
کشور اندونزی ثر از منظر فقه امامیه و شافعیه و تطبیق آن با قانون مدنی  احکام همسر مفقوداأل
معصومه نژاد موسوی1 ،  آیوالبتول القدری 2

چکیده
گر زوجی مفقود شود، برای همسر او احکامی وجود  بر اس���اس دیدگاه مذاهب اس���المی، ا
کامل دیدگاه فقهاس���ت. بنابراین، س���ؤال اصلی  دارد. ه���دف اصل���ی این تحقیق، تبیین 
که احکام فقهی همس���ر مفقودالثر از دیدگاه برخی مذاهب اسالمی و  تحقیق این اس���ت 
قانون اندونزی چیست؟ مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد فقهی نوشته 
که از دیدگاه امامیه در صورت معلوم- ش���ده اس���ت. از دس���تاوردهای تحقیق این اس���ت 
گرچه وظیفه اولیه زوج�ه ص�بر است، اما در برخی موارد با توجه به  بودن حیات مفقود، ا
کرده و این حکم  ج عمل  وجود عس���ر و حرج برای زوج�ه، می توان طبق قاعده عس�ر و حر
را منتفی دانس���ت، البته ترک زندگی خانوادگی به تنهای���ی نمی تواند موجبی برای طالق 
گر با آثاری مانند نپرداختن نفقه و انجام-ندادن وظایف خاص زناشویی همراه  باش���د و ا
گر  شود، موجب عسر و حرج برای زن شده، می تواند از موجبات درخواست طالق باشد. ا
حیات مفقود معلوم و نفقه زوجه برق�رار نباشد با استناد به دالیل مختلف، قائل به وجود 
کند،  کم مراجعه  حق درخواس���ت ط�الق ب�رای زوجه هس���تند. در صورتی که زوجه ب���ه حا
ک���م از روز مراجعه ب���ه وی، امر به انتظار به مدت چه�ار س���ال می کند. در مدت انتظار  حا
گر ب���ه مدت چهار س���ال خبری از او  ک���م ش���خص مفقود را جس���ت وجو می کند و ا زن، حا
گذشتن مدت عده، می تواند  کم زن را امر به نگه داشتن عده می کند. زن پس از  نشد، حا
کن���د در مدت انتظار و  که زن انتظار را اختیار  کند. در صورت���ی  ب���ا ش���خص دیگری ازدواج 
گرفت. ش���افعیه، موض�ع س�ختگیرانه ای  همچنین در ایام عده، نفقه به زن تعلق خواهد 
درب�اره زوج�ه مفق�ودالثر برگزیده و به طور مطلق، به صبر به مدت طوالنی حکم داده اند. 

کلیدی: عده، غیبت، مفقودالثر، تربص، تفحص.  گان  واژ

1. مقدمه
در فقه شیعه و اهل سنت، احکامی برای همسر مفقودالثر بیان شده است. این امکان وجود دارد 

که ش���وهر به دالیل مختلف مفقود ش���ود، خواه اینکه بر اثر حوادث طبیعی مثل س���یل و زلزله و غرق 

گروه علمی - تربیتی فقه و اصول، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از ایران. 1. مدرس 
کارشناسی فقه و اصول، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از اندونزی. 2 . دانش آموخته 

دوفصلنامه تخصصی پژوهش های فقهی زنان و خانواده / سال اول/ شماره اول/ بهار و تابستان 1398/ 103-77
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گاهی باعث  که  کشتی وسط دریا ناپدید شود، و چه بر اثر محصول فعل انسان، مانند جنگ  ش���دن 

که  می شود شوهر از خانواده ناپدید شود و خانواده به ویژه زوجه، دچار بی اطالعی و سردرگمی شود 

در اصطالح به آن زوج، مفقودالثر می گویند. از مهمترین تبعات مفقود ش���دن مرد، مشکالتی است 

که در رابطه با زن ایجاد می ش���ود. از یک طرف، ش���اید زن نفقه نداش���ته باش���د تا هزینه های زندگی 

که  را بپردازد و از طرف دیگر، ممکن اس���ت زوجه در ش���رایط دش���واری به س���ر ببرد. برخی معتقدند 

کم به مدت چهار فردی را برای جست وجوی مفقود شده  کند. حا ع رجوع  کم شر زوجه باید به حا

که مفقود ش���د، چهار سال او شروع می شود. این  می فرس���تد. بعضی دیگر می گویند از همان زمانی 

کنون بحث مستقلی به  کتاب های فقها، ضمن مباحث طالق و عده بحث شده، ولی تا  موضوع در 

که شاید  خصوص به صورت مقارنه ای انجام نشده است. تحقیق حاضر در حد خود ابتکاری است 

برای اولین بار به صورت تطبیقی، احکام همس���ر متی نوشته شده مانند مقاله مفقود از نظر مذهب 

کش���ور اندونزی. مقاله بررس���ی اح���کام و حقوق زوجه  امامیه و ش���افعیه و تطبیق آن با قانون مدنی 

مفقودالثر در مذاهب اس���المی توس���ط حجت االس���الم محمد عرب ش���اهی. مقاله بررسی تطبیقی 

وضعی���ت غای���ب مفقودالثر قبل و بعد از صدور حک���م موت فرضی در فقه امامی���ه. حقوق موضوعه 

ایران، نوش���ته فاطمه تقوی علوی کالیی و حسن مبینی س���چلمایی و سید مهدی احمدی. مقاله 

نفق���ه زوج���ه غائ���ب مفقودالثر در فقه و حق���وق با رویکردی بر نظر امام خمینی؟هر؟ نوش���ته س���ید 

حس���ین صفایی و زینب خیری. بیش���تر مقاالت نام برده شده از جهت فقهی و حقوقی بررسی شده 

کش���ور اندونزی  اس���ت. مقال���ه حاضر، فقط از دیدگاه ش���افعیه و امامیه و تطبی���ق آن با قانون مدنی 

گاه سازی اجتماع  بررسی شده است. اهداف این پژوهش عبارتند از: زمینه سازی برای تحقیقات و آ

کشور  نسبت به احکام این موضوع، تطبیق و تقریب میان مذاهب امامیه و شافعیه با قانون مدنی 

کشور.  اندونزی و تبیین دیدگاه های فقهی در این مسئله، برای اصالح قوانین 

2. مفهوم شناسی

2-1. عده

ع���ده در لغ���ت از ماده عدد به معنای احصا و ش���مردن آمده و عده طالق ی���ا عده وفات، مدت زمانی 

ع برای زن مشخص کرده که نمی تواند در آن مدت ازدواج کند. )انیس، 1408، ص587(  است که شر

که زن بعد از طالق و زوال نکاح یا وفات، الزم اس���ت  در اصطالح فقها، عبارت اس���ت از انتظار ش���رعی 

کند )عبدالمنعم، بی تا، 481/2(. انواع عده عبارت  کرده، سپس شوهر دیگری اختیار  مدتی درنگ 

کدام از انواع  که زن برای هر  است از: عده طالق، عده وفات، عده مفقودالثر، عده آمیزش اشتباهی 
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کی از حیض  کند. عده طالق در ازدواج دائم سه بار پا یاد شده، باید زمانی را در حالت انتظار سپری 

که حیض نمی بیند، ولی به سن یائسگی نرسیده، سه ماه است، اما عده طالق  است و در مورد زنی 

در عقد موقت در صورت حیض نشدن در سن حیض، یک ماه و نیم است. در صورت حیض شدن، 

گر زن حامل  عده بنابر مهور دو حیض است. عده مرگ شوهر بنابر مشهور، چهار ماه و ده روز است و ا

باش���د، عده او طوالنی ترین زمان بین مدت عده یا وضع حمل اوس���ت. عده آمیزش به اش���تباهی، 

مانند عده طالق است )نجفی، بی تا، 293/32؛ فخرالمحققین، بی تا، 355/3؛ خوانساری، بی تا، 

که عده طالق در ازدواج دائم، س���ه طهر است و در مورد  566/4(. برخی از اهل س���نت نیز معتقدند 

که حیض نمی بیند و به سن یائسگی نرسیده، سه ماه است، اما عده طالق برای زن حامله، تا  زنی 

گر زن حامل باشد، عده  زمان زایمان است. عده مرگ شوهر بنابر مشهور، چهار ماه و ده روز است. ا

او طوالنی تری���ن زم���ان بین مدت عده یا وضع حمل اوس���ت و عده آمیزش به اش���تباهی، مانند عده 

طالق است )بخاری، 1422؛ نیشابوری، 1412(. 

2-2. غیبت

که از تو پنهان و دور باش���د و اس���م مص���در اغتیاب، یعنی او  غیب���ت در لغت، مصدر غاب، یعنی آنچه 

کرد و بدی هایش را برش���مرد، اس���ت. )انی���س، 1408، ص667( در فق���ه، معنای خاصی بر  را غیب���ت 

کار رفته اس���ت.  آن ب���ار نش���ده و در اینجا نی���ز در همان معنای لغوی خود، یعنی فقدان و نبودن، به 

کرده است )شیخ  ش���یخ طوس���ی در المبسوط، غیبت را به دو صورت منقطعه و غیر منقطعه تقسیم 

طوسی، 1387، 277/5(. 

2-2-1. اقسام غیبت

اول( غیبت غیر منقطعه

که هنوز خبر غایب، قطعی نشده و محل غیبت او معلوم است. )حجازی  مقصود از آن، غیبتی است 

که زنده است.  که به شهری رفته و مقیم آنجا شده، و می دانند  کسی  مقدسی، بی تا، 114/4( مانند 

که یقین  کند تا زمانی  در این صورت، زوجیت به حال خود باقی بوده و زن نمی تواند مطالبه طالق 

کند. همه علمای اهل س���نت، قائل به این موضوع هس���تند )ابن قدامه، بی تا، 130/9(.  به مرگ او 

امامیه نیز در این حکم با اهل سنت موافقند )عاملی، بی تا، 36/2(. عالمه حلی می گوید: »هنگامی 

که مردی غایب ش���ود، ولی خبر زنده بودنش می رسد یا نماینده او نفقه زن را می دهد، بر زن واجب 

کند« )عالمه حلی، 1411، 71/2(.  است برای همیشه صبر 

که در دعائم االس���الم از جعفربن محمد از پ���درش از آبائش از علی؟ع؟ آمده، بر آن داللت  روایتی 
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که محل مفقود معلوم باشد، زن حق  که فرمود: »إذا علم مکان المفقود لم تنکح امرأته؛ زمانی  دارد 

که محل مفقودالثر معلوم باش���د، زوجه  ن���کاح ن���دارد«. در این روایت، تصریح ش���ده بر اینکه زمانی 

که محل مفقودالثر معلوم است، زن نباید ازدواج  حق ازدواج ندارد. بنابراین در غیبت غیر منقطعه 

دیگری انجام دهد )محدث نوری، 1408، 418/14(. 

دوم( غیبت منقطعه

ک���ه در آن، خبری از  غیب���ت منقطع���ه، به معنای مفقودالثر نیز اس���ت و غیبتی را منقطعه می گویند 

ش���خص غایب در دس���ت نبوده و مکان او نامعلوم اس���ت، یعنی ش����خص، مفق�ودالثر ش�ده، مانن�د 

که به جنگ رفته و ناپدید شده است. بنابراین، مفه�وم مفق�ودالثر، أخ�ص از غایب است.  شخصی 

)شیخ طوسی، 1387، 277/5( 

ثر  2-3. مفقوداأل

مفقودالثر در لغت به معنای غایب ش���دن است. راغب می گوید: »فقد، نبودن شیء است بعد از بودن 

آن، و آن از عدم اخص است که عدم، به چیزی که به وجود نیامده نیز گفته می شود«. )راغب اصفهانی، 

1416، ص641( در معنای اصطالحی مفقودالثر، تفاوت هایی میان فقه�است. مفقود به کسی می گویند 

که مکانش مش���خص نیست )س���عدی، 1408، ص288(. برخ�ی از فقه�ای امامیه در تعریف مفقودالثر 

که از وطن خود ناپدید ش���ود، خب�ری از او ب�ه م�ا نمی رس���د و  گفته ان���د: »کس���ی که غیب�ت منقط����ع دارد 

وضعیت او از جهت حیات یا ممات، ب�ر م�ا معل�وم نیست« )محقق حلی، ١4٢٠، 4/١٧٢(. 

که خبری از او نرسیده و مکانش نامعلوم است. غیبت،  کسی است  از نظر فقهای شافعی، مفقود 

که در  که ظ�اهر آن س����المتی ش�خص اس�ت، مانند س�فر تجارتی به جایی  دو نوع اس���ت. یکی غیبتی 

آنجا جنگ نباشد و دیگری غیبتی که ظاهر آن مرگ شخص اس�ت، مانند کسی که در محدوده جنگ 

گفته  کس���ی  خ ده�د. )النووی، بی تا، ١5٩/18( مفقود به  مفقود ش���ود یا در دری���ا حادث�ه ای ب�رایش ر

که اثرش مندرس شده و خبری از او نباشد و ظن غالب به موتش باشد )دمشقی عثمانی،  می شود 

که به علت طوالنی شدن مدت  1416، 85/2(. مشهور فقهای امامیه، مفقودالثر را فردی می دانند 

که  غیبت، خبری از او در دس���ت نبوده و زنده یا مرده بودنش معلوم نباش���د. در مقابل رأی مش���هور 

که مراد از مفقود در  کرده، برخی از فقها بر این نظر هس���تند  اس���باب فقد مفقودالثر را مطلق معرفی 

که برای س���فر رفته و خبری از او در دست نیست؛ زیرا در روایات،  کس���ی اس���ت  روایات مربوطه، تنها 

صحبت از نامه نگاری و ارس���ال آن به مکان های مورد نظر برای فحص اس���ت، درحالی که انجام این 

که در جنگ و یا موارد دیگر مفقود می شوند، ممکن نخواهد بود.  تشریفات، برای افرادی 
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2-4. فحص

فحص در لغت به معنای جس���ت وجوی دقیق اس���ت. )راغب اصفهانی، 1416، ص714( در اصطالح 

گر آن جهت معلوم و  که غایب شده، ا چنین تعریف شده است: جست وجو از شوهر در جهتی است 

معین باش���د، و در غیر این صورت در هر چهار س���مت به دنبال او می گردد به شرط اینکه چهار طرف 

احتمال داده شود )شهید ثانی، 1413، 284/9(. 

2-5. صبر

ع آن را اقتض���ا می کند، یا حفظ  که عقل و ش���ر صبر در لغت، خویش���تن داری اس���ت ب���ر انجام چیزی 

ع، خویش���تن داری از آن را اقتضا می کند. )راغ���ب اصفهانی، 1416،  که عقل و ش���ر خوی���ش از چیزی 

ص474( 

2-6. تربص

کش���یدن اس���ت. برخی واژه شناسان، تربص را این گونه  تربص در لغت از ماده ربص به معنای انتظار 

گرانی یا فراوانی  کشیدن است برای چیزی، مانند انتظارکشیدن برای  کرده اند: »تربص، انتظار  معنا 

که حصول یا زوال آن، محل انتظار اس���ت«. )راغ���ب اصفهانی، 1416، ص338(  مت���اع ی���ا برای امری 

هٍر« و در آیه ٢٢٨ همین  شأْ
َ
ربعِة أ

َ
ُلوَن منأْ نس���ائِهم َتَربص أ ذیَن یؤأْ

اّ
این واژه در آیه ٢٢٦ س����وره بق�ره: »أَل

نُفس���ِهَناّ َثاَلَثَة ُقُروء« نیز با همین لفظ آمده اس���ت. در آیه ٢٣4 سوره 
َ
َقات یَتَربصَنِ بأ

اّ
مَطَل س���وره: »والأْ

ش���هٍر و عش���رًا« با همین 
َ
ربعَة أ

َ
نُفس���ِهَناّ أ

َ
وَن منکم و یَذروَن َازواجًا یَتَربصَن ِبأ

اّ
ذیَن یَتوَف

اّ
بقره آمده: »واَل

کم  که حا لفظ، تربص به معنای انتظارکش���یدن زن اس���ت. تربص در اصطالح فقه به این معناس���ت 

که تا چهار سال انتظار بکشد )شیخ طوسی، 1388،  کند  که غایب اس���ت، امر می  به زوجه ش���خصی 

287/5؛ نجفی، بی تا، 293/32؛ ش���هید ثانی، 1413، 284/9؛ محقق حلی، بی تا، ص 314(. باید 

که در صبر، پایان انتظار  که واژه صبر و تربص، هر دو به یک معناس���ت. با این تف���اوت  توجه داش���ت 

که م���دت و آغاز و  کار می رود  ب���ه طور دقیق مش���خص نیس���ت، درحالی که تربص، برای انتظ���اری به 

که در قرآن از آن با واژه تربص یادشده، آغاز عده پ�س از  پایان آن مع�ین است. در عده طالق یا وفات 

جاری شدن صیغه طالق یا پس از فوت زوج و پایان آن نیز معین است. ت�ربص از نظ�ر اصطالحی نیز 

که آن را از صبر متمایز می کند.  احکامی دارد 

2-6-1. شرایط تربص

اول( عدم منفق 

گر مفقودالثر م�الی ب�رای پرداخ�ت نفق�ه زوج�ه داش�ته باش�د یا ول�ی مفقودالثر نفقه را  از نظر امامیه، ا



82

دن
هاا

خو
ن و 

زهو
ی 
قه
ی ف

هو
ش 

وه
پژ

کسی نفقه را بدهد، زوجه حق درخواست ط�الق ن�دارد. از نظر صاحب جواهر، این نظر به  بپردازد یا 

که نفقه  که تا زمانی  دلیل اصل بقای زوجیت و نیز نص�وص، قطع�ی اس�ت؛ زیرا روایات تصریح دارند 

که  کم ولی را مجبور می کن�د  برقرار باش�د، زوج�ه ح�ق درخواس�ت ط�الق ندارد. در غیر این صورت، حا

کن�د. )نجف�ی، 1404، 288/19(  زوج�ه را مطلق�ه 

دوم( مراجعه به حاکم 

کم اس���ت. بنابراین،  صاح���ب جواهر می فرماید: »امر طالق یا اعتداد، متوقف بر مراجعه زوجه به حا

کم مراجعه نکند، ط�الق و ع�ده ن�دارد، بلکه رابطه زوجیت  گر صد سال هم بگذرد، ولی زوجه به حا ا

کم نباشد یا برای او اقدام  گر حا برقرار اس���ت«. )نجفی، ١4٠4، ٢٩١/19( شهید ثانی نیز می فرماید: »ا

که از نظر شرعی، حکم به موت  در این زمینه ممکن نباش���د، بر زوجه صبر متعین می ش���ود تا زمانی 

مفقودالثر داده شود یا وضعیت او معلوم شود و دلیل این امر، اص�الت بق�ای زوجیت است«. پیامبر 

ی یأتیها یقین موته أو طالقه«. امام علی؟ع؟  کرم؟ص؟ در روایتی می فرماید: »إمرأة المفقود إمرأت�ه حتاّ ا

کم ب�رای تفح�ص ممکن  که اقدام حا می فرماید: »هذه إمرأة ابتلیت فلتصبر« حمل می شود بر جایی 

نباشد. )شهید ثانی، ١٤١٣، 9/٢٨٧( 

که این حالت ب�رای زوج�ه ض�رر است و ضرر  صاحب حدائق بر نظر شهید ثانی اشکال وارد می کند 
کم داللت دارند، اما  براس���اس آیات و روایات نفی شده اس���ت. برخ�ی روایات، ب�ر ل�زوم مراجعه به حا

کاشانی در الوافی نیز استناد  در برخی روایات هم ذکری از آن نیامده اس���ت. ایش���ان ب�ه نظر محدث 

که زوجه  کم، ولی مفقودالثر را مجبور می کند  که در صورت فق�دان زوج و ع�دم ص�بر زوجه، حا کرده 

کند، پس از آنکه تربص و تفحص به پایان رسید. بنابراین، حصول تربص و تفحص مد نظ�ر  را مطلقه 

که در صورت  کم دانس���ته و نتیجه می گیرد  اس����ت، پ�س ص�احب ح�دائق احتیاط را در مراجعه به حا

کم یا تع�ذر او، حکم منتفی نمی شود، بلکه قیام به این ام�ر، ب�ر اف�راد ع�ادل از مؤمن�ان واج�ب  عدم ح�ا

اس�ت )بحرانی، 1405، 486/25(. در برخی از روایات تصریح شده بر اینکه زوجه مفقودالثر می توان�د 

کیف یصنع  کن�د. ص�حیحه برید می گوید: »س���ألت أبا عبدااهلل علیه الس���الم عن المفقود  ص�بر اختیار 

ی عنها فإن هی رفعت أمرها إلی الوالی أجلها أربع س���نین«،  بإمرأته قال ما س���کتت عنه و صبرت یخلاّ

ح می ش���ود. در هم�ین روایت آم�ده: »فإن  کند، تربص و تفحص مطر کم مراجعه  گر زوجه به حا ام���ا ا

ه���ی رفعت أمرها إلی الوالی أ جلها أربع س���نین ث�م یکت�ب إل�ی الص�قع ال�ذی فق�د فیه فلیس���أل عنه«. 

نها تأتی المام فیأمرها أن تنتظر أربع سنین فیطلب فی الرض«. این  در موثقه سماعه می گوید: »فإاّ

کم را نشان می دهن�د.  بخش از روایات، لزوم مراجعه زوجه به حا
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سوم( تفحص از مفقود 

که  که قائل به تربص چهار س����اله زوج�ه مفق�ودالثر هس����تند، نظ�ر امامیه آن اس���ت  از میان مذاهبی 

در مدت تربص، باید تفحص درباره مفقود نیز صورت بگیرد و تنها فقهای امامیه به ط�ور مبس����وط، 

ب�ه مس����ائل و احکام مختل�ف تفحص پرداخته اند. از نظر فقهای امامیه، بخش���ی از روایت برید »ثم 

ت�ی  احیة الاّ یکتب إلی الصقع الذی فقد فیه« و نیز بخشی از روایت حلبی»بعث الوالی أو یکتب إل�ی الناّ

که زوج مفقود ش���ده  ه����و غائ�ب فیه�ا« داللت دارند بر اینکه فحص در همان مکانی صورت می گیرد 

کلم�ه ارض، مطل�ق است و قیدی  که  اس�ت. از طرفی در روایت سماعه آمده: »فیطل�ب ف�ی الرض«، 

که زوج در  که مکان فح���ص را مقید آورده، بر ج�ایی حم�ل می ش���ود  ن���دارد. بنابرای���ن، روایات قبلی 

که مفقود شده، مانده و به مکان دیگری نرفته است. شهید ثانی می فرماید:  همان مکانی 

گونه ای  گر شخصی در شهری معین یا در جهت جغرافیایی معین مفق�ود ش�ده باش�د، به  ا
که ق�راین نش����ان ده�د که از آنج�ا ب�ه مکانی دیگ�ر نرفت�ه، جس���ت وجو در همان ش���هر یا همان 
کدام سمت  کدام شهر یا به  که مفقود به  گ�ر مع�ین نباش���د  کافی اس���ت، اما ا جهت جغرافیایی 
که احتمال وجود مفقود در آنها می رود، جس���ت وجو ش���ود. )ش�هید  رفته، باید در چهار جه�ت 

ث�انی، ١4١٣، 9/٢٨٧( 

کند، تفح�ص در هم�ان ع�راق و خراس���ان و  گ���ر برای مثال، یک عراقی از عراق به خراس���ان س���فر  ا

گرچ���ه ب�ه احتم�االت بعید  کافی اس���ت. )خمینی؟هر؟، بی تا، ٣4٢/2(، پس ا منازل واقع در مس���یر 

توج���ه نمی ش���ود، فحص باید ب���ه میزان متعارف باش���د. درباره م���دت تفحص، ش���هید ثانی عقیده 

که زوجه به تربص می نشیند.  که براس���اس روایات، بیشترین مدت تفحص، چهار سالی است  دارد 

کافی  گ���ر قبل از پایان چهار س���ال تفحص پای���ان یابد، تربص به تنهایی و ب���دون تفحص  بنابرای���ن، ا

که اج�ل چهار  است )شهید ث�انی، ١4١٣، ٢٨٧/9(. ص�احب جواهر بر شهید ثانی اشکال وارد می کند 

س����اله را تعب�دی دانس�ته، درحالی که این امر با اس���تصحاب منع و احتیاط منافات دارد؛ زیرا ممکن 

که جان�ب  کافی نباشد، پس بهتر است  گ�اهی چه�ار س���ال هم برای تفحص درباره مفقودالثر  اس���ت 

گر بیش���تر از این مدت هم فحص الزم بود، به آن عم�ل شود )نجف�ی، ١4٠4،  احتیاط رعایت ش���ده و ا

گ�اهی  که چون تفحص مستلزم سفر به مکان های مختلف و چه بسا دور و  295/32(. مسلم است 

ارسال با نامه یا نماینده است، به اجرت و هزینه نیاز دارد. از نظر فقهای شیعی، ب�ه دلیل اص�ل عدم 

که این هزینه ها از مال مفقود پرداخت ش����ود و در نتیجه  وجوب این هزینه ها بر زوج، جایز نیس���ت 

چنین هزینه هایی باید از مال خواهان داده شود )نراقی، ١4١5، 19/101(. 
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چهارم( محدوده تربص )آغاز و مدت زمان تربص( 

درباره زمان ش���روع تربص در آرای فقهای ش���یعی، دو نظر وجود دارد: یکی آنکه نظر مش���هور ابت�دای 

کم می دان���د. دیگری آنکه ابت�دای ت�ربص را از زم�ان فق�دان ش���خص  ترب���ص را از زم���ان مراجعه به حا

می داند. )نجفی، ١4٠4، ٢٨٨/32؛ ش�هید ث�انی، ١4١٣، ٢٨4/9( 

ثر 3. احکام فقهی همسر مفقوداأل
با توجه به اینکه با عقد، ازدواج حقوقی برای زن و مرد ثابت می ش���ود از طرفی با مفقودش���دن مرد، 

گر جدایی جایز نباشد، زن متحمل ضرر می شود و از طرفی چون علم به مرگ مرد نیست و اینکه  ا

آیا زن را طالق داده یا نه، پس علقه زوجیت به حال خود باقی بوده و وی، زن او محسوب می شود. 

ک���دام احکام خاص  که هر  ح���ال ع���ده ای از فقها قائل ب���ه صبر، و ع���ده ای قائل به انتظار هس���تند 

خودش را دارد. فقها در خصوص جداش���دن یا نش���دن، قائل به دو قول هس���تند: صبر، انتظار. در 

که یکی صبر زوج�ه ت�ا معل�وم ش�دن وضعیت زوج و  مورد وظیفه زوجه مفقودالثر دو رأی وجود دارد 

دیگری تربص زوجه برای مدت معلومی و پس از آن طالق اس����ت. )نجفی، 1404، 277/32؛ ش���یخ 

طوسی، 1400، ص538( 

3-1. صبر

3-1-1. صبر در فقه امامیه

کند، ام���ا در مورد زوال زوجی���ت، دیدگاه ها  که زوجه مفقودالث���ر باید صبر  برخ���ی از فقه���ا معتقدن���د 

متفاوت است. 

اول( دیدگاه فقهای امامیه درباره صبر

کرده ان�د، یعن����ی امامیه در غیبت غیر  ک���ه غیبت زوج را به منقطعه و غیر منقطعه تقس���یم  مذاهب���ی 

کند، حتی  منقطعه، حکم به صبر زوجه داده اند، یعنی وقتی از زوج خبر م�ی رس����د، زوجه باید صبر 

گر برای مدتی ط�والنی باش�د. )ش�یخ مفید، ١4١٣، ص5٣٧؛ ش�یخ طوسی، ١4٠٠، ص5٣٨(  ا

ک���م مراجعه نکرده، زوجیت به  که زن به حا که بناب���ر این قول، مادامی  ال���ف( ع���دم زوال زوجیت 

ک���م از روز مراجعه، به مدت چهار س���ال،  کند، حا کم مراجعه  گر ب���ه حا ح���ال خود باقی اس���ت، ولی ا

گر خبری نش���د و چهار س���ال  کند و ا که زن باید صبر  گر خبری از او ش���د  مرد را جس���ت وجو می کند، ا

کرد، اما  کند در این صورت تا ابد صبر خواهد  که به زن انفاق  گر برای مرد، ولی ای باش���د  گذش���ت، ا

کرده و زن عده  کم بین آن دو، حکم به جدایی  گر در موردی استثنایی، مرد ولی نداشته باشد، حا ا
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وفات نگه می دارد و بعد از عده، زن مالک نفس خود است )طباطبایی، 1404، 188/2؛ حلی، 1411، 

146/2؛ طوسی، 1387، 35/11(. 

ب( زوال زوجیت بعد از چهار سال. براساس این قول، زن باید به مدت چهار سال انتظار بکشد 

کند.  و بعد به مدت چهار ماه و ده روز عده نگه دارد و پس از آن می تواند با ش���خص دیگری ازدواج 

)حلی، 1411، 146/2( 

ج( زوال زوجیت بعد از هفتاد سال، براساس این قول، زن باید به مدت هفتاد سال انتظار بکشد 

که  کند و دلیل این قول این اس���ت  و بعد عده نگه دارد، س���پس می تواند با ش���خص دیگری ازدواج 

گر از  بنابر ظاهر، همسر او نمی تواند بعد از این مدت زنده باشد. )مقدسی، بی تا، ص35( بنابراین، ا

کسی را داشته باشد،  که همسر وی  که مفقودالثر شده، خبری در دست نباشد در صورتی  شوهری 

کند تا ش���وهرش پیدا شود و یا اینکه فوت او ثابت شود و  که صبر  نفقه اش را بدهد، بر زن الزم اس���ت 

که افراد بیش از آن  که به منزله فوت است مانند ارتداد شوهر و یا صبرکردن به میزانی  یا اینکه چیزی 

کسی  که نفقه زن را بپردازد و  که ش���وهر ولی ای نداشته باشد  عمر نمی کنند، ثابت ش���ود. در صورتی 

گر زن به همین منوال  کار را انجام دهد در این صورت ا که تبرعی و برای رضایت خدا این  هم نباشد 

کند و بخواهد انتظار بکشد، هیچ بحثی نبوده و اشکالی ندارد. امامیه برای این حکم دو دلیل  صبر 

دارند. )ش�یخ مفید، ١4١٣، ص 5٣٧؛ ش�یخ طوسی، ١4٠٠، ص5٣٨( 

دوم( دالیل فقهای امامیه درباره صبر

که به واسطه غیبت زوج،  الف( استصحاب: استصحاب، حکم به بقای زوجیت متیقن سابق است 

مورد شک واقع می ش�ود. )عاملی، بی تا، 93/8( 

که به برخی از آنها اس���تدالل  که در این مورد وارد ش���ده  ب ( روایات: دلیل دیگ�ر نص�وصی اس���ت 

می شود. )نجفی، ١4٠، 32/٢٨٨( 

در خبر سکونی آمده است: 

إّن علیًا علیه الس����الم ق�ال فی المفقود: التتزوج إمرأته حتی یبلغها موت�ه أو ط�الق أو لح�وق 
بأه�ل ش�رک. 

حضرت علی؟ع؟ درباره مفقود فرمود: زوجه او ازدواج نم�ی کن�د ت�ا اینکه به او خبر برسد که 
زوج مرده است یا زوج�ه را ط�الق داده، یا ب�ه مش�رکین پیوسته است. 

در صحیح بریدبن معاویه چنین روایت شده است:

سألت أبا عبداالل؟ع؟ ع�ن المفقود و کیف یصنع إمرأته قال: ماسکتت عنه و صبرت یخّلی 
عنها، فإن هی رفعت أمره�ا إلی الوالی أجلها أربع س���نین، ثم یکتب إلی الصقع الذی فقد فیه، 
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فیس���أل عنه، ف�إن خب�ر عن�ه بحیاة صبرت، و إن لم یخبر عنه بش���ئ حّتی تمضی الربع سنین 
دع����ی ول����ی ال�ّزوج المفق�ود فقی���ل له هل للمفقود مال فإن کان له م���ال انفق علیها حّتی یعلم 
حیات���ه من موت���ه و إن لم تکن له مال قی���ل للولی أنفق علیها، فإن فعل فال س���بیل لها إلی أن 
تتزوج و إن لم ینفق علیها أجب�ره الوالی علی أن یطّلق تطلیقة فی اس���تقبال العدة و هی طاهر 
فیصی���ر طالق الولی ط�الق ال����ّزوج، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقض���ی عدتها من یوم طّلقه�ا 
ال�ولی فب�دأ ل�ه أن یراجعه�ا فه�ی إمرأته وهی عنده علی تطلیقتین، فإن انقضت الع�دة قب�ل أن 

یج�یء أو یراج�ع فق�د حّل�ت لألزواج والسبیل ل�ألول علیه�ا. 

که با زوجه او چه معامله ای می ش����ود، فرمود  از ابا عب�داالل؟ع؟ درباره مفقود س���ؤال ش���د 
گر امر خود را به نزد والی  کاری نداریم، پس ا کند و صبر پیشه سازد، به او  که سکوت  م�ادامی 
ببرد، برای او اجل چهار س���اله تعیین می کند، پس به منطقه ای که در آن مفق�ود ش����ده، نام�ه 
گ�ر خبری  کن����د و ا گر خبر حیات او برس����د، باید ص�بر  نوش���ته و درباره او س���ؤال می کند، پ���س ا
از او نرس���د ت���ا آنکه چهار س���ال بگ���ذرد، ولی زوج مفقود را ف���را می خوان�د، ب�ه او گفت�ه می ش���ود 
گر مفقود مالی داش���ته باش����د از آن نفق�ه زوج�ه پرداخ�ت می ش���ود تا  ک���ه آیا مفقود مالی دارد؟ ا
که نفقه زوجه را  گفته می شود  گر زوج مالی نداشته باشد، به ولی او  حیات زوج معلوم ش���ود و ا
گر ولی نفقه را  کار را انجام دهد زوجه راهی برای ازدواج ندارد، اما ا گر ولی این  کند، ا پرداخت 
نپردازد، والی او را مجبور می کند که زوجه را در حال طهر طالق ده�د، برای نگه داش���تن عده، 
گ���ر زوج قبل از انقض�ای عده بازگردد در صورتی که  پس طالق ولی در حکم طالق زوج اس���ت. ا
تصمیم به رجوع بگیرد، زوجه او می باش���د و این یک ط�الق از س���ه طالق محس���وب می شود، 
کند، ع�ده منقض�ی ش���ود، ازدواج برای زوجه حالل  ع  گر قبل از آنک���ه زوج برگردد یا رجو پ���س ا

شده و راهی برای زوج اول نیست. )کلین�ی، ١4٠٧، ١4٧/6؛ ع�املی، ١4٠٩، ١56/22( 

در موثقه سماعه آمده است: 

س���ألته عن المفقود فقال إن علمت أّنه ف���ی أرض فهی منتظ�رة ل�ه أبدًا حّتی تأتیها موته أو 
کت���اب وال خبر فّإنها تأتی  کّله�ا ول�م یأته�ا من�ه  یأتیه���ا طالق���ه و إن لم تعلم أین هو م���ن الرض 
اإلمام فیأمرها أن تنتظر أربع س���نین فیطلب فی الرض فإن لم یوجد له أثر حّتی تمضی الربع 

سنین أمرها أن تعتد أربع�ة أش�هر و عش�رًا فه�و أمل�ک برجعته�ا. 

گر بداند که مفقود زنده است، زوجه باید منتظر  از او درباره مفقود سؤال کردم، پس فرمود ا
که مفقود  گر نداند  که مفقود از دنیا رفته یا زوج�ه را طالق داده، و ا او بماند تا اینکه خبر برسد 
کجاس�ت و از او نام�ه و خب�ری نرس�د، ب�ه ام�ام مراجعه می کند. امام زوجه را امر می کند که چهار 
گر  س���ال به انتظار بنش���یند. در این زمان، امام به جس���ت وجو در پی مفقود می پردازد، پس ا
اث���ری از او نیابد تا آنکه چهار س���ال بگ�ذرد، ب�ه زوجه امر می کن���د تا چهار ماه و ده روز عده نگه 

دارد، پس زوج نسبت به رجوع به زوج�ه سزاوارتر است. )کلینی، ١4٠٧، 6/١4٨( 

روای���ات با تفصیل می���ان حالت های معلوم ی���ا مجه�ول ب�ودن حیات مفق�ود، زوج����ه را در حالت 
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که حیاتش معلوم اس���ت، مث�ل حاض�ر اس���ت. در  نخس���ت به صبر مکلف دانس���ته اند، یعنی غایبی 

کم نیز زوجه  کرده و حا ع رجوع  کم ش���ر صورت مفقودش���دن زوج و عدم اطالع از او، زوجه باید به حا

را به چهار س���ال انتظار امر می کند و در مدت این چهار سال، به جست وجوی مفقود می پردازد. در 

ع زوجه را به نگه داشتن عده امر می کند.  کم شر که اثری از زوج یافت شد، حا صورتی 

3-1-2. صبر در فقه شافعیه 

اول( دیدگاه فقهای شافعیه 

فقهای شافعی در مورد غیبت منقطعه، به صبر حکم داده اند. )نووی، بی تا، 18/١5٨( 

دوم( دالیلی که فقهای شافعیه به آنها استناد کرده اند 

- نکاح، امر یقینی است و برای آنکه زوجه بتواند ازدواج کند، باید یقین پیدا شود به موت مفقودالثر 

یا به اینکه او زوجه را طالق داده و برای حص�ول این یق�ین، ش����هادت دو عادل الزم اس���ت. )نووی، 

بی تا، 18/١5٨( 

- ب���رای تقس����یم ام����وال مفق�ودالثر، نمی ت���وان به موت او حک���م داد. برای ن���کاح زوجه وی نیز 

کرد. )بکری، ١4١٨، ٩5/4(  نمی توان به موت حکم 

زواج���ا یَتَربصَن 
َ
ُک���م و یَذروَن أ وَن م�نأْ

اّ
ذی���َن ُیَتوَف

که می فرمای���د: »والاَّ - دلی���ل دیگ���ر آیه قرآن اس���ت 

ًرا«. )بقره: ٢٣4(  هٍر وعشأْ شأْ
َ
ربعَة أ

َ
نُفسِهَناّ أ

َ
بأ

که عده برای زوجه، ج�ز در ح�االت م�رگ ش���وهر یا  علمای ش���افعی به این آیه اس���تدالل می کنند 

طالق از او ثابت نخواهد ش���د. بنابراین، زوجه مفقودالثر همسر وی باقی می ماند. )شافعی، ١4٠٣، 

 )٢5٠/5

ی یأتیها  کرم؟ص؟ می فرمای���د: »إمرأة المفقود إمرأته حتاّ - از دیگر دالیل، روایات هس���تند. پیامبر ا

الخبر؛ زن مفقود، هنوز زنش باشد تا خبری از مفقود آمده باشد«. )دارقطنی، ١4١٧، ٢١٧/3( روایت 

ی یأتیها  که می فرماید: »إمرأة المفقود إم���رأة ابتلیت فلتصبر التنکح حتاّ دیگ���ری از حض���رت علی؟ع؟ 

کند و ازدواج نکند تا خبری یقین و قطعی در  یق�ی���ن موت����ه؛ زن مفقود مبتلی به زنش، پس باید صبر 

مورد مرگش آمده باشد« )بیهقی، بی تا، 6/١5٨(. 

که  که ایشان درباره زنی  کرده  که محمدبن عبداهلل العزرمی از حکم از امام علی؟ع؟ ذکر  - روایتی 

که مرگ شوهر یا  که مبتال ش���ده، پس باید تا زمانی  ش���وهرش مفقود ش���ده بود، فرمود: »او زن است 

کند« )محدث نووی، 1408، 337/15(؛ زیرا زوجیت، ثبوتش معلوم شده  طالق او روشن شود، صبر 

و غیبت موجب جدایی نمی ش���ود و مرگ نیز در حیز احتمال اس���ت و زوجیت به س���بب شک از بین 
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که این روایت، مرسل است و در مقابل، خبر  که بر این روایت وارد شده این است  نمی رود. اشکالی 

لت می کند )ابن قدامه، بی تا،  که به صبر به مدت چهار سال دال مسندی از امیرالمؤمنین؟ع؟ است 

که از امامان نقل شده و از مفاد آنها  132/9(. عالوه بر این، روایات دیگری از طریق خاصه وارد شده 

داللت به صبر به مدت چهار سال می کند. 

- روایتی که محمدبن شرحبیل همدانی از مغیره بن شعبه از پیامبر؟ص؟ روایت کرده که می فرماید: 

»وی همچنان زن اوست تا اینکه بیان برسد«. )الموصلی، 1428، 41/3( براساس این روایت، پیامبر 

گذشت چهار سال، باز اجازه طالق نداده و جدایی را موقوف به رسیدن خبر و بیان  کرم؟ص؟ بعد از  ا

ک���رده  و تحق���ق بیان، به یکی از دو صورت خبر مرگ زوج یا ط���الق او صورت می گیرد، ولی این روایت 

که ابن اب���ی حاتم از پدرش نقل  را ب���ه دلیل وجود محمدبن ش���رحبیل همدانی ضعیف ش���مرده اند 

کرده اس���ت )السیواس���ی، 1356،  که محمدبن ش���رحبیل از مغیره، دروغ های زیادی روایت  می کند 

146/6(. اشکال دیگری که بر این روایت وارد شده این است که نویسندگان کتب سنن، این حدیث 

را ذکر نکرده و صدر این حدیث ثابت نشده است )ابن قدامه، بی تا، 134/9(. 

که بقای آن مش���کوک اس���ت و  - اس���تصحاب، حکم به بقای حکم ش���رعی یا موضوع حکمی اس���ت 

گفته می شود چون زنده بودن زوج  جریان استصحاب، مشروط به یقین به حالت سابق است، پس 

که در زنده بودنش شک است در این صورت حالت حیات او استصحاب می شود.  معلوم بود و حال 

)نووی، بی تا، 18/158( اس���تصحاب، نس���بت به ام���ارات در مرتبه متأخر اس���ت و روایات، داللت بر 

طالق و جدایی می کنند، پس معنایی برای اس���تصحاب در این خصوص نیس���ت؛ زیرا اس���تصحاب 

که مقدم بر اصول هستند، محسوب می شوند.  اصل است و روایات از امارت 

3-2. تربص

که غیب�ت منقطع����ه و در اص�طالح زوج  در ای���ن مس���ئله، دیدگاه فقه���ای امامیه و ش���افعیه در جایی 

که با مفقودشدن  ح است  مفقودالثر باشد، تفاوت دارد. در غیبت منقطعه از سویی حق زوجه مطر

که چ�ه بس�ا بدون  گرفت و از س���وی دیگر، حق زوج باید لحاظ ش�ود  زوج در عس���ر و حرج قرار خواهد 

آنکه خود بخواهد، مفقود شده و نمی توان به آسانی به زوال زوجیت حکم داد. 

3-2-1. دیدگاه فقهای امامیه

کرده اند. نظر امامیه در مورد آن،  فقهای امامیه، قائل ب�ه ت�ربص چهار س����اله و س���پس اعتداد حکم 

که ظاهر غیبت، مرگ شخص است. از نظر امامیه در غیبت منقطعه، زوجه  غیب�ت منقطع�ه ای بوده 

کم برای وی  کند، حا کم مراجعه  که به حا کم مخیر اس����ت. در صورتی  میان انتظار یا مراجعه ب�ه ح�ا
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گر  کم به تفحص درباره مفقودالثر می پردازد. ا مهلت چهار س���اله تعیین می کن�د و در این مدت، حا

کم ولی  از حیات مفقودالثر خبری به دس����ت آید، وظیفه زوجه صبر اس���ت و در غیر این صورت، حا

گر مفقودالثر مالی داشته باشد،  مفقودالثر را فراخوان�ده و از او درباره مال مفقودالثر سؤال می کند. ا

که نفق�ه زوج�ه را  گر مال نداش���ته باش���د، به ولی امر می ش���ود  نفقه زوج�ه از آن پرداخت می ش���ود و ا

گر از پرداخت نفق�ه س����ر ب�از  که ولی بپذیرد، وظیفه زوجه صبر اس���ت، اما ا کند. در صورتی  پرداخ�ت 

کم ولی را اجبار به مطلقه کردن زوجه مفقودالثر می کند و س���پس زوجه، چهار ماه و ده روز  زن���د، حا

عده نگه می دارد. )نجفی، ١4٠4، ٢٨٨/32؛ ش�هید ث�انی، ١4١٣، ٢٨4/9( 

اول( دالیلی که فقهای امامیه به آنها استناد کرده اند 

که صبر بر زوجه واج�ب اس�ت، ام�ا  صاحب حدائق می فرماید: »گرچه استصحاب زوجیت می رساند 

اخب�اری ب�رخالف این وارد ش����ده اس����ت«. )بحران���ی، ١4٠5، 4٧٩/25( روایت دیگ���ر، خبر ابوالص�باح 

که می فرماید:  الکن�انی از ام�ام جعفر صادق؟ع؟ است 

ف���ی إمرأة غاب عنها زوجها أربع س���نین و لم ینف�ق علیه�ا والی���دری أحی هو أم میت أیجبر 
ولیه علی أن یطّلقها قال نعم و إن لم یکن له ولی طّلقها الس�لطان قل�ت فإن قال الولی أنا انفق 
علیها قال فالیجبر علی طالقها قال قلت أرأیت إن قالت أنا أرید مثل م�ا ترید الّنساء وال أصبر وال 

کرام�ة إذا أنف�ق علیه�ا.  کما أنا قال لیس لها ذلک وال  أقعد 

درباره زنی که همس���رش چهارسال غایب می ش���ود درحالی که کس�ی نفق�ه او را نمی پردازد 
که او زنده اس���ت یا از دنیا رفته اس���ت، آیا ولی زوج وادار م�ی ش�ود که زوجه را طالق  و نمی داند 
گر ولی بگوید  گفت���م ا کار را نکن�د، س����لطان او را ط�الق م�ی ده�د،  گر این  ده���د؟ فرمود: بل���ه و ا
نفقة او را می دهم، چگونه اس���ت، فرمود: دیگر وادار نمی ش���ود که طالق دهد. راوی می گوید 
گ�ر زن بگوید م�ن هم�ان چی���زی را که زنان دیگر  ب���ه حض���رت عرض کردم: نظرت�ان چیس����ت ا
کم�ا اینکه سؤال من هم این  می خواهند، می خواهم و صبر نمی کنم و به انتظار نم�ی نش�ینم؛ 
که م�ورد انفاق قرار بگیرد، اختیاری  اس���ت. فرمود: چنین حقی برای او وجود ندارد و هنگامی 

ندارد. )کلین�ی، ١4٠٧، 6/١4٨( 

که می فرماید:  روایت بعدی از حلبی از امام جعفر صادق؟ع؟ است 

أّنه سئل عن المفقود فقال المفقود إذا مضی له أربع سنین بعث الوالی أویکتب إل�ی الّناحیة 
الت���ی ه���و غائب فیها فإن لم یوجد له أث���ر أمر الوالی ولیه أن ینفق علیه����ا فم�ا أنفق علیها فهی 
کرامة فإن لم  إمرأت���ه قال قل���ت فّإنها تقول فإّن���ی أرید ما ترید الّنس����اء ق�ال ل�یس ذلک له���ا وال 
ینف���ق علیه���ا ولیه أو وکیله أم����ره أن یطّلقه�ا فکان ذل�ک علیها طالقًا واجب���ًا. از او درباره مفقود 
گ�ر چه�ار س����ال از فق�دان مفق�ود بگذرد، والی شخصی را برمی گزیند یا  س���ؤال شد، پس فرم�ود ا
گر از او اثری نیابد، والی به ولی زوج  به ناحیه ای که مفقود غایب ش�ده، نامه می نویسد. پس ا
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ام���ر می کند که نفق����ه زوجه را بپردازد. مادامی که نفقه زوجه را می پ���ردازد، زوجه مفقود باقی 
می مان�د. راوی می گوید که به حضرت عرض کردم که زوجه می گوید که من ه�م آنچ�ه س���ایر 
زن���ان می خواهند، می خواهم. فرمود: »چنی���ن حق�ی ب�رای او وج�ود ن����دارد و اختیاری ندارد، 
گر ولی یا وکی���ل زوج نفقه زوجه را نپردازد، والی به او امر می کند که زوجه را طالق دهد،  پ���س ا

پس این طالق برای زن طالقی واجب است«. )کلینی، 1407، 6/١4٧( 

برخی از مذاهب اهل سنت، احادیث مبتنی بر صبر را دلیل بر صبر زوج مفقودالثر در هر شرایطی 

می دانند. فقهای امامیه دالیل�ی ب�رای تقیید احادیث مبتنی بر صبر دارند. )نجفی، ١4٠4، 32/٢٩٠(. 

ک���ه بر طبق آنها، احادیث   دلیل اول، همان روایات مبتنی بر تربص چهار س���اله و تفحص اس���ت 

که از حیات مفقود خبر داشته باشند؛ ولی احادیث تربص،  مبتنی بر صبر، بر زم�انی حم�ل م�ی شود 

که از حیات مفقود خبری به دست نیاید.  حمل می شود بر جایی 

 
اّ

ذیَن آمُنواَ ال یحُل
اّ
یها اَل

َ
که می فرماید: »یا أ دلیل دیگر آیات هس����تند، مانند آیه ١٩ س����وره نس����اء 

تیَن ِبفاحَش���ٍة مبیَنٍة 
أْ
نأْ یأ

َ
ه�ا وَل�ا َتعُض�ُلوهَناّ لَت�ذهبوا ِببعِض ما آَتیُتموهَناّ ِإال أ َکرأْ س����ا ء  نأْ َتِرُث�وا الِناّ

َ
َلُکم أ

که به طور مطل�ق، ب�ه ص�بر زوج�ه مفق�ودالثر  مُعروف«. این آیه، قیدی است بر روایاتی  ِ بالأْ وعاشُروهَناّ

حک���م داده اند؛ زیرا با فقدان زوج، ش���رایط دش���وار برای زوجه ایجاد ش���ده و زن�دگی از مباش����رت ب�ه 

ج شده است.  معروف خار

وجود عس���ر و حرج هم دلیل دیگر اس���ت؛ زیرا ب�ا فق�دان زوج، زوجه در بالتکلیفی به س���ر می برد و 

پس از آنکه زوجه چهار سال صبر می کن�د ت�ا تفح�ص درباره مفقودالثر صورت بگیرد و باز خبری از او 

ج است.  به دست نمی آید، ادامه زندگی برای زوجه سبب عسر و حر

3-2-2. دیدگاه فقهای شافعیه

فقهای شافعیه، قایل به صبر زوجه شده اند، البته شافعیه به طور مطلق در مورد غیبت منقطعه ای 

که ظاهر غیبت سالمتی شخص است، صبر را حکم داده اند. )ابن الفراء، ١4٠5، 2/٢٢٢( 

اول( دالیلی که فقهای شافعیه به آنها استناد کرده اند

کرده اند.  ج، اولویت، و اجماع تمسک  فقهای مسلمان، به آیات و روایات ادله نفی ضرر و حر

الف( آیات

کری���م می فرمای���د: »طالق، دو بار قابل رجوع اس���ت، پس بای���د با نیکی و س���ازگاری، زن را نگه  ق���رآن 

کرد«. )البقره: 229( همچنین می فرماید:  داشت یا به نیکی او را رها 

ه���رگاه زنان را طالق دادید و به پایان زمان عده نزدیک ش���دند از آنان به خوبی نگهداری 
کنی���د یا به خوبی رهایش���ان کنید، مب���ادا آنان را به گونه ای زیان آور نگه���داری کنید تا بر آنان 
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کرده است. )بقره: 231(  کند، همانا بر خود ستم  کس چنین  ستم روا دارید، هر 

همچنین می فرماید: »پس چون به پایان زمان عده نزدیک شدند، یا آنان را به خوبی نگهدارید 

که شوهر  یا به خوبی از آنان جدا ش���وید«. )طالق: 2( از مجموع این آیات چنین اس���تنباط می ش���ود 

کند، یعنی  کامل ادا  گیرد، یا حقوق او را به طور  در ارتباط با همس���ر خود، باید یک روش را در پیش 

ع طالق دهد، یعنی تس���ریح به احس���ان، و راه  کند و یا او را مطابق مقررات ش���ر ک به معروف  امس���ا

که نگهداری همسر  سومی در این زمینه وجود ندارد. از آیه 231 سوره بقره چنین استفاده می شود 

که باعث ضرر و زیان زن ش���ود، مشروع نیس���ت. خواه این ضرر، ناشی از تقصیر اختیاری  گونه ای  به 

ش���وهر باش���د مانند ترک انفاق، نداش���تن حس���ن معاش���رت و. . . ، یا ورود ضرر قهری و غیر اختیاری 

که در صورت مفقودالثر بودن، تمامی این ضررها بر زن وارد می شود.  مانند قدرت نداشتن بر انفاق 

که تسریح به احسان خطابش شامل  که به داللت آیه 229 س���وره بقره وارد شده این است  اش���کالی 

کم است  مفقود نمی شود. به این اشکال چنین پاسخ داده اند که در این خصوص تصمیم گیرنده حا

کم جایز است به نفع یا بر ضرر غایب حکم  کم اس���ت و بر حا و مش���خص کردن مصلحت، به عهده حا

کند )زیدان، 1415، 453/2(. 

ب( ادله نفی ضرر و حرج

کاربرد داشته و مضمون آن این  قاعده الضرر از قواعد مش���هور فقهی اس���ت که در بس���یاری از ابواب فقه 

است که ضرر در اسالم مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسالم نفی شده و دلیل آن، برخی آیات 

کرم؟ص؟ اس���ت که فرمود: »ال ضرر و  و روایات اس���ت. از جمله آنها آیه 231 س���وره بقره و روایتی از رس���ول ا

الضرار فی االس���الم« )عاملی، 1416، 14/26(. با توجه به این آیه و برخی اخبار، ضرر در اس���الم نفی شده 

کردن زن  کرد و صبر  است. صبر زن تا ابد از مصادیق ضرر و حرج است و می توان طبق این قاعده عمل 

گر با آثاری  منتفی می شود، البته ترک زندگی خانوادگی به تنهایی نمی تواند موجبی برای طالق باشد و ا

دیگر مانند نپرداختن نفقه و انجام ندادن وظایف خاص زناشویی همراه شده و موجب عسر و حرج برای 

زن شود، می تواند از موجبات درخواست طالق باشد. در واقع، نتیجه ترک زندگی خانوادگی، یعنی عسر 

و حرج زن، موجب طالق است و یکی از مصداق های اجرای قاعده نفی عسر و حرج است. 

ج( مفهوم اولویت

که حکم  که در موقعیت های���ی مانند ایالء و نفقه ن���دادن بر زن  توضی���ح آن در ای���ن بحث این اس���ت 

به جدایی به دلیل مش���قت و ضرر داده، جدایی به دلیل ناپدیدش���دن ش���وهر به طریق اولی، جزء 

مصادیق مشقت و ضرر است؛ زیرا فقدان شوهر تا ابد استمرار می یابد، به خالف دیگر موقعیت هایی 



92

دن
هاا

خو
ن و 

زهو
ی 
قه
ی ف

هو
ش 

وه
پژ

که مناط و دلیل جدایی در موقعیت های فوق، وجود  گفته شد. بر این مطلب اشکال وارد شده  که 

ادله است. 

امام خمینی ؟هر؟ می فرماید: 

ک آن است که به صورت  برای جست وجو و فحص، هیچ کیفیت خاصی وجود ندارد و مال
کتابت و دیگر ابزارها مانند تلگراف و  عرف، مأموریت، طلب و فحص تلقی شود. به عالوه به 
سایر وسیله های رایج در هر دوره یا به وسیله مسافرین یا حجاج و به طور کلی به هر طریقی که 
کرد. )خمینی؟هر؟، بی تا، 341/2(  مورد قبول عرف افتد، می توان از حال غایب جست وجو 

ثر  4. حکم طالق همسر مفقوداأل

4-1. دیدگاه فقه امامیه

گر خبری از حیات یا ممات غایب نش���د،  پ���س از اتمام چهار س���ال و فحص و جس���ت وجو از غایب، ا

اینجا وظیفه زوجه مورد اختالف است:

کم مراجع���ه نکرده،  ک���ه زن به حا ک���ه بنابر این ق���ول، مادامی  - ق���ول اول، ع���دم زوال زوجی���ت 

کم از روز مراجعه به مدت چهار  کند، حا کم مراجعه  گر به حا زوجیت به حال خود باقی است، ولی ا

گر خبری نش���د و چهار  کند و ا گر خبری از او ش���د، زن باید صبر  س���ال، مرد را جس���ت وجو می کند و ا

گر در  کرد، اما ا کند، تا ابد صبر خواه���د  که به زن انفاق  گر برای مرد ولی ای باش���د  گذش���ت، ا س���ال 

کرده و زن عده وفات  کم بین آن دو، حکم به جدایی  موردی استثنایی، مرد ولی نداشته باشد، حا

نگ���ه می دارد و بعد از عده، زن مالک نفس خود اس���ت. )طباطبای���ی، 1404، 188/2؛ حلی، 1411، 

146/2؛ طوسی، 1387، 35/11( 

که بنابر این قول، زن باید به مدت چهار سال انتظار  - قول دوم، زوال زوجیت بعد از چهار سال 

بکشد و بعد به مدت چهار ماه و ده روز عده نگه دارد و پس از آن می تواند با شخص دیگری ازدواج 

کند. )حلی، 1411، 146/2( 

ک���ه بنابر این قول، زن باید به مدت هفتاد س���ال  - ق���ول س���وم، زوال زوجیت بعد از هفتاد س���ال 

کند و دلیل این قول  انتظار بکش���د و بعد عده نگه دارد، س���پس می تواند با ش���خص دیگری ازدواج 

که بنابر ظاهر، همسر او نمی تواند بعد از این مدت زنده باشد. )مقدسی، بی تا، ص35(  این است 

 4-1-1. صدور امر طالق در فقه امامیه

که آیا به اجرای  ح می شود. سؤال این است  پس از پایان مدت تربص و تفحص، موضوع طالق مطر

ط���الق نیازی اس���ت و در صورت لزوم طالق، چگونه صورت  می گی���رد. در میان فقهای امامیه درباره 



حی
حوه

ر اه
 ر

ی ف
حه
ن ی

وهر
لو ا

ن 
ف س

 فم
 و ا
مش
فا
 هو

ش و
ویم

ش ای
 فق
هر

 ی 
ر از

انت
اد

اق
ر ی
رو

م ه
نو
ای

93

ضرورت طالق اختالف نظر وج�ود دارد. برخ�ی مانند شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن ادریس از طالق 

گ�ر پ�س از چهار سال تربص و تفحص، خبری از مفقودالثر به دس�ت نیاید،  اسمی نیاورده اند، یعنی ا

زوج�ه ع�ده وف�ات نگ�ه می دارد. )مفید، ١4١٣، ص5٣٧؛ طوس���ی، ١4٠٠، ص 5٣٨( صاحب ش����رائع 

گر از مفقود خبری به دس���ت نیاید، زوجه وی با امر ام���ام، عده نگ�ه م�ی دارد« )حل�ی،  م�ی فرمای���د: »ا

 .)٢٨/3 ،١4٠٨

ح شود: روایات می تواند به عنوان عام فوقانی و اصل در مسئله مطر

- روایت س���کونی: »عن الس���کونی عن جعف���ر عن أبیه؟ع؟ أن علیًا؟ع؟ قال ف���ی المفقود: التتزوج 

امرأت���ه حتی یبلغه���ا موته أو ط���الق أو لحوق بأهل الش���رک«. )طوس���ی، 1407، 478/7؛ حر عاملی، 

 )158/22 ،1409

کانت عنده  - روای���ت ابوبصیر: »عن أبی بصیر یعنی المرادی قال س���معت أبا جعفر؟ع؟ یقول من 

کان حقا علی االم���ام أن یفٌرق بینهما«.  ام���رأة فلم یکدها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم س���لبها 

)حرعاملی، 1409، 509/21( 

که شوهرش ناپدید شده را صبر و انتظار همیشگی می داند. روایت دوم،  روایت اول، وظیفه زنی 

ک���ه با توجه به  کم و ایجاد فرقه و جدایی بین زن و ش���وهر اس���ت  ص���ورت ع���دم انفاق زوج ب���رای حا

که صورت خاص حالت فقدان یا عدم  عمومیت موضوع، روایت س���کونی نس���بت به روایت ابو بصیر 

کرده، باید روایت س���کونی را عام فوقان���ی اول، و روایت ابو بصی���ر را عام فوقانی  انف���اق زوج را مط���رح 

کم ابتدا به ولی  که حا که مطابق یکی، بهتر است  دوم دانس���ت. در مجموع، دو دسته روایات است 

کم خودش این  که زن را طالق دهد، و در صورت امتناع وی یا ولی نداشتن شوهر، حا کند  شوهر امر 

کم پس از آن، یعنی پس از  لت می کند و حا کار را انج���ام ده���د؛ زیرا روایات صحیحه ای بر این ام���ر دال

که در حکم فرستادگان است، برای مثال  گذشتن مدت چهار سال و بازگشتن فرستادگان و یا چیزی 

کردند، زن را طالق داده و مطابق دسته دوم،  کم اعالم  عدم اطالع از ش���وهر را به وس���یله نامه به حا

کافی اس���ت. مقتضای جمع  کم به نگه داش���تن ع���ده چهار ماه و ده روزه برای تحقق جدایی  امر حا

کرد، طالق بر عهده  گر ولی ش���وهر حاضر به طالق اس���ت یا می توان او را وادار  که ا صحیح این اس���ت 

کم زن را  کم باید زن را طالق دهد و در مورد ولی غیر قابل اجبار، حا گر ولی نباش���د، حا اوس���ت، اما ا

که این امر، حکم حکومتی بر ابطال عقد اس���ت. )شهیدثانی، 1413،  به نگه داش���تن عده امر می کند 

 )278/9

کند و  ک���ه زوجه را مطلقه  ک���م به ولی مفقودالثر امر می کند  که حا نظ���ر مقابل، لزوم طالق اس���ت 

کم زوجه را طالق می دهد. ش���هید ثانی در مس���الک، این دو نظر را به همراه  در صورت عدم ولی، حا
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که وقتی پس از  دالیل قائالن به آنها آورده اس���ت. یکی از دالیل قائالن به عدم لزوم طالق آن اس���ت 

کم به موت او حکم داده و  گویی او مرده اس�ت، پ�س حا تفحص خبری از مفقود به دست نمی آید، 

که عده زوجه مفقودالثر، چهار ماه و ده روز، یعنی  زوجه را به اعتداد امر می کند. دلیل دیگر آن است 

گر طالق الزم ب���ود، عده زوجه عده  ب���ه میزان عده وف�ات اس����ت، پ�س وجه�ی ب�رای طالق نیس���ت و ا

طالق م�ی ب�ود. ش�هید ث�انی روایت سماعه را مؤید این مطلب می داند. )شهیدثانی، ١٤١٣، 9/٢٨٥( 

که  قائ���الن به لزوم طالق ه���م از اخبار و روایات دلیل م�ی آورن�د، مانن���د ص�حیحه برید بن معاویه 

ق تطلیقة فی اس���تقبال العدة وهی ط�اهر، فیصیر طالق الولی  گفته اس���ت: »أجبره الوالی علی أن یطلاّ

قها و  ک���ه در آن آمده: »فإن لم ینف����ق علیها ولیه أو وکیله أم���ره أن یطلاّ وج« و روایت حلبی  ط���الق ال���زاّ

که موت مفقود ثابت نش���ده و احدی به موت او  کان ذلک علیها طالقا واجبا«. دلیل دیگر آن اس����ت 

ش���هادت نداده است. دلیل س����وم، اص�ل بق�ای زوجیت اس���ت و زوجیت مگر به امری شرعی مانند 

موت یا طالق، زائل نمی ش�ود. بن�ابراین، طالق الزم است )شهید ثانی،،١4١٣، ٢٨5/9( نظر صاحب 

جواهر هم لزوم طالق است: 
کم خبری از مفقود به دست نیاورد، زوجه او را امر به اعتداد کرده و پ�س از انقض�ای  گر ح�ا ا
ع����ده، ازدواج برای او حالل می ش���ود. در این مس���ئله اختالفی نیس���ت، ن���ه در نصوص نه در 

فت�اوی و اجماع از هر دو قسم آن هم مؤید این امر اس�ت. )نجف�ی، ١٤٠٤، 32/٢٩٣( 

که تعیین  فقهای ش���افعی در نظر جدید خود، س���خن از طالق نیاورده اند؛ زیرا فرض بر آن اس���ت 

کم نیازی نیست.  مدت برای عمر زوج، به معنای تعیین زمان مرگ او خواهد ب�ود و ب�ه حکم ح�ا

4-2. حکم طالق در فقه شافعیه

که زوج مفقود ش���ده، بدون بررس���ی و  کرد  که زوجه بعد از اینکه اطالع پیدا  ش���افعیه معتقد اس���ت 

جس���ت وجو، زن می تواند ع���ده نگهدارد؛ زیرا آی���ات و روایات، مدت زمانی درباره مفقودش���دن زوج 

معین نکرده اند. 

ثر 5. حکم عده همسر مفقوداأل

ثر 5-1. دیدگاه فقهای امامیه در عده همسر مفقوداأل

که در عده طالق یا عده وفات در میان فقها به وجود آمده، به علت تش���تت موجود  اخت���الف آرای���ی 

کم به نگه داش���تن  کفایت امر حا در اخبار وارده اس���ت از جمله آنکه آنچه از موثقه س���ماعه برمی آید، 

گذشتن چهار  عده بوده و نامی از طالق در آن برده نشده است. معصومان؟مهع؟ می فرمایند: »پس از 

که در  که به مدت چهار ماه و ده روز عده نگه دارد«. این درحالی است  س���ال، وظیفه زن این اس���ت 
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کم بیان شده است. بنابراین، می توان این معنا را استظهار  صحیحه بریدبن معاویه، امر به طالق حا
ل���ت دارد بر اینکه وقتی ش���وهر در ضمن عده  ک���ه مقصود از عده، عده طالق باش���د. روایت، دال ک���رد 

بازگ���ردد، ب���دون رجوع به زن، نس���بت به او حقی ندارد و در صورت سپری ش���دن عده و عدم رجوع، 

گرفته اند. )ش���هید ثانی،  زن از وی جدا می ش���ود. برخی از فقها این امر را از لوازم حکم طالق در نظر 

بی تا، 67/6( 

که مقصود از عده در موثقه س���ماعه، عده وفات اس���ت؛ زیرا تصریحی به عده  برخی بر این باورند 

مطلقه نش���ده و نیز ضعف س���ند آن با ش���هرت حاصله از جانب فقها جبران می ش���ود و اختیار عده 

طالق، فاسد است. )شهید ثانی، 1273، 670/9( برخی دیگر از فقها نیز در تأیید این نظر، مسئله را 

کم دانسته و چنین می گویند:  مرتبط با فحص حا

ک���ه ما عده را عده وفات بگیریم؛ زیرا ش���اید بتوان این ع���ده را برای طالق  منافات���ی ندارد 
کم  که حا گرفته اس���ت، به این دلیل اس���ت  کرد و اینکه مقدار عده را عده وفات در نظر  لحاظ 
کرده است.  گرفته است، اما مدت عده را وفات لحاظ  کرده و س���پس تصمیم بر طالق  فحص 
کند؛ زیرا در  کم به موت شخصی حکم  که حا عالوه بر این در هیچ یک از نصوص دیده نشده 
این صورت نگاه داشتن عده بر او واجب می شود، حال آنکه همه بر این امر معتقدند که بعد از 
کرده و باقی بر زوجیت خود  کم، زن در صورت تمایل می تواند باز هم صبر  تأجیل و فحص حا

بماند. )نجفی، بی تا، 293/32( 

برخی دیگر از بزرگان نیز حکم به عده وفات را به مقتضای احتیاط معرفی کرده اند. )فخرالمحققین، 

بی تا، 355/3؛ خوانساری، بی تا، 566/4( در بین مراجع معاصر، برخی می گویند: »ظاهر این است 

گرچه به اندازه عده وفات باشد« )خمینی، 1403،  که عده واقع شده بعد از طالق، عده طالق است، ا

که وفات دانس���تن عده، الزمه اش عدم رجوع زوج در مدت عده باش���د،  343/2(. به نظر می رس���د 

حال آنکه مفهوم روایات، حتی موثقه س���ماعه، اشاره به امکان رجوع در زمان عده دارند. به همین 

گفته اند:  دلیل بسیاری از فقها 

ک���م باید ط���الق بدهد و عده هم عده طالق اس���ت ن���ه عده وفات، و مس���تند آنان چند  حا
که در بعضی تصریح به طالق ش���ده و در برخی در صورت مراجعه شوهر در زمان  روایت اس���ت 

عده، حق رجوع به مرد داده شده است. )محقق داماد، 1379، ص464( 

ثم���ره این مس���ئله در نفقه و حداد، یعن���ی ترک زینت عرفی در زمان عده توس���ط زن و مدت عده 

ظاهر می شود و چنان که مشهور است، قانون مدنی، این احکام را طبق احکام عده وفات سنجیده، 

اما ش���اید بتوان حتی با فرض پذیرفتن خبر س���ماعه، تنها مدت را در این عده وفات از موارد خاص 

کرده و در سایر خصوصیات، باید مانند طالق رجعی با آن عمل شود،  ع به آن اشاره  که شار دانست 
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که حق نفقه و حق توارث زوجین در آن محفوظ بماند و تنها به دلیل مش���خص نبودن  گونه ای  ب���ه 

حیات یا ممات مفقود، براس���اس رعایت جانب احتیاط مق���دار و مدت عده وفات را برای آن در نظر 

گرفته اند. 

کم به عده وفات 5-1-1. ادله نظریه امر حا

دلیل اول، موثقه سماعه

»ع���ن س���ماعة قال: س���ألته عن المفقود فق���ال:. . . فإن لم یج���د له خبر حتی تمضی االربع س���نین، 

أمرها أن تعتد أربعة أش���هر و عش���را ثم تحل لالزواج«. )حر عاملی، 1409، 50/20( این روایت در مقام 

که ش���وهرش مفقودالثر است و چون در این روایت سخنی از طالق به میان  بیان تکلیف زنی اس���ت 

کافی است و  نیامده، مش���خص می ش���ود برای تحقق جدایی، امر به نگه داش���تن عده از س���وی زن 

طالق الزم نیست. 

ثر و ناامیدی حاکم از یافتن او دلیل دوم، ظاهر حال پس از فحص از شوهر مفقوداأل

کم، ظن به موت داش���ته و به نگه داشتن عده  که ش���وهر از دنیا رفته، پس حا  ظاهر حال این اس���ت 

حکم می کند. )شهید ثانی، 1413، ص290( 

دلیل سوم، عده وفات بودن عده

که ش���وهرش ناپدید ش���ده در روای���ات عده وفات تعیین ش���ده اس���ت، پس   م���دت زم���ان ع���ده زنی 

مش���خص می شود شوهر در حکم میت بوده و نیازی به طالق نیست. )شهید ثانی، 1413، 290/9( 

بقی���ه روای���ات، مانند روایت ابی الصباح )کلینی، 1407، 148/6( در این باب مطلق هس���تند و لفظی 

که منظ���ور از عده، عده طالق  کند در آنها نیس���ت، اما ظاهر آنها این اس���ت  ک���ه بر عده طالق داللت 

کم، زن را طالق می دهد و س���پس عده نگه دارد.  اس���ت؛ زیرا در این روایات حکم ش���ده به اینکه حا

روایت حسنه برید )صدوق، 1413، 547/3؛ حر عاملی، 1409، 156/22( بر این امر، یعنی عده طالق 

داللت می کند؛ زیرا در این روایت آمده:

کند، آن زن همس���ر  گر ش���وهر قبل از سپری ش���دن عده، مرد آمد و خواس���ت به زن رجوع  ا
گر قبل از آمدن شوهر و رجوع  اوست و حق رجوع دارد و می تواند زن را دو طالق دیگر بدهد و ا
او، عده زن سپری شود، دیگر همسر وی نیست و آن زن برای هر کس که بخواهد با او ازدواج 

کند، حالل است و شوهر اول هیچ تسلطی بر او ندارد. 

گر ش���وهر در طول ایام عده برگردد، فقط در صورت  این روایت همچنین داللت می کند بر اینکه ا

گر رجوع نکند تا عده زن تمام شود، آن زن از او جدا  رجوع، نسبت به آن زن اولویت دارد. بنابراین، ا
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که اولویت نداش���تن شوهر، جز به واس���طه رجوع از لوازم حکم  می ش���ود و دلیل این حکم آن اس���ت 

طالق صحیح است. علت اینکه شهید ثانی، حکم مذکور، یعنی عده وفات را به مشهور فقها نسبت 

که مدرک و مستند آن ضعیف است.  داده به این دلیل است 

5-2. حکم عده در فقه شافعیه و دالیل آن

کتاب االم آمده اس���ت. او در  که تحت عنوان قول قدیم و جدید در  ش���افعی در این باره دو قول دارد 

قول قدیم خود می گوید: 

کم امر به جدایی کند، س���پس عده وفات  زن چهار س���ال صبر می کند و بعد از آن به نزد حا
کند؛ زیرا ظاهر حال این اس���ت که شوهر از دنیا رفته و به خاطر  نگه می دارد و می تواند ازدواج 
ج می ش���ود.  اینک���ه ع���دم ق���درت انف���اق زوج و ایفای وظایف زناش���ویی و زن دچار عس���ر و حر

)شافعی، 1410، 240/5( 

ش���افعی در نظ���ر جدیدش می نویس���د: »زن باید تا ابد در زوجیت مرد باق���ی بماند، تا اینکه یقین 

کند،  کند«. )ش���افعی، 1410، 240/5( زوجه این مفق���ود با دیگری نمی تواند ازدواج  به وفات او پیدا 

که امکان حیات ش���خص غایب ممکن نباش���د. شافعی این مدت را 90 سال  مگر اینکه مدتی بگذرد 

که حیاتش معلوم نیس���ت، نه اینکه ب���ه حکم وفاتش می ش���ود تا اموالش  کس���ی  کرده؛ زیرا  تعیی���ن 

کند )مغینه، 1377، ص438؛ النووی، 1432،  تقسیم می شود و همسر او می تواند با دیگری ازدواج 

 .)240 -239/19

ثر 6. حکم نفقه همسر مفقوداأل

ثر 6-1. دیدگاه فقهای امامیه در حکم نفقه همسر مفقوداأل

که نفقه زوجه  گر از غایب خبری باشد یا اینکه ولی ای داشته باشد  گفته اند ا مش���هور فقهای امامیه 

گر خبری از غایب به دس���ت نیابد، یا اینکه  را بپردازد، زوجه اختیار طالق یا انحالل نکاح ندارد، اما ا

کند تا اینکه همسرش  کند و چهار سال صبر  کم رجوع  غایب ولی نداش���ته باش���د، زن می تواند به حا

کم زن را طالق می دهد،  پیدا ش���ود. در صورت پیدا نش���دن ش���وهر و انقضای مدت چهار س���ال، حا

گفته اند  ک���ه فقها  کند. همان گونه  س���پس زن ع���ده وفات نگه داش���ته و بع���د از آن می توان���د ازدواج 

این عده، عده طالق بوده، اما به اندازه عده وفات اس���ت. )طباطبایی یزدی، 1414، 73/1؛ محقق 

حل���ی، 1408، 28/3؛ ابن ادری���س، 1410، 736/2؛ عالمه حلی، 1413، 145/3؛ ش���هید ثانی، 1410، 

کم، قائل به حق انحالل زوجیت برای زن نیستند بلکه  کثر فقها به صرف مراجعه زن به حا 65/6( ا

گر ولی زوج یا فرد متبرعی به زوجه انفاق  در چنین صورتی دو حالت را در نظر می گیرند: حالت اول، ا
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کند، زن حق درخواست انحالل نکاح را ندارد بلکه باید با شرایط موجود بسازد تا وضعیت همسرش 

گر غایب مال داشته باش���د، نفقه زوجه از مال او پرداخت می ش���ود )شهید ثانی،  مش���خص ش���ود. ا

گر زوج  کرد. حالت دوم، ا کم ولی زوج را ملزم به انفاق وی خواهد  1410، 65/6( در ای���ن ص���ورت، حا

کند یا اینکه فرد متبرعی یافت نش���ود تا نفقه زوجه را بپردازد در  ولی نداش���ته باش���د تا به زن انفاق 

که وجود دارد در این  که باید با توجه به ش���رایطی  این صورت مس���ئله طالق زوجه مطرح می ش���ود 

که غایب، ولی نداش���ته باش���د،  زمین���ه تصمیم گیری ش���ود )محقق حلی، 1408، 201/1(. در صورتی 

کم باید زوجه را طالق دهد )ش���یخ صدوق، 1415، ص119(. بعضی از فقها در این باره صحبتی از  حا

گر  که عده وفات نگه دارد و ا کم، به زوجه امر می کند  ک���ه حا کرده اند  ط���الق نیاورده اند بلکه تصریح 

کند )عالمه حلی، 1413، 374/7؛ فاض آبی، 1417، 227/2؛ طبرس���ی،  خواس���ت، می تواند ازدواج 

 .)276/2 ،1410

گروهی دیگر از فقها، قائل به پرداخت نفقه زوجه از بیت المال شده اند. اینکه در چه صورتی باید 

نفقه زوجه از بیت المال پرداخت ش���ود، س���ه نوع اظهار نظر متفاوت در مطالعه دیدگاه های ایشان 

است از جمله:

ک���م باید از بیت المال نفقه  که نفقه زوجه را بپردازد، حا که زوج ولی نداش���ته باش���د  - در صورتی 

کند. )ابن ادریس، 1410، 736/2(  زوجه را پرداخت 

کم چهار سال وقت معین می کند تا به جست وجوی  کم رجوع کند، حا - در صورتی که زوجه به حا

کم باید نفقه زن را از بیت المال بپردازد. )عالمه حلی، 1413،  غایب بپردازد. در مدت جست وجو، حا

که نفق���ه زوجه را از  کند و بر امام واجب اس���ت  گ���ر از غای���ب خب���ری می رس���د، زن باید صبر  145/3( ا

که نفقه زوجه را  گر از زوج خبر می رس���د، یا ولی ای دارد  بیت المال بدهد. عالمه حلی می نویس���د: »ا

کند« )عالمه حلی، 1413، 144/3(.  می پردازد، زوجه باید تا ابد صبر 

که برای همیشه صبر پیشه  که خبر زنده بودن زوج می رس���د، بر زوجه واجب اس���ت  - در صورتی 

که نفقه اش داده می ش���ود یا نه؛ زیرا اصل، بقای زوجیت است و  کند. در این صورت، فرق نمی کند 

اجماع فقها و نص روایات آن را تأیید می کند. )فاضل هندی، 1416، 124/8( 

گر مرد مال داشته باشد، یا ولی زوج به او نفقه می دهد،  که ا ظاهر عبارت بعضی از فقها این است 

که این امر، مانع از مرافعه به  کم شکایت ببرد، اما برخی دیگر از فقها بر این باورند  نمی تواند به نزد حا

گفته شده احتمال دارد مال زوج تمام شود یا اینکه ولی زوج، نفقه  کم نیست. در دلیل این حکم  حا

کند و این موارد هم قبل از روشن ش���دن وضعیت حیات و مرگ غایب بوده باش���د. )حسینی  را قطع 
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سیستانی، 1417، 18/3( نکته دیگر در مطالعه دیدگاه فقها، پرداخت نفقه توسط مؤسسه حکومتی 

گر متبرعی یا مؤسسه حکومتی به زوجه نفقه بدهد، آیا مانع درخواست طالق توسط زوجه  است. ا

که ب���ا پرداخت نفق���ه، وجهی برای طالق وج���ود ندارد.  می ش���ود یا نه؟ ممکن اس���ت به نظر برس���د 

که خرجی زوجه را بدهد،  که متبرعی باشد  که امام خمینی؟هر؟ می نویسد: »در صورتی  همان طور 

کن���د« )امام خمینی ؟هر؟،  که ازدواج  کند و انتظار بکش���د و جایز نیس���ت  که زن صبر  واج���ب اس���ت 

گر  ج است. بنابراین، ا 1375، 138/3؛ 1379، 774/1(. البته نظر ایشان، منصرف از موارد عسر و حر

زن دچار عس���ر و حرج ش���ود، حتی قبل از انقضای مدت چهار س���ال، حق درخواست طالق را دارد. 

ع یا مؤسس���ه ای را بگیرد  که نفقه متبر براس���اس فت���وای بعضی دیگ���ر از فقها بر زوجه واجب نیس���ت 

)حسینی سیستانی، 1417، 181/3(. 

6-1-1. نفقه در ایام عده

کم مطلقه می ش���ود، مس���تحق نفقه اس���ت یا نه؟ اش���کال از جایی به  که به حکم حا آیا زوجه غایب 

که طالق واقع ش���ده، رجعی اس���ت و بیش���تر فقها در طالق رجع���ی، قائل به حق نفقه  وجود می آید 

برای مطلقه رجعیه هس���تند. از طرف دیگر، عده زوجه غایب، عده وفات اس���ت و زن در عده وفات، 

گفته اند: »زن در زمان عده، نفقه ندارد، خواه مرد  مس���تحق نفقه نیس���ت. بعضی از فقها در این باره 

گفته شده،  قبل از انقضای عده یا بعد از آن بیاید« )عالمه حلی، 1420، 172/4(. در مقابل این قول 

که نفقه زن را بپردازد )فاضل مقداد، 1404، 349/3(.  گر غایب در زمان عده برگردد، واجب اس���ت  ا

برخ���ی دیگ���ر از فقها در وجوب نفق���ه در زمان ع���ده، تردید دارند )موس���وی عامل���ی، 1411، 106/2(. 

صاحب جواهر می گوید: »دلیلی برای نفقه در ایام عده، به دلیل ظهور ادله نیس���ت و مقتضی اصل 
گرچه طالق واقع  که بعد از خ���روج زن از زوجیت، نفقه زن بر مرد واجب نیس���ت، ا برائ���ت این اس���ت 

کم واقع ش���ود، رجعی  که از ناحیه ولی یا حا ش���ده، رجعی اس���ت« )نجفی. بی تا، 301/32(. طالقی 

که نفقه زوجه داده شود )خویی، 1410، 327/2(.  بوده و واجب است 

6-2. حکم نفقه در فقه شافعیه

در زم���ان عده، غایب وظیفه ای برای پرداخت نفقه زوجه ندارد، هرچند قبل از انقضای عده بیاید. 

که فوت مرد، قبل از عده یا بعد از عده، یا در اثنای عده روش���ن ش���ود؛ زیرا  در این مورد فرق نمی کند 

کم، اجتهاد او  حکم به نگه داشتن عده و جدایی بین زن و مرد، بنابر ظاهر است و مستند حکم حا

بوده است. )نووی، 1415، 381/6( 
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کشور اندونزی ثر در قانون مدنی  7. احکام همسر مفقوداأل
در بند دو ماده 116 قانون مدنی اندونزی، ش���ماره 3 س���ال 2006 و قانون ش���ماره 9 سال 1975 ماده 

کند«.  19 آمده: »هرگاه ش���خصی دو سال تمام غایب مفقودالثر باش���د، زن می تواند تقاضای طالق 

)کامپیالس���ی حک���م اس���الم، 2009، ص36( ب���ا توجه به ای���ن م���اده، دادگاه هنگام���ی می تواند حکم 

که پس از دریافت درخواس���ت طالق از جانب زن در یک���ی از جراید محل و یا یکی  کند  ط���الق ص���ادر 

کثیر االنتش���ار اندونزی و یا رادیو و تلویزیون اعالم ش���ده باش���د در قانون حکم پرداتا  از روزنامه های 

که ممکن است  گر زوج تمام پنچ س���ال غایب و مفقودالثر باشد، اشخاصی را  که ا ماده 467 نوش���ته 

گر خبری دارند، به اطالع دادگاه برس���انند. به مدت  که ا کند  از غایب خبری داش���ته باش���ند، دعوت 

گر حیات غایب ثابت نش���ود، دادگاه حکم موت زوج و حکم ط���الق صادر می کند. )کتاب  س���ه م���اه، ا

قاوانین حکم پرداتا، 1995، ص144-146(. مطابق نظر برخی حقوق دانان از مفاد این ماده چنین 

گذش���ت پنج س���ال از تاریخ آخرین خبر غای���ب، دادگاه نمی تواند حکم طالق به  که قبل از  برمی آی���د 

کند، ولی در مورد عده همس���ر مفقودالثر چون از نظر قانون، فس���خ نکاح  علت غیبت ش���وهر صادر 

که مدت عده زن به خاطر فسخ نکاح، عده طالق است.  حساب می شود و در ماده 155 نوشته شد 

که همسر مفقودالثر باید عده طالق به مدت چهار ماه  درحالی که علمای امامیه و شافعیه موافقند 

کامپیالسی حکم اسالم، 2009، ص49-48(.  کشور اندونزی،  و ده روزه نگه دارد )قانون مدنی 

8. نتیجه گیری
فقهای امامیه درباره وظیفه زوجه مفقودالثر، نظم و ترتیب خاصی دارند. آنها در صورت معلوم بودن 

گر برای مدت  حی���ات مفق���ود یا برقراربودن نفقه زوج���ه وی، وظیفه زوج�ه را ص�بر می دانن���د، حتی ا

طوالنی باشد. این نظ�ر از آن جنب�ه اش�کال دارد که وضعیت دشوار برای زوجه، فقط عدم نفقه فرض 

شده، درحالی که شاید در صورت وجود نفقه هم، زوجه در شرایط دشوار به سر ببرد، اما این اشکال 

کم، وجود عسر و حرج  با استناد به قاعده عس�ر و حرج رفعش شدنی است؛ زیرا یکی از موارد طالق حا

ب���رای زوج�ه در ادامه زندگی اس���ت. فقهای امامیه در صورتی که حی���ات مفقود معلوم، و نقفه زوجه 

برق�رار نباش���د با استناد به دالیل مختلف، قائل به وجود حق درخواست ط�الق ب�رای زوجه هستند 

کم از روز مراجعه به وی، امر به انتظار به مدت چه�ار  کند، حا کم مراجع���ه  در صورتی ک���ه زوجه به حا

گر خبری  که ا کم به جس���ت وجو از ش���خص مفقود می پردازد  س���ال می کند. در مدت انتظار زن، حا

که بعد از سپری شدن  کم زن را امر به نگه داش���تن عده می کند  گذش���ت، حا از او نش���د و چهار س���ال 

کند در مدت  که زن انتظار را اختیار  کند. در صورتی  مدت عده، می تواند با ش���خص دیگری ازدواج 



حی
حوه

ر اه
 ر

ی ف
حه
ن ی

وهر
لو ا

ن 
ف س

 فم
 و ا
مش
فا
 هو

ش و
ویم

ش ای
 فق
هر

 ی 
ر از

انت
اد

اق
ر ی
رو

م ه
نو
ای

101

گرفت. ماهیت عده واقع شده بعد از زوجه  انتظار و همچنین در ایام عده، نفقه به زن تعلق خواهد 

کم، عده طالق بوده و بنابر احتیاط، به لحاظ مدت، به قدر عده وفات  غایب مفقودالثر توس���ط حا

است و در سایر احکام و خصوصیات، تابع شرایط عده طالق، یعنی عدم ثبوت حداد، ثبوت نفقه و 

حق توارث و غیره اس���ت. شافعیه، موض�ع س�ختگیرانه ای درب�اره زوج�ه مفق�ودالثر برگزیده و به طور 

ح درباره زوجه  مطل���ق ب���ه صبر به مدت طوالنی حکم داده در حالی که یکی از دالیل بحث های مطر

مفقودالثر، رف�ع عس����ر و ح�رج ناش����ی از فق�دان زوج اس���ت، اما نظر شافعیه برای زوجه، عسر و حرج 

بوده و نفقه نیز به زن تعلق نمی گیرد. در نحوه استدالل نیز بین امامیه و شافعیه تفاوت هایی است. 

کرده  و تعداد روایات بیش���تری را مورد توج���ه قرار داده اند.  فقهای امامیه بیش���تر به روایات اس���تناد 

کرده اند، اما فقهای ش���افعیه به روایات مورد اس���تناد  آنها همچنین به قاعده عس����ر و ح�رج اس���تناد 

که البت�ه برخ�ی از  ش���یعه توج�ه نکرده و اس���تدالل آنها اغلب براس���اس دو روایت نبوی و علوی است 

کرده اند. ایشان بر عمل و قض�اوت ص�حابه ه�م  خ�ود فقهای ش���افعیه به این دو روایت اش���کال وارد 

کید دارند. مفهوم غایب مفقودالثر در دیدگاه فقهای شافعیه، تفاوتی با نظر امامیه و قانون  بس�یار تأ

نداش���ته و در مورد وضعیت طالق زوجه او در میان فقهای ش���افعیه تحت قول قدیم، تفاوت آرایی 

که امکان طالق زوجه چنین فردی، منوط  گفته  دیده نمی شود، اما شافعیه در دو قول جدید خود 

که فرد، امکان حیات نداشته باشد. از نظر قانون مدنی اندونزی بعد  گذش���ت مدت زمانی است  به 

از دو سال از مفقودالثرشدن شوهر، زن می تواند تقاضای طالق دهد و زن باید عده طالق نگه دارد؛ 

زیرا جدایی از شوهر مفقودالثر، فسخ نکاح حساب می شود. 

فهرست منابع
ابن ادریس حلی، محمدبن منصور )1411(. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. قم: مؤسسه نشر اسالمی. . 1

ابن البراج الطرابلسی، عبدالعزیز )1406(. المهذب. قم: مؤسسه نشر اسالمیه انتشارات جامعه المدرسین. . 2
کتابخانه آیت اهلل مرعشی. . 3 ابن حمزه، محمدبن علی )1408(. الوسیله الی نیل الفضیله. قم: انتشارات 
ابن قدامه، ابومحمد عبداهلل بن قدامه )بی تا(. المغنی. بیروت: انتشارات دارالکتب العربی. . 4
ح الکبیر. بیروت: انتشارات دار الکتب العربی. . 5 ابن قدامه، عبد الرحمن بن قدامه )بی تا(. الشر
کتاب الروایتین و الوجهی. الریاض: مکتبه المعارف. . 6 ابوعلی، قاضی بن الفراء )1405(. المسائل الفقهیه من 
که الدوانی علی رساله ابن ابی زید القیروانی. بیروت: دارالفکر. . 7 االزهری، شهاب الدین احمدبن سالم النفراوی )1415(. الفوا
کتابفروشی اسالمیه. . 8 موسوی خمینی؟هر؟، روح اهلل )1379(. تحریر الوسیله. تهران: 
انیس، ابراهیم )1408(. المعجم الوسیط. تهران: نشر فرهنگ اسالمی. . 9

بحرانی. یوسف )1409(. الحدائق الناضرة. قم: انتشارات مؤسسه نشر اسