کسانی که امکان بچهدارشدن آنان وجود ندارد نیز قائل به خیار فسخ نکااح
شد؛ در حالی که ای گونه نیست؛ میتوان گفت پاسخ قانعکننده در ای مورد آن است که نصاوص
در روایات معتبره ،خصاء را برای مرد بهطور صریح عی ،میداند و بدون تردید گفتار مخاالف در
ای مسأله اجتهاد درمقابل نص است (ر.ک :محق داماد.)348 :1376 ،
 -4-2-2عیوب مختص زن
در فقه امامیه :عیوب زن که موج ،ح فسخ نکاح میشود نُه چیز اسات :جناون ،جااام ،بارص،
نابینایی ،زمی گیربودن ،قرن ،عفل ،رت و اف اء که در پارهای از موارد اخاتالفنظار وجاود دارد؛
ازجمله اینکه بع ی از فقها ،مانند اب براج بههمراه محمد شیبانی عالوهبر جنون ،برص و جااام را
جزء عیوب مشترک شمردهاند؛ ولی مشهور فقها بهدلیل عدموجود نص خاص ،بارص و جااام را
فقط مختص عیوب زنان شمردهاند (ر.ک :نجفای :1981 ،ج330 ،30؛ محقا دامااد.)353 :1376 ،
در مورد بقیۀ عیوبی که ذکر شد ،یا مورد اتفاق فقهای امامیه است یا کمتر مخالفی وجود دارد .اگر
ای عیوب بعد از عقد بهوجود آید ،زوج ح خیار فساخ نخواهاد داشات .همچنای اگار امکاان
نزدیکی با رتقاء و قرناء وجود داشتهباشد یا امکان معالجۀ زن فراهم باشد ،در آن صورت باهدلیال
حفظ مصلحت خانواده و منتفیبودن ضرر و قاعدۀ عسر و حرج ،حا خیاار فساخ نکااح از مارد
ساقط می شود (همان)؛ ولی احوال شخصیه پاکستان برای مرد ،حتی اگر دهها عیا ،در زن جماع
شدهباشد ،ح فسخ قائل نیست و بههمی دلیل دربارۀ عیوبی کاه در فقاه امامیاه راجاعباه عیاوب
مختص زن بحث شد ،سخنی ندارد؛ بهجز همان عیوبی که جزو عیوب مشترک محسوب میشوند؛
زیرا طالق در دست مرد است و هر زماان کاه بخواهاد مایتواناد از زن بیماارش خالصای یاباد
(رحمانی.)115 :1989 ،
 -5تدلیس در فسخ نکاح
در فقه امامیه تدلیس درصورتی از موجبات فساخ نکااح باهشامار مایرود کاه دو شارط زیار را
داشتهباشد:
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 -1موج ،فری ،طرف عقاد شاود؛ یعنای مسالّم و محارز باشاد کاه اگار تادلیس صاورت
نمیگرفت ،طرف مقابل عقد راضی به ای عقد نمیشد.
 -2عملیاتی انجام گیرد؛ یعنی نمایاندن و ادعاکردن صفت کمالی که در فرد یاا ماال نیسات و
پنهانکردن صفت نقصی که در فرد یا مال موجود است؛ بهگوناهای کاه اگار فریا،خورناده از آن
مطلع میبود ،راغ ،به ای ازدواج نمیشد؛ بنابرای میتواند نکااح را فساخ کناد (ر.ک :خمینای،
 :1379ج302 ،2؛ صدری.)133 :1391 ،
مرحوم شیخ طوسی(ره) حکم کردهاست ،چیزی کم میشود بدون اینکه مقادار مهریاهای را کاه
باید کم شود ،تعیی کند؛ زیرا روایت بهصورت مطل آن را بیان کردهاسات (ر.ک :صادری:1391،
133؛ جبعی عاملی :1410 ،ج.)333 ،6
یک دیدگاه نیز آن است که به حاکم مراجعه میشود؛ زیرا در لغت و عرف و شار  ،تفسایری
برای نقصان بیان نشدهاست (ر.ک :صدری)134 :1391،؛ احوال شخصایه پاکساتان بارخالف فقاه
امامیه ،در صورتی که عقد نکاح براساف تدلیس زوجه صورت گرفتهباشد ،قائل به عدمایجاد خیار
فسخ نکاح برای زوج فری،خورده است و معتقد است عقد نکاح بسیار محکمتر از آن اسات کاه
بتوان بهخاطر وجود فری ،آن را منحل کرد (شامی :1252،ج.)320 ،4
 -6تخلف از شرط صفت در فسخ نکاح
آخری موردی که به یکی از طرفی عقد ،ح فسخ نکاح را میدهد؛ تخلف از شرط صفت است.
در قانون احوال شخصیه پاکستان و فقه حنفیه ،اگر یکی از زوجای در مات عقاد شارط منفای را
بگنجاند؛ مثل کورنبودن یا مریضنبودن ،یا شرط مثبتی قرار بدهد؛ مانند زیباایی یاا بااکرهباودن و
مانند آن و پس از آن خالف

رابت شود ،عقد صحیح است؛ ولی شرط نافا و قابالاجارا نیسات،

جز آنکه ای شرط به همشأنی مرد و زن بازگشت کند؛ مانند شرط نس ،که نس ،خوب و اصیلی
داشتهباشد یا حرفه یا مال ،در ای صورت با عدمتحق شرط زن ح فسخ دارد؛ اما مرد هایچیاک
از شرایط

قابلاجرا نیست؛ زیرا همشأنی در مرد ززم اسات ناه در زن (مغنیاه .)114 :1383 ،در

فقه امامیه به علت وجود نصوص تجویزکننده ،ای ماورد تاا حادودی اختالفای اسات .چاون در
بع ی از نصوص در صورتی ح خیار فسخ وجود دارد که تدلیس و فریبی صورت گرفتاهباشاد.
برخی از فقها معتقدند انجام عقد مبتنیبر صفتی خاص همواره مساتلزم تادلیس نیسات؛ بلکاه در
بع ی موارد ای گونه است .بههرحال برخی دیگر از فقها با توجه به روایات وارده قائل باه خیاار
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تدلیس شدهاند و به خیار تخلف از شرط بهطور کلی اشاره کاردهاناد (ر.ک :جبعای عااملی:1410،
ج)63 ،1؛ البته برخی از آنان پس از ذکر موارد تدلیس ،صفات خاصی مانناد بکاارت و حریات را
بهخصوص نام برده و متاکر شدهاند که اگر شروط مزبور در عقد نکاح باه نحاو شارط گنجاناده
شوند ،در صورت تخلف از آن شرط ح خیار فسخ نکااح وجاود خواهاد داشات (ر.ک :حلای،
 :1373ج.)321 ،2
 -7نتیجه
با توجه به مباحثی که ذکر شد به ای نتیجه میرسیم کاه موجباات فساخ نکااح در فقاه امامیاه و
حقوق مدنی پاکستان با یکدیگر متفاوت است.
 -1در فقه امامیه ،فسخ نکاح نیاز به رسیدگی در دادگاه ندارد؛ بهجز عی ،عن که نق

دادگاه

در ای مورد صرفاً احراز شرایط فسخ است نه اینکه خود دادگاه رأساً عقد نکاح را فسخ کناد؛ اماا
در احوال شخصیه پاکستان مسأله برعکس است و در همهحال درصورت تحقا موجباات فساخ
نکاح ،قبل از صدور حکم ازسوی قاضی ،فسخ تحق پیدا نمیکند و برای تحق فسخ نکااح ززم
است هریک از طرفی که ح خیار فسخ دارد ،نسبتبه موجبات فسخ علم نداشاتهباشاد و باه آن
راضی نباشد ،وگرنه ح خیار او ساقط میشود.
 -2عیوب مشترکی که برای زوجی ح فسخ نکاح ایجاد میکنند ،در قاانون مادنی پاکساتان
عبارتاند از :جنون ،برص و جاام (بنابر نظر مشهور فقهای معاصر احناف) و در دیادگاه مشاهور
فقه امامیه فقط جنون است.
 -3عیوب مختص مردان در قانون احوال شخصیه پاکستان؛ عی ،عن  ،ج ،ّ،خصاء باه اضاافۀ
جنون ،برص و جاام ( عیوب مشترک) هستند که به زن ح فسخ نکاح میدهد؛ به شرط اینکه در
هنگام عقد موجود بوده و زن از وجود آنها آگاه نبوده یا به آن رضایت ندادهباشد .در فقه امامیاه،
عیوب مختص مرد فقط همان عی ،ماکور (عن  ،ج ،ّ،خصاء) به اضافۀ جنون است.
 -4عیوب مختص زن در فقه امامیه عبارتا ناد از :قارن ،رتا  ،اف ااء ،عفال ،جااام ،بارص،
زمی گیری ،نابینایی از هر دو چشم که به مرد ح فساخ نکااح را مایدهاد؛ اماا در قاانون مادنی
پاکستان ،ای عیوب زن سب ،ح فسخ نکاح برای زوج نمیشود؛ زیرا امر طالق در دست اوست.
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 -5در تدلیس ،تفاوتهایی میان فقاه امامیاه و احاوال شخصایه پاکساتان وجاود دارد؛ بادی
صورت که در قانون پاکستان مرد ح فسخ نکاح را در ارر تدلیس ندارد؛ اماا در فقاه امامیاه زوج
ح فسخ نکااح را دارد و عاالوهبار آن مای تواناد خساارت خاودش را از زوجاه یاا فارد رالاث
تدلیسکننده مطالبه کند.
 -6تخلف از شرط صفت ،خواه آن وصف ماکور در عقد تصریح شدهباشد ،یا عقد متبایناً بار
آن واقع شدهباشد ،در فقه امامیه برای طرف مقابال حا فساخ نکااح وجاود دارد؛ اماا در قاانون
پااکستان تنها در صورتی حا فساخ نکااح وجاود دارد کاه آن شارط در ضام عقاد گنجاناده
شدهباشد.
 -8منابع
 -1اباذری فومشی ،منصور ،نحوۀ رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسرراها ،چاا
سوم ،تهران :خرسندی 1387 ،ه.ش.
 -2اب عابدی  ،محمدب امی (معروف به شامی) ،رد المحترار علری در المخترار ،ج ،4پاکساتان:
مکتبه رشیدیه1252 ،ه.ق.
 -3الهی ،بلند شهری ،محمد عاش  ،هدیه ای به خواهران ،مترجم نایر احماد ساالمی ،چاا

اول،

مشهد :خاطره1389 ،ه.ش.
 -4امامی ،سید حس  ،حقوق مدنی ،کتابفروشی اسالمیه ،تهران 1374 ،ه.ش
 -5جبعی عاملی ،زی الدی ب علی (معروفبه شاهید راانی) ،روضره البهیره فری شررح اللم ره
الدمشقیه ،به تصحیح سید محمد کالنتری ،چا

دهم ،قم :انتشارات داوری1410 ،ه.ق.

 -6اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ،مسالک األفهرام فری شررح شررایع
االسالم ،چا

دوم ،قم :مؤسسه المعارفازسالمیه 1426 ،ه.ق.

 -7جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمینولروژی حقروق ،چاا

سایزدهم ،تهاران :گان دانا ،

1382ه.ش.
 -8حر عاملی ،محمدب الحسی  ،وسائل الشی ه الی تحصیل مسائل الشرری ۀ ،جلاد  ،15بیاروت:
دار ازحیاء التراث العربی 1386 ،ه.ق.
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 -9حلی ،ابوالقاسم نجمالدی جعفرب الحسا  ،شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحررام ،ج،2
تهران :انتشارات استقالل1373 ،ه.ش.
 -10خمینی ،روحاهلل ،تحریر الوسیله (حاشیه وسیله نجاه) ،قم :دارالعلم 1379 ،ه.ش.
 -11شیخ نظام و جماعتی از علمای هندوساتان ،الفتراوای ال المگیریره ،ج ،2چاا

دوم ،کویتاه

پاکستان :مکتبه رشیدیه1983 ،م.
 -12صدری ،سیدمحمد ،حقوق خانواده در ترجمۀ لم ه ،تهران :اندیشههای حقوقی1391 ،ه.ش.
 -13الطوسی ،محمد ب الحس  ،المبسوط فی فقه االمامیه ،چا

دوم ،تهاران :مکتباه المرت اویه،

1388ه.ق
 -14لطفی ،اسداهلل ،سلسله مباحث فقهری حقروق خرانواده ،ج ،2چاا

اول ،تهاران :انتشاارات

خرسندی1389 ،ه.ش.
 -15محق داماد ،سید مصطفی ،بررسی حقوق خانواده ،چا

ششم ،تهران :نشر علاوم اساالمی،

 1376ه.ش.
 -16محمود طهماز ،عبدالحمید ،باز نگری جدید فقه حنفی ،مترجم سعدی بهباودی ،چاا

اول،

تربت جام :انتشارات احمد جام1394 ،ه.ش.
 -17مغنیه ،محمدجواد ،الفقه علی المذاهب الخمسه ،مترجم دکتر هادی عظیمی گرگاانی ،چاا
اول ،تهران :انتشارات تکرن 1383 ،ه.ش.
 -18نجفی ،محمدحس  ،جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ،جلد ،30چاا

هفاتم ،بیاروت،

لبنان :دار ازحیاء التراث العربی1981 ،م.
 -19ندوی ،حس  ،فقه میسر ،جلد دوم ،چا

اول ،تربت جام :انتشارات احمد جام1392 ،ه.ش.

