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Background and Aim: One of the most important issues in the 

world of law is to prevent the abuse of rights. The institution of 

marriage, given that it has a non-financial nature with many 

financial implications; Allows the abuse of rights in some cases. 

One of these cases is marriage in the condition of infecting  couple 

to illness, which we will examine in the present study. 

Materials and Methods: This research is theoretical type and the 

research method is descriptive -analytical and the method of data 

collection is librarian system so it has done by referring to 

documents, books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have 

been observed. 

Results: In fact, diseases can be divided into two categories. The 

first category of diseases that lead to death in a short time. 

Certainly, these diseases are subject to Article 945. The second 

category of diseases that cause death after a long time. These 

diseases themselves are divided into two parts; Diseases that a 

person suffers from for a long time from the time of marriage to 

death. These diseases do not appear to be covered  by Article 945 

Conclusion: In Article 945 of the Civil Code, in order to prevent 

the missuse of rights, the legislator has deprived the wife of 

inheritance with the mentioned conditions. But it should be kept 

in mind that in addition to inheritance, marriage has other 

financial effects such as alimony, dowry, retribution, and so on. 

Therefore, covering these gaps by the legislator seems to be 

necessary to increase transparency. 
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یکی از موضوعات مهم در عالم حقوق، جلوگیری از  زمینه و هدف:

که دارای ماهیتی باشد. نهاد نکاح با توجه به اینسوءاستفاده از حق می

حق را در برخی باشد؛ امکان سوءاستفاده از غیرمالی با آثار مالی فراوان می

کند. یکی از موارد مزبور ازدواج در شرایط ابتالی زوج به موارد فراهم می

 باشد که در پژوهش حاضر به بررسی آن خواهیم پرداخت.بیماری می

روش تحقیق به صورت این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:مواد و روش

ای است ابخانهآوری اطالعات بصورت کتباشد و روش جمعتوصیفی تحلیلی می

 و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.اصالت متون، صداقت و امانت

توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول ها را میدر حقیقت بیماری: هایافته

ها این بیماری شوند. مسلماًدر مدت کوتاه منجر به مرگ میهایی که بیماری

هایی که پس از مدت باشد. دسته دوم بیماریق.م می 945مشمول ماده 

ه تقسیم ـها هم خود به دو دستشوند. این بیماریطوالنی سبب فوت می

از زمان نکاح تا فوت دچار آن  هایی که شخص مدت طوالنیاند؛ بیماریشده

 گیرند.ق.م. قرار نمی 945ها مشمول ماده رسد این بیماریبه نظر میباشد. می

گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده از قانون مدنی قانون 945در ماده  :نتیجه

حق، زوجه را با شروط مذکور از ارث محروم دانسته است. اما باید در نظر 

المثل مهریه، اجرتداشت عالوه بر ارث، نکاح آثار مالی دیگری همانند نفقه، 

گذار، برای و... دارد. از این رو پوشش دادن خالءهای مذکور توسط قانون

 رسد.افزایش شفافیت الزم و ضروری به نظر می
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 مقدمه. 1

باشد که رسالت مجموعه مقرراتی می عالم حقوق،

باشد. بدیهی است که آن تنظیم روابط تابعان می

در فرآیند استفاده از هر ابزاری، امکان سوءاستفاده 

وجود دارد. نکاح و مقررات آن نیز دارای یک ویژگی 

شود بسیار مهم هستند که آن ویژگی باعث می

. فضای نسبتاً فراخی برای سوءاستفاده ایجاد شود

نکاح )و در عین « غیرمالی»ویژگی مزبور، ماهیتِ 

حال داشتِن آثار مالی مانند ارث، نفقه و مهریه( و 

است؛ زیرا در « مصداقِ عقودِ شخصی بودن»

راستای تضمین حریم خصوصی افراد در فقه و 

گیری حقوق، مقررات بسیار منعطفی برای شکل

الوصف، یکی از نکاح در نظر گرفته شده است. مع

هایی که بیم سوءاستفاده از آن وجود دارد، فرض

باشد که فرض بیماری مشرف به فوت برای زوج می

محروم کردن سایر افراد از ارث  ممکن است برای

 ...، زوج اقدام به انعقاد نکاح نماید.و

حکم ازدواج مرد بیمار در بیماری متصل به فوت 

ق.م بیان شده است و از عدم تعلق  945در ماده 

ارث به زوجه به رغم وجود رابطه زوجیت در زمان 

مرگ سخن گفته است، در صورت وجود شرایط 

بری زوجه شده، که حکمی ویژه، حکم بر عدم ارث

باشد. مبنای حکم مذکور، روایات وارد استثنایی می

شده در رابطه با نکاح بیمار است که حسب ظاهر 

ی عبارات، داللت بر بطالن نکاح و عدم تعلق برخ

آثار در چنین حالتی دارد. در این میان، بر اساس 

)ع( در پاسخ به  روایت أبی والد حناطا، امام صادق

اش پرسش در مورد مردی که در دوران بیماری

اگر با آن زن مباشرت »ازدواج نموده بود، فرمود: 

کرده و در بیماری خود مرده باشد، زن از او ارث 

مباشرت نکرده باشد، برد؛ اما در صورتی که با او می

باشد ارث نخواهد برد و نکاحش باطل میزن از او 

  .(215، 6 ،1409)صدوق، 

، حر عاملیبن زراره )همچنین در روایت عبید 

امام صادق حکم مشابه بیان  ( از150، 22، 1409

شده است که ضمن تجویز چنین نکاحی، مقرر 

فرموده در صورتی که بتواند از او کام بگیرد، نکاح 

باشد؛ اما در صورتی که نزدیکی انجام صحیح می

نشده باشد، نکاح باطل خواهد بود. در روایت دیگر 

از زراره، در فرض مسأله، امام نکاح را باطل و مهر 

داند. در مورد حکم وضعى را منتفی می و میراث

بطالن در روایات فوق، بین فقیهان اختالف وجود 

ای همانند نجفی و سبحانی آن را حمل بر دارد عده

دانند و در فرض عدم مباشرت، بطالن حقیقی می

کاحی ـن نـطالن چنیـف از بـرا کاش وفات زوج

 ای دیگر همانند عاملیصورتی که عدهدانند؛ در می

، بحرانی آل (128، 8 ،1410عی، عاملی جبجبعی )

(، 328، 14 ،1341، بحرانی آل عصفورعصفور )

اردبیلی  ( و309، 19 ،1415، نراقینراقی )

را به معنای  ( بطالن437، 11 ،1403، اردبیلی)

نمایند و با این توضیح عدم توارث انفساخ تلقی می

ای از علما همانند: نمایند. عدهرا توجیه می

آشتیانی   (،365، 5 ،1405، خوانساریخوانساری )

، 1413)اراکی، ، اراکی (272، 1425)آشتیانی، 

(، هم 171، 3 ،1409، طباطبایی، طباطبایی )(172

بر صحت  با استناد به همان روایات، ضمن تأکید

نکاح، بطالن مذکور در روایات را بطالن حکمی 

ز نکاح دانند که فقط آثار مذکور در روایات را امی



   1400                                                   1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق  /20

 

آید نمایند، اما اینطور به نظر مییاد شده سلب می

که قانون مدنی ایران سخنی از وضعیت نکاح مطرح 

بری زوجه ق.م، ارث945ه است و فقط در ماده نکرد

بری از زوج را سلب نموده است و در رابطه با ارث

زوج از زوجه در موارد مشابه سکوت کرده است. در 

اسخ به این پرسش پژوهش حاضر به دنبال پ

خواهیم بود که در صورت ابتالی مرد به بیماری 

مشرف به فوت، وضعیت نکاح و آثار مالی آن چگونه 

 خواهد بود.

در ارتباط با تحقیقات انجام شده باید گفت که با 

توجه به جستجوهای انجام گرفته، تألیف مستقلی 

در زمینه این موضوع صورت نگرفته است. اما از 

ها های صورت گرفته تعدادی از آننامهنمیان پایا

که به صورت  با موضوع مورد بحث ما ارتباط دارد

نامه بررسی شود: پایانها اشاره میمختصر به آن

فقهی و حقوقی احکام بیمار در نکاح وصیت نوشته 

در دانشگاه  1393سودابه سعیدیان سوخته در سال 

این ایالم کار شده است. همانطور که پیداست در 

نامه صرفا به صورت کلی به نکاح و وصیت پایان

بررسی تطبیقی "نامه بیمار پرداخته است. پایان

احکام نکاح و طالق بیمار در حقوق ایران، فقه 

ه نوشت "امامیه و عامه )با تکیه بر مذهب شافعی(

عالمه  آقای سعدی محمدی که در دانشگاه

دفاع شده است فقط به  1396طباطبایی در سال 

بیان نظرات دو مذهب امامیه و عامه )با تکیه بر 

مذهب شافعی( در رابطه با طالق و نکاح شخص 

هم تفاوت دارند  در همه موارد با مریض که تقریباً

و نیز مقایسه دیدگاه دو مذهب با یکدیگر اشاره 

 کرده است.

 ها. مواد و روش2

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری باشد و روش جمعتحلیلی میصورت توصیفی 

ای است و با مراجعه به اطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.
 

 . مالحظات اخالقی3

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 است.

 

 ها. یافته4

قانون مدنی، منوط  945عدم توارث مذکور در ماده 

بیمار  -1باشد: به تحقق شرایطی از این قبیل می

-3عدم آمیزش بین زن و شوهر،  -2بودن مرد، 

عدم بهبودی زوج از بیماری زمان نکاح و فوت در 

باشد. با این حال شرایط بیماری زمان نکاح می

دم ـطه با عـده ابهاماتی در رابور در این ماـمذک

آورد. در حقیقت وجود میبرى زوجه به ارث

توان به دو دسته تقسیم نمود. ها را میبیماری

هایی که در مدت کوتاه منجر به دسته اول بیماری

ها مشمول ماده این بیماری شوند. مسلماًیمرگ م

هایی که پس باشد. دسته دوم بیماریق.م می 945

ها شوند. این بیماریاز مدت طوالنی سبب فوت می

هایی اند؛ بیماریدو دسته تقسیم شدههم خود به 

از زمان نکاح تا فوت دچار  که شخص مدت طوالنی

ها مشمول رسد این بیماریباشد. به نظر میآن می

ه دوم، ـگیرند. دستق.م. قرار نمی 945ماده 

های طوالنی هستند، اما شخص مدت بیماری
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ر بیماری ـوت درگیـکاح تا فـوتاهی از زمان نـک

 945نماید، حکم ماده میسپس فوت باشد و می

شود. در هر ها را هم شامل میاین دسته از بیماری

گذار در این خصوص نیز حال شایسته است قانون

نمود. به روشنی مدت مورد نظر را مشخص می

ه سکوت ـراین در وضعیت فعلی با توجه بـبناب

ای جز استفاده از مالک عرفی گذار، چارهقانون

هایی که در مدت کوتاهی بیماریجهت تشخیص 

 باشد.شود، نمیبعد از ازدواج منجر به فوت می

 

 . بحث5

. نکاح شخص بیمار و آثار آن در حقوق 1-5

 ایران

انون ق 945آن در ماده  نکاح شخص بیمار و آثار

 دانان معتقد هستندمدنی آمده است برخی از حقوق

ح ماده مزبور داللت بر ظرف بودن بیماری زمان نکا

برای وفات دارد و سببیت بیماری برای وفات الزم 

توان گفت واژه نیست. در مقام تبیین این نظر می

ظهور « در همان مرض بمیرد.....».در عبارت « در»

در ظرفیت دارد. به دیگر سخن همان گونه که برای 

از حقیقت واژه مزبور در ظرف بودن « فی»واژه 

حقیقت هم « در»واژه  موردسخن گفته شده در 

آن ظرفیت دانسته شده است. مالحظه تفاوت تعابیر 

ز ـنی ق.م 945و  944ه در دو ماده ـه کار رفتـب

در ماده  است، چرا کهای بر این ادعا تواند قرینهمی

آمده که ظهور « و به آن مرض بمیرد.»عبارت  944

در سببیت بیماری زمان طالق برای فوت دارد. در 

در همان مرض »عبارت ق.م  945حالی که در ماده 

به کار رفته که ظاهرا ناظر بر ظرفیت « بمیرد

حقیقت در بیماری زمان نکاح برای فوت است. در 

سببیت مرض هنگام نکاح برای فوت  صورتی که

، الزم بود با تعبیری مشابه بودگذار مطلوب قانون

 .دنموآن را بیان می 944تعبیر ماده 

؛ 25، 1394عدل، )در مقابل، بسیاری از حقوقدانان 

ق.م. قائل  945در تفسیر ماده ( 298، 1399امامی، 

. در تبیین باشندمی به سببیت بیماری برای فوت

توان از سویی از اصل توارث زوجین و این نظر می

بهره گرفت؛ توضیح  945لزوم تفسیر مضیق ماده 

م. حکمی خالف قاعده ق. 945این که حکم ماده 

توان به اطالق و در موارد تردید نمی رودبه شمار می

د. از نموو باید آن را تفسیر مضیق نمود آن استناد 

سببیت  945توان گفت ظاهر ماده دیگر میسوی 

« در آن بیماری بمیرد»عبارت چرا که رساند؛ را می

به نوعی اشاره به اهمیت و سببیت بیماری زمان 

در آن بیماری »د و متبادر از عبارت نکاح دار

، این است که وفات زوج به سبب همان «بمیرد

گذار در عین حال شایسته است قانون است.بیماری 

، نمایدرا اصالح  945، ابهام ماده نوعبرای رفع هر

تصریح به سببیت بیماری برای وفات بنماید. به 

 برخوردارهم ویژه این که این نظر از پشتوانه فقهی 

 باشد.می

ن ه آب .مق 945یکی از مسائل مهمی که در ماده 

تصریح نشده، مسأله فاصله نکاح تا فوت یا به 

. باشدمیعبارتی مدت بیماری از زمان نکاح تا فوت 

پردازد میدر روایاتی که به بیان حکم بطالن نکاح 

 ده است. شای نبه فاصله بین نکاح و فوت اشاره هم
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 بیماري. نقش مدت 5-1-1

ای از حقوقدانان ق.م عده 945در رابطه با ماده 

مذکور در این ماده را باید از  بیماریمعتقدند که 

دانست که در مدت کوتاهی  هاییزمره بیماری

شود. ایشان در مقام بیان موجب فوت شوهر می

مالک برای کوتاه بودن یا طوالنی بودن مدت، از 

و بر این اساس،  گویدمیضابطه عرفی سخن 

هایی را که دو سال یا بیشتر به طول انجامد، بیماری

حقیقت در داند. میاز شمول ماده فوق خارج  مسلماً

گذشت مدت زمان  ازپس  کههایی این که بیماری

شود فرد منجر میازدواج به وفات  طوالنی از

 ،رسدبنظر نمی، منطقی شودمیمشمول حکم ماده 

بری مقتضی ارثهم زوجین  قاعده توارث چرا که

بر اساس زیرا ؛ استهای طوالنی مدت بیماری در

د و به کرآن باید احکام استثنایی را تفسیر مضیق 

ها را بیماری حقیقتد. در کرقدر متیقن آن بسنده 

 د.نموتوان به دو دسته تقسیم می

منجر به هایی که در مدت کوتاه دسته اول بیماری

ها مشمول ماده این بیماری شوند. مسلماًمی فوت

  . باشدق.م. می 945

هایی که بعد از مدت طوالنی دسته دوم بیماری

خود به دو  همها . این بیماریاندشدهسبب فوت 

هایی که شخص مدت بیماری اند:شدهدسته تقسیم 

طوالنی از زمان نکاح تا فوت درگیر آن است، به 

ق.م.  945ها مشمول ماده رسد این بیمارینظر می

، اما باشندمیهایی که طوالنی بیماری باشد؛ ونمی

شخص مدت کوتاهی از زمان نکاح تا فوت درگیر 

 945کند، حکم ماده بیماری است و سپس فوت می

گیرد. در ها را نیز در برمیاین دسته از بیماریم ق.

 گذار در این خصوصهر حال شایسته است قانون

د، نموبه روشنی مدت مورد نظر را مشخص می هم

ه سکوت ـراین در وضعیت فعلی با توجه بـبناب

ای جز استفاده از مالک عرفی برای گذار، چارهقانون

هایی که در مدت کوتاهی پس از تشخیص بیماری

 .، نیستشودمنجر به فوت میازدواج 

تأثیر یا عدم تأثیر علم زوجه بر وجود بیماری زوج 

ا یکی از ایشان یاین است که آگاهی زوجین  مسأله

از وجود بیماری زوج، تأثیری در مسأله دارد یا خیر؟ 

روایات وارد شده در این حوزه، تصریحی به علم زن 

و از این جهت اطالق  نداردیا مرد از بیماری مرد 

توان قائل به عدم میمذکور دارد. با استناد به اطالق 

د. در این راستا، شرسی تأثیر جهل در حکم مورد بر

اند که حکم مذکور دهنموتصریح  از فقیهان ایعده

شود و علم یا ح در حال بیماری بار میبر مطلق نکا

عدم علم زوجین را در رابطه با حکم روایات مؤثر 

 .(516، 1386فاضل لنکرانی، ) دانندنمی

رح شود که آیا ـست این سؤال مطالبته ممکن ا

ناظر بر باطل بودن نکاح را دارای توان روایات نمی

حکمی استثنایی دانست و به قدر متیقن )که همان 

علم به بیماری است( بسنده کرد یا این احتمال را 

مطرح نمود که روایات مذکور در زمانی حکم را بیان 

آشکار بوده و بالتبع علم  ها غالباًاند که بیماریکرده

که امروزه به بیماری وجود داشته است؛ در حالی 

ها آشکار مدت وجود دارد که غالباً  هاییبیماری

. باشندمیاطالع شوند و اغلب افراد از آنها بینمی

این احتماالت پذیرفته  در صورتی کهطبیعی است 

شود، قلمرو حکم روایات محدود شده، ناظر به 

دیگران از آن اطالع  که نوعاً باشدمیهایی بیماری
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هر یک از زوجین نسبت به  در صورتی کهدارند و 

بری زوجه ، حکم عدم ارثهستندبیماری ناآگاه 

چنین ممکن است  افزون بر این. باشدمیمنتفی 

با پذیرش نظر اخیر چنانچه مرد با  بیان شود که

و زن از بیماری ناآگاه نماید علم به بیماری ازدواج 

باشد، زن تاوان خطای سرد را نداده، از زوج ارث 

 خواهد برد.

از چنان قوتی  مذکوراحتماالت  وجودبا این 

که بتواند موجب تقیید اطالق  باشدنمیبرخوردار 

توان با چنین نمی حقیقتد. در شوروایات 

وجود هایی که حجیت آن تردید سنجیمصلحت

بری زوجه در فرض عدم آگاهی از ، از ارثدارد

، به ویژه این که به میان آوردبیماری زوج، سخن 

و در شمار  باشدمیثار مربوط به وفات ارث از آ

 باشدمیاعمال حقوقی و مرتبط با اراده اشخاص ن

بلکه احکام ارث امری بوده و جزئیات آن با حکم 

 شود.گذار مشخص میشارع و قانون
 

اختصاص حکم به زوج بیمار و فرض . 5-1-2

 عدم مقاربت

بری مترتب بر آن وفات در حال بیماری و عدم ارث

اختصاص به وفات زوج در حال بیماری  از سویی

توان آن را به فرض بیماری زوجه تسری دارد و نمی

که مقاربتی باشد میناظر به فرضی  طرفیو از نمود 

 میان زوج و زوجه رخ نداده باشد.

رد مریض ـه بیان حکم نکاح مـب.م ق 945ماده 

زن بیمار  در صورتی که. بنابراین باید دید پردازدمی

و قبل از دخول و  نمایددر ایام بیماری خود ازدواج 

، آیا این نکاح نیز کند بهبودی از آن بیماری فوت

 حقیقتمانند نکاح مرد بیمار فاقد اثر است؟ در 

مسأله بررسی امکان یا عدم امکان تسری حکم مرد 

 . باشدمیبیمار به زن بیمار 

وارث زوج نکاح زن بیمار و تقانون مدنی در خصوص 

حکم ویژه  حقوقدانان اکثرساکت است؛  از وی

مریضی را مختص مرد بیمار باره نکاح در حال در

. ندانسته استزن بیمار قابل اعمال  مورد دانسته، در

( 218 ،1392جعفری لنگرودی، )با این همه برخی 

 که در صورتی که مرد با زن مریضی اعقتاد دارند

، فوت کندازدواج کند که زن در این مریضی 

وی ـرک زن بسیار قـرد در ماتـمال طمع مـاحت

)چه نماید . بنابراین در صورتی که زن فوت باشدمی

تردید به وجود  قبل از دخول و چه بعد از دخول(،

برد یا خیر، در که آیا زوج از زوجه ارث می آیدمی

 شک درمورد این صورت باید گفت در این 

واقع شده است و با وجود شک در « مقتضی»

برد. همچنین به اعتقاد مقتضی، مرد از زن ارث نمی

 940و  864ایشان، استفاده از اطالق عبارت مواد 

، قابلیت باشدمی« استنباط لفظی»قانون مدنی 

سنجی و قوه تعقل انسان ندارد که جلوی مصلحت

ق مواد با استناد به اطال را بگیرد. در نتیجه نباید

ذکر شده در موارد سکوت قانون مدنی حکم به 

 نمود.وراثت 

که از سویی  وارد شده استاین نظر انتقادهایی بر 

و  باشدمیبری با توجه به صحت نکاح، اصل بر ارث

 باشدمیمحرومیت وارث از ارث نیازمند نص صریح 

که چنین نصی در موضوع مورد بررسی وجود ندارد. 

 دعای مطرح شده، مقتضیبرخالف ا طرفی،از 

. بنابراین وجود داردتوارث که همان زوجیت باشد، 
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که متضمن حکمی ق.م  945باید در تفسیر ماده 

 کرد.استثنایی است، به قدر متیقن بسنده 
 

. نکاح شخص بیمار و آثار آن در فقه 2-5

 امامیه

در این قسمت به بررسی رویکرد فقه امامیه به نکاح 

 پرداخت.شخص بیمار خواهیم 

 

. وضعیت نکاح در شرایط بیماري زوج 5-2-1

 در فقه امامیه

فقهای امامیه به اتفاق ازدواج مرد بیمار را جایز 

ا یو لکن صحت آن را مشروط به نزدیکی  دانندمی

که اگر  نحو؛ بدین انددانستهبهبود بیمار از بیماری 

و بدون نزدیکی، فوت نماید کند مرد بیمار ازدواج 

و به زوجه مهریه و ارث  باشدمیعقد نکاح باطل 

در صورت عدم  ، اما(347 ،1429)سند،  رسیدنمی

نزدیکی و فوت پس بهبود از بیماری، زوجه ارث 

همچنین  .گیردبرده و نصف مهریه به وی تعلق می

در صورتی که مرد بیمار از بیماری زمان عقد بهبود 

د و یا نزدیکی شوو به بیماری دیگر مبتال  پیدا کند

و جمیع  باشدمی، عقد ازدواج صحیح یردبگصورت 

)طباطبایی، خواهد شد احکام زوجیت بر آن مترتب 

فقهای امامیه صحت ازدواج زن بیمار  .(14، 1418

)محقق کرکی،  اندندانستهرا مشروط به نزدیکی 

اعتقاد این اساس گروهی از فقها  (. بر116 ،1414

نزدیکی و قبل از  کندچنانچه زن بیمار ازدواج دارند 

برد )شهید ثانی، فوت شود، زوج از وی ارث می

عقد نسبت به زوجه الزم که  چرا(؛ 196 ،1414

شده و لزوم عقد موجب مترتب شدن آثار عقد 

اختالفات این بحث  ( از196، همانشود )میازدواج 

قبل از نزدیکی زوج بیمار، زوجه فوت  ست کهزمانی

، در مورد این فرض چند نظریه وجود دارد: کند

زوج از زوجه اعتقاد دارند برخی از فقهای امامیه 

شرط )نزدیکی( حاصل نشده،  چونبرد؛ ارث نمی

 )شهید ثانی، نیستبنابراین اثرش نیز به آن ملحق 

(. در 104، 1414کرکی،  محقق ؛196 ،1414

اعتقاد ارث بوده و  گروهی قائل به عدم ثبوتمقابل 

زوجه از زوج بیمار در فرض عدم  ارث نبردن دارند

نزدیکی خالف اصل بوده و در موارد خالف اصل 

د و هم چنین قیاس کرباید بر مورد متیقن اکتفاء 

(. 342، 1415)سبحانی،  باشدمینزد امامیه باطل 

 دردارند اعتقاد قائل به مصالحه بوده و  ای همعده

چنین فرضی احوط این است که در مورد ارث با 

 .وراث مصالحه شود
 

 . ارث2-2-5

آثار نکاح بیمار زمانی که عقد نکاح واقع شود آثار 

د و از آن به آثار نکاح شوخاصی بر آن مترتب می

یکی از این آثار ارث بردن زوجین از شود تعبیر می

دیدگاه مشهور فقهای  باشد در این رابطهیکدیگر می

در صورتی که اصل ازدواج بیمار این است؛ امامیه 

صحیح باشد و به دلیل عدم نزدیکی لزوم پیدا نکرده 

باشد، قول به عدم ارث زوجه به دلیل بطالن عقد 

؛ نجفی، 356، 5 ،1405)خوانساری،  باشدمیاقوى 

؛ محقق حلی، 337، 1415سبحانی، ؛ 221 ،1404

از نزدیکی، معنای متعارف آن  (. مراد177، 1408

 نمایند، نه مجرد اینکه با یکدیگر اختالط باشدمی

نزدیکی از اموری چرا که ؛ نمایدو زوجه از آن امتناع 



 25 / رانو همکا حسنوند                               ...                               آثار نکاح در شرایط ابتالی زوج به بیماری مشرف به

 
 

رقی ـرفت و فـتوان بر آن شاهد گاست که نمی

 که نزدیکی از جلو یا پشت باشد. نمایدنمی

نجفی دلیل و حکمت عدم ارث زوجه را مقابله با 

داند؛ چرا صود زوج و مراعات حال ورثه مینقیض مق

، مراعات حال زوج معنا ندارد کندکه اگر زوجه فوت 

و بحث در جایی است که زوج فوت نماید و زوجه 

زنده باشد که در این حالت پسندیده است به عدم 

و عالوه نماید شود و به روایاتی استناد میارث حکم 

بر این، عده نداشتن زوجه را دلیل بر عدم ارث 

(. وی توارث را 221 ،1404)نجفی،  ندانسته است

و آن اینکه  دانسته استتنها در یک صورت ثابت 

و قبل از  نمایدزوجه در حالت بیماری ازدواج 

توارث ثابت  صورت . در اینکندنزدیکی شوهر فوت 

و  باشدیمقیاس در امامیه باطل ون ؛ چشودمی

و شایسته  باشدمیبه حالشان باقی  همعمومات 

چرا که است که حکم به صحت عقد ازدواج شود؛ 

عقد ازدواج مرد بیمار،  اشتراط نزدیکی برای صحت

و باشد میخالف اصول و مقررات کتاب و سنت 

توان حکم آن را تعمیم داد و باید به نمیبنابراین 

همان مورد خاص که ازدواج مرد بیمار است، اکتفا 

 ،1418؛ طباطبایی، 221، 1404)نجفی،  کرد

حکم ازدواج مرد  از فقها ایعده(. در مقابل 392

عدم ارث  دلیل اعتقاد دارندبیمار را تعمیم داده و 

زوجه در صورت عدم نزدیکی، مزاحمت وی برای 

و این علت در مورد ازدواج زوجه  باشدمیوراث 

وجود دارد و بنابراین در صورتی که زوجه  همبیمار 

و قبل از نزدیکی فوت شود، زوج  کندبیمار ازدواج 

 (.599، 1387فخر المحققین، )برد از وی ارث نمی

فقهای  میانتوان گفت در تحلیل این مطلب می

در اثر  ازدواج زن بیمار و فوت ویمورد  امامیه در

بیماری قبل از نزدیکی، اختالف نظر وجود دارد و 

طبق تفسیر مضیق، در صورت فوت زوجه بیمار 

برد و اما طبق تفسیر قبل از نزدیکی، زوج ارث می

شود موسع، حکم ازدواج مرد بیمار تعمیم داده می

و ارث زوج در صورت فوت زوجه قبل از نزدیکی 

شود، فاد می. آنچه از مطالب مستباشدمی منتفی

ه تفسیر مضیق ـوسع نسبت بـرجحان تفسیر م

ضرر به وراثت در صورت فوت زوجه  چون؛ باشدمی

وت زوج بیمار ـرر در صورت فـبیمار، بیش از ض

یمار، زوجه از در فرض فوت زوج ب چرا که ؛باشدمی

برد و اما در صورت فوت هشتم ارث میوی یک

 .بردچهارم ارث میزوجه بیمار، زوج یک
 

  . مهریه3-2-5 

 نزدیکی صورت در را بیمار مرد ازدواج امامیه فقهای

 که صورتی در دانند و اعتقاد دارندمی صحیح

المثل یا کمتر از آن هرم اندازه به زوجه مهرالمسمی

شود و المسمى از اصل ترکه پرداخت می، مهراست

المسمی، از ر غیر این صورت مقدار بیش از مهرد

 چرا کهشود؛ بیمار، پرداخت میثلث اموال زوج 

معنای معاوضه بوده و ضع در حکم مال ازدواج به 

 (.196، 1414)محقق کرکی،  باشدمی

، با آمده استبطالن ازدواج بیمار که در روایات 

؛ باشدمیفسخ ازدواج بیمار در هنگام مرگ متفاوت 

وجب ـفسخ کردن نکاح در هنگام مرگ م چون

شود که سبب ارث و مهریه از بین برود، همان نمی

، نمایدگونه که اگر زوج بیمار نباشد و نکاح را فسخ 

، نخواهد شدفسخ موجب از بین رفتن ارث و مهریه 
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دیگر، مرگ شخص در غیر نکاح بیمار، بیان به 

به معنای از بین بردن  چرا کهشود؛ موجب فسخ می

نکاحی که و بنابراین بطالن  باشدمیموضوع نکاح 

شود در روایات بیان شده است، در صورتی ثابت می

شرط صحت  چون؛ استکه نزدیکی صورت گرفته 

، مخصوصا که نکاح در محل باشدمینکاح، نزدیکی 

بحث ما از نوع تصرفات و قطعیات بیمار در حال 

در « مرضه»و بنابراین ضمیر  باشدمیاش بیماری

والد، به  یبدر صحیحه ا« تزوج فی مرضه»عبارت 

هیت یا مرد، آن هم با وصف مرگ در حال بیماری 

، «رجل»هر چند نسبت دادن فعل به ، گردداز میب

 ،1429)سند،  باشدمیبا لحاظ کردن قبل روایت 

353). 
 

 . عده4-2-5

 بیمار ازدواج بر مترتب آثار دیگر از توانمی را عده

 فرض در نماید ازدواج بیمار مرد چنانچه. دانست

دارد:  وجود دیدگاه چند نزدیکی عدم و نزدیکی

فقهای امامیه در فرض عدم نزدیکی، برخی از 

اند ازدواج بیمار را به منزله عدم تلقی نموده

در چنین حالتی ای عده ؛(559، 1423سبزواری، )

به دلیل فساد و  همعقد را الزم دانسته و گروهی 

ه ـر زوجـبه ه عدم وجوب عدـقائل ببطالن عقد 

در مقابل این گروه ؛ (221 ،1404)نجفی،  باشندمی

ارث و نزدیکی تنها  از فقها، گروهی در صورت عدم

و قائل به وجوب عدد بر  دانندمیمهریه را منتفی 

جمهور  (.59، 1341زوجه هستند )کاشف الغطاء، 

فقهای اهل سنت در مورد عده مطلبی عنوان 

اند و تنها برخی از فقهای مالکیه در صورت نموده

ازدواج بیمار و وقوع نزدیکی، قائل به وجوب عده 

 .وفات هستند

 

 . نکاح شخص بیمار و آثار آن در فقه عامه3-5

در مورد حکم وضعی ازدواج بیمار سه نظریه از 

که در این مجال  شده استفقهای فریقین مطرح 

 ده و نهایتاً شاین سه نظریه و مستندات آن بیان 

 ارزیابی شده است.
 

 نظریه صحت مطلق . 5-3-1

در مورد ازدواج شخص بیمار، میان فقهای اهل 

ابوحنیفه و  وجود دارد؛ از منظرسنت اختالف نظر 

اهل عراق، فقهای شافعی، حنابله، ابن ابی لیلی فقیه 

مذکور چنین  رأی گرای کوفه و زهری درباره مسئله

که ازدواج شخص بیمار در زمان  اندکردهبیان 

 استبیماری مشرف به موت، جایز و صحیح 

 .(495 ،1403، ؛ شیبانی279 ،1419)ماوردی، 

مستندات جواز ازدواج  جمهور فقهای اهل سنت

الف.  اند که عبارتند از:دانستهبیمار را چهار امر 

فَانْکِحُوا مَا طَابَ »ایشان معتقدند آیه شریفه  :کتاب

: هر چه از زنان وَُربَاعَ وَُثلَاثَلَکُمْ مِنَ النِِّسَاءِ مَثْنَى 

چهار  دیگر که شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه،

(، عام بوده و بین 3 /)نساء« گیریدچهار، به زنی 

ازدواج شخص بیمار و شخص سالم تفاوتی قائل 

 (.280، 1419نشده است )ماوردی، 

جبل قال فی  بلغنی أن معاذ بن»روایت : سنتب. 

مرضه الذی مات فیه زوجونی ال ألقى اهلل وأنا أعزب: 

اش که منجر به بل در هنگام بیماریمعاذ بن ج

فوتش شد گفت: مرا همسر دهید تا اینکه عزب 
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بر جواز ازدواج شخص  (1414)بیهقی، « نباشم

 .نمایدمیبیمار داللت 

قائالن به نظریه صحت مطلق، ازدواج در : قیاسج. 

زمان بیماری مشرف به موت را به خرید و فروش 

همان گونه که  اعتقاد داشتنداند و دهکرقیاس 

انسان در زمان سالمتی حق معامله دارد، انسان 

دهد. به اعتقاد بتواند معامله انجام می همبیمار 

ایشان همان گونه که شخص بیمار از مباشرت با 

زان منع نشده، از ازدواج با زنان آزاد نیز همانند کنی

منع نشده است؛ چرا که زن برای انسان سالم 

 (. 280، 1419)ماوردی،  باشدمیمباشرت 

چرا که ؛ باشدمی ازدواج از نیازهای اصلی :عقلد. 

و مرد از  باشدمی نسل بشر متوقف بر ازدواجبقای 

صرف مالش برای نیازهای اصلی خود منع نشده 

در ارزیابی این مطلب ( 280 ،1419است )ماوردی، 

اهل سنت به عقل، به  استنادبیان نمود توان می

دلیل حسن و قبح عقلی، عقل و مستقالت عقلی 

، بلکه برای بیان فلسفه و حکمت حکم به باشدنمی

که حکمت و فسلفه  صورتید، در کنعقل استناد می

حکم با علت حکم متفاوت است؛ چرا که حکمت 

 .باشدنمیغالبی است و دائمی 

 

 نظریه بطالن ازدواج بیمار. 5-3-2

اهل مدینه و مشهور فقهای مالکی به اعتقاد فقهای 

ابن ) باشدنمینکاح شخص بیمار جایز و صحیح 

مرد بیمار محجور  که چرا (؛1995حفید، رشید 

است و به منظور حفظ حق ورثه، از تصرف در مال 

خود و یا دادن آن مال بدون عوض برای چیزی که 

 و از آنجا کهبه آن نیازی ندارد، منع شده است؛ 

؛ باشدمینکاح متضمن تصرف در مال بدون عوض 

هریه و نفقه زوجه بر زوج واجب با ازدواج، مچرا که 

زوج بیمار نیازی به نزدیکی  که صورتیشود، در می

ندارد، لذا باید از ازدواج منع شود. دلیل بر حجر 

بیمار از نکاح، قیاس نکاح بیمار با هبه بیمار و 

ممنوعیت بیمار نسبت به هبه و صدقه مال خود در 

و اگر فرد بیمار چنین فعلی  باشدمیثلث مازاد بر 

را انجام دهد فقط در ثلث اموالش نافذ است )قرافی، 

(. به اعتقاد اهل مدینه و فقهای مالکی 297، 1994

( 209همان، ) باشدنمیجایز  همازدواج زن بیمار 

شود و و در صورت ازدواج، عقد ازدواجش فسخ می

 .(208همان، از یکدیگر جدا شوند ) دبایزوجین می

 اشمالک در مورد بیماری که از بیماری گویندیم

بهبود یابد ابتدا قائل به فسخ و بطالن عقد نکاح 

ه و نمودبیمار بوده و پس از آن از نظر خود عدول 

احتمال دارد زوال  نمایند.می به صحت نکاح حکم

 بیانبیماری دلیل عدول مالک از نظر خود باشد، به 

دیگر از آن جایی که علت فسخ ازدواج بیمار، فساد 

حق ورثه دلیل به  همو فساد عقد باشد میعقد 

از بین  هم، پس از زوال بیماری، فساد عقد باشدمی

 خواهد بود.رود و بنابراین ازدواج صحیح می

مشخص در صورتی  اعتقاد دارند.حسن بصری نیز 

زدواج، ضرر شد هدف و انگیزه بیمار )مرد یا زن( از ا

 باشدمی، ازدواجش جایز نباشدمیرساندن به وراث 

د و مشخص شاضرار محرز ن در صورتی کهو لکن 

شد هدف و انگیزه بیمار از ازدواج، نیاز به ازدواج 

)ماوردی،  می باشد، ازدواجش جایز اباشدمی

1419، 279.) 
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به اعتقاد فقهای مالکیه و اهل مدینه فرد بیمار به 

چرا که د؛ کنتواند ازدواج ذرایع نمیدلیل سد 

شخص بیمار در جایگاه تهمت قرار دارد؛ به بیان 

دیگر امکان دارد هدف شخص بیمار از ازدواج، ایجاد 

باقی وراث باشد که باعث کم شدن مزاحمت برای 

شود ی از وراث و حتى حذف ارث برخی میارث برخ

 (.279 ،1419)ماوردی، 

شیبانی از فقهای حنفیه، بطالن،  نظریه در نقد

 نمایدمیده و بیان نمودیدگاه فقهای مالکیه را نقد 

در کتاب در باب بطالن ازدواج بیمار و صحت ازدواج 

شخص سالم نصی وارد نشده است، همانا خداوند 

ده و بین ازدواج نموازدواج را تا روز قیامت حالل 

، وجود نداردشخص سالم و شخص بیمار تفاوتی 

حدیثی  همکه از پیامبر یا صحابه  رتیستصواین در 

اگر چنین بود، فقهای مالکیه نشده است، که  بیان

(. در 500 ،1403دند )شیبانی، کربدان احتجاج می

صورت  پاسخ استدالل به اینکه شخص بیمار در

، باشدمیه ـه ورثـازدواج متهم به ضرر رساندن ب

چنین تهمتی برای شخص بیمار که  گویندمی

؛ چرا که باشدمیبیماری متصل به موت دارد بعید 

در پی جلب رضایت خداوند  چنین شخصی غالباً

و هم چنین ضرر مانع صحت عقودی مانند  باشدمی

؛ چرا که ازدواج حتی اگر به ضرر ورثه باشدمیبیع ن

و شخص بیمار باشد میبیمار  باشد، به نفع شخص

و دلیل  باشدمی، برای جلب منفعت سزاوارتر از ورثه

شود که رد میهم مزاحمت بیمار با حقوق ورثه 

شود، در نکاح که در سالمتی از شخص منع نمی

 .شودبیماری نیز منع نمی

 جمهور فقهای اهل سنت ازدواج بیمار را مطلقاً

صحیح دانسته و معتقدند در صورت فوت بیمار، 

، 1419)ماوردی،  توارث بین زوجین ثابت است

فقهای مالکیه  (، لکن495، 1403شیبانی، ؛ 279

اند و توارث را منتفی ازدواج بیمار را فاسد دانسته

بیمار در صورتی که به اعتقاد ایشان  اند.دانسته

تا زمان بهبود بیمار از  زوجینو  نمایدازدواج 

بیماری از یکدیگر جدا نشوند، سپس مجدد بیمار 

، توارث بین آنها کندشود و در اثر بیماری فوت 

 باشد.میثابت 

 هم میاندرباره ازدواج مرد بیمار با زن کافر ذمی 

از فقهای  ایعده مالکیه اختالف نظر وجود دارد.

ز ـجایرد بیمار با زن ذمی را ـمالکی ازدواج م

علتی که به دلیل آن ازدواج چرا که ؛ انددانسته

، اضافه استبیمار با زن مسلمان ممنوع شده 

در این دن وارث جدید به مجموعه وراث بود که نمو

ای دیگر معتقد عده، مورد، این علت وجود ندارد

زن ذمی مسلمان شود که در  امکان دارد هستند

بنابراین و  بردمیصورت از مرد بیمار ارث  این

به نظر . ازدواج بیمار با زن ذمی نیز جایز نیست

چرا ؛ باشدتر رسد قول به عدم ثبوت ارث مناسبمی

یکی از شرایط ثبوت ارث، اهلیت زوجه است در که 

که هنگام ازدواج مقتضی ارث بردن موجود  صورتی

 نبوده است.

جمهور فقهای اهل سنت، در صورت ازدواج مرد 

المسمی مستحق دریافت مهربیمار، زوجه را 

، مگر در صورتی که مرد بیمار در زمان انددانسته

ش از مهرالمثل زوجه، برای او اش بیبیماری

ده باشد، که در این صورت کرالمسمی تعیین مهر
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در صورتی شود، لکن مازاد بر مهرالمثل باطل می

مام مهریه به اش صحت یابد، تزوج از بیماریکه 

ز ـالمثل صحیح و ازدواج جایرمههمراه مازاد بر 

شود و توارث بین زوجین ثابت می باشدمی

فقها در مورد میزان  ، لکن(495 ،1403)شیبانی، 

اعتقاد اند. ایشان المسمى قائل به تفصیل شدهمهر

المسمی بیش از میزان مهر در صورتی که دارند

وراث باشد، مقداری که و زوجه از  باشدمهرالمثل 

خواهد المثل است به سایر وراث تعلق بیش از مهر

و اما اگر زوجه وارث ( 279، 1419)ماوردی،  گرفت

ذمی یا مکاتب باشد، مازاد بر نباشد، یعنی اگر 

ه پرداخت ـه زوجـالمثل از ثلث اموال زوج، بمهر

 .(279 ،1419شود )ماوردی، می

هم  ازدواج زن بیمار را مشهور فقهای اهل سنت

اعتقاد دانند و ازدواج مرد بیمار، صحیح می مانند

زن بیمار فوت نماید، زوج از او در صورتی که  دارند

برد و زوج باید مهریه زوجه را پس از مرگش ارث می

به وراث بپردازد. اگر زن بیمار به کمتر از مقدار 

مهرالمثلش ازدواج کرده باشد، آن مقدار که کمتر 

شته باشد وصیت است، اگر زوج استحقاق ارث دا

زوج  در صورتی کهشود، لکن می شمردهبرای شوهر 

 شودنقصان در ثلث أموال نافذ میوارث نبود، 

بیمار در زمان  چرا که؛ (280 ،1419ماوردی، )

که در اختیار دارد تفویت  تواند اموالیبیماری نمی

نماید، لکن پذیرش و تعیین مهریه کمتر از 

مهرالمثل تقویت نیست و بلکه عدم تکسب بیشتر 

شود. هم چنین بیمار از تصرفاتی که به می شمرده

ماند رسد بعد از فوت او برای وراث باقی مینظر می

ند ممنوع است، در شوو وراث از آن منتفع می

رود و دیگر با فوت از بین میکه بضع زن صورتی 

 (.1417)رافعی قزوینی،  باشدنمیقابل انتفاع 

ذکر است در صورتی که شخص بیمار فوت  به الزم

در  همو دیونی بر ذمه داشته باشد، طلبکاران  کند

و همسران متوفی، به نسبت باشند میترکه شریک 

. در صورتی که برندمیمهرشان، در ترکه سهم 

از آنها یا همه آنها بیش از  المسمی یکیمهر

مهرالمثلش باشد، مقدار بیش از مهرالمثل داخل در 

ثلث اموال که شخص بیمار حق وصیت در آن را 

زوجه وارث  که صورتی درشود و بنابراین داشته، می

چرا که شود؛ بود، مازاد بر مهرالمثل بازگردانده می

در ، لکن باشدمیوصیت به نفع وارث صحیح ن

زوجه به دلیل بردگی یا کافر بودنش  هصورتی ک

ه او داده ـر مهرالمثل بـبوارث زوج نباشد، زیاده 

چرا ؛ باشدمیشود و بر سایر موصى لهم مقدم می

 باشدمیهدیه و بخششی از دوران حیات بیمار که 

 و از این لحاظ مقدم است.

زوجه در هنگام ازدواج با شخص  در صورتی که

بیمار، کافر ذمی بوده و سپس مسلمان شود وارث 

المسمی شود و اگر مهرمی شمردهشخص بیمار 

زوجه، پیش از مهرالمثلش باشد، از گرفتن بیش از 

شود و در صورتی که شخص مهرالمثل منع می

یا  کندفوت  اش صحت یابد، سپسبیمار از بیماری

ش از مهرالمثل، از اصل مال او د، پیکناینکه فوت ن

مرد  بر این اساس در صورتی کهشود. پرداخت می

و  کردهدر زمان بیماری خود با زن ذمی ازدواج 

در حالی  کندمهرالمسمی وی را هزار درهم تعیین 

 کند، سپس فوت باشدالمثلش پانصد درهم که مهر

و هیچ مالی به جز همان هزار درهمی که به عنوان 
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، نداشته باشد، از آن جایی که نمودهن مهریه تعیی

زن استحقاق دریافت پانصد درهم به عنوان مهریه 

را دارد و مابقی ترکه نیز پانصد درهم است که ثلث 

گیرد به زوجه ششصد و ترکه نیز به وی تعلق می

شود، لکن شصت و شش درهم به وی پرداخت می

اش با زنی مرد بیمار در زمان بیماریدر صورتی که 

، در حالی که کندبا مهریه هزار درهم ازدواج 

المثل زن پانصد درهم است، سپس زوجه قبل مهر

و پس از آن زوج بیمار در اثر  کنداز زوج فوت 

ای به جز همان بیماری فوت نماید و هیچ سرمایه

هزار درهم نداشته باشد، در این صورت زوجه از 

قبل از زوج بیمار فوت  چرا کهشود؛ محروم میارث 

نموده است و زوج بیمار وارث زوجه خواهد شد 

 .(280 ،1419)ماوردی، 

آثار ازدواج بیمار قائل به  فقهای مالکیه درباره

اند و معتقدند در صورتی که زوجه از تفصیل شده

بیماری زوج در هنگام عقد ازدواج آگاه باشد و در 

جین صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشد، زو

باید از یکدیگر جدا شوند و زوجه مستحق دریافت 

مهریه از زوج نیست و در صورتی که زوجه از 

بیماری زوج در هنگام عقد ازدواج آگاه نباشد و 

نزدیکی نیز صورت گرفته باشد، زوجین باید از هم 

اش جدا شوند، با این تفاوت که اگر زوج از بیماری

د را به طور تواند مهریه خوصحت یابد، زوجه می

کامل از زوج مطالبه کند. اما اگر زوج در اثر بیماری 

که در هنگام عقد بدان مبتال بوده، فوت نماید، 

دریافت مهریه خود از ثلث اموال زوجه مستحق 

  (.499-496، 1403زوج است )شیبانی، 

علت  چنین بیان نمودتوان در تحلیل این مطلب می

عدم تعلق مهریه به زوجه در صورت آگاهی از 

؛ باشدمیبیماری زوج در هنگام عقد، قاعده اقدام 

این قاعده، هرگاه شخصی با توجه و  چون براساس

 طرفشود از باعث دهد که بآگاهی عملی را انجام 

واردکننده زیان، شود دیگران زیان به وی وارد 

در باب فقهای مالکیه  باشد.نمیمسئول خسارت 

قائل به جدایی زوج و زوجه  هم بیمارازدواج زن 

اگر  اعتقاد دارندو ( 549 ،1400)نمری،  باشندمی

زوجه مستحق دریافت  نزدیکی صورت نگرفته باشد،

اگر نزدیکی صورت گرفته  و اما باشدنمیمهریه 

المسمی برای به دلیل فساد عقد از ثلث باشد مهر

تأثیر ( 549 ،1400مری، ناموال ثابت است )

بیان شد،  ی و شرایط آن همان گونه که سابقاًبیمار

مراد از بیماری در این مقام، بیماری مشرف به موت 

  (.200، 1423سبزواری، ) باشدمی

که در روایات « مات فی مرضه»نسبت به عبارت 

ده است، دو احتمال وجود دارد: احتمال اول بیان ش

 سببت باشد، یعنی ببیبه معنای س« فی»اینکه 

برای « فی»احتمال دوم اینکه  است؛مرگ، بیماری 

برای سببیت باشد « فی»چنانچه  است. یتزمان

بدین معناست که شخص باید با همان بیماری در 

« فی»در صورتی که و لکن  کندهنگام عقد فوت 

ق بیماری ـعنای مطلـه مـرای زمانیت باشد، بـب

این  مطابق با(. 222، 1404)نجفی،  باشدمی

مرد بیمار پس از بهبود از در صورتی که احتمال، 

، احکام کندفوت  بیماری، در اثر بیماری دیگری

ه ارث ـواج آنها جاری شده و زوجزوجیت بر ازد

عمومات و اطالقات بر ارث بردن زوجه چون برد؛ می
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مرد  در صورتی کهاز مرد بیمار داللت دارند، لکن 

زمان بیماری هنگام عقد به قتل برسد، به بیمار در 

که مرگ مستند به قتل باشد، زوجه ارث  نحوی

 (.199، 1423)سبزواری،  بردنمی

فرد بیمار از بیماری بهبود یابد و یا  در صورتی که

در اثر بیماری، غیر از بیماری زمان عقد، تمام احکام 

شود؛ زیرا روایات عقد ازدواج بر آن مترتب می

در این باره وجود دارد، به طور مطلق  خاصی که

حال بیماری باشد،  وارد شده است و بر عقدی که در

 د مرگیشوشود و آنچه به ذهن متبادر میحمل می

 است.بیماری زمان عقد  علتکه به  باشدمی

 

 . نتیجه6

گذار حکم به در قانون مدنی در باب ارث، قانون

از محرومیت زوجه از ارث در حالت فوت زوج 

ی زوجیت وجود مرضی که در حین انعقاد علقه

داشته است، داده است. این محرومیت مشروط به 

زا در ی چالشباشد. نکتهعدم وقوع مباشرت می

الذکر ی مذکور عدم تعیین وضعیت نکاح فوقماده

ه ذهن متبادر ـی اول اینگونه بباشد. در وهلهمی

نظر شود که با استناد به اصل صحت و در می

گرفتن تبعات بار کردن حکم بطالن به نکاح، باید 

وضعیت نکاح را صحیح دانست. مبنای این حکم را 

توان ایجاب مصلحتی دانست که فقهای امامیه می

صحت مشروط نیز با در نظر گرفتن آن، حکم به 

زوجه را از ارث محروم  نکاح مذکور داده و صرفاً

کور ذیل باب ی دیگر این که حکم مذدانند. نکتهمی

گذار در مقام رسد قانونارث آمده است و به نظر می

بیان یکی از آثار نکاح صحیحی است که در وضعیت 

ی رابطه مذکور رخ داده است. در واقع مقنن صرفاً

توان توارث را از آثار نکاح حذف نموده است و نمی

ی بر مبنای حذف یک اثر، فرض را بر بطالن رابطه

 زوجیت گذاشت.

ی مهم باید در این بحث الوصف باید یک نکتهعم

مورد توجه قرار گیرد و آن نیز لزوم وجود شفافیت 

باشد. شفافیت یکی از در یک سیستم حقوقی می

باشد و عناصر اصلی مفهوم حکومت قانون می

حکومت قانون نیز ستون فقرات هر نظام حقوقی 

ردد ـگشود. شفافیت موجب میمحسوب می

ثرترین سادزا کاهش پیدا کند و مؤهای فزمینه

« قـسوءاستفاده از ح»جاد فساد، ـر در ایـمتغی

تر عدم جزمیت در قانون باشد. به بیان سادهمی

گردد که راه را برای موجب بروز خالءهایی می

کنند و این امر موجب استفاده از حق باز میسوء

 هایی مواجه گردد.گردد استقرار عدالت با چالشمی

شود ی غیرمالی محسوب میماهیتاً یک رابطهنکاح 

و فضای حاکم بر آن جزئی از حریم خصوصی افراد 

گذار ی همین وصف قانونگردد. به واسطهتلقی می

میزان دخالت و وضع احکام را در این رابطه به 

ه اصل آزادی اراده ـها را بده و آنـداقل رسانـح

غیرمالی رغم سپارد. اما باید در نظر داشت علیمی

ی مذکور آثار مالی بودن ذات نکاح، رابطه

چشمگیری مانند مهریه، ارث، نفقه و... دارد و این 

تواند بستر را برای سوءاستفاده از حق آثار مالی می

 هموار کند.

گذار برای جلوگیری قانون مدنی قانون 945در ماده 

از سوءاستفاده از حق، زوجه را با شروط مذکور از 

دانسته است. اما باید در نظر داشت  ارث محروم
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عالوه بر ارث، نکاح آثار مالی دیگری همانند نفقه، 

المثل و... دارد. از این رو پوشش دادن مهریه، اجرت

گذار، برای افزایش خالءهای مذکور توسط قانون

رسد. در این شفافیت الزم و ضروری به نظر می

 945ی راستا تعیین وضعیت نکاح در فرض ماده

قانون مدنی و سایر آثار مالی به تبعیت از فقه، 

 نماید. راهکار مناسبی می

 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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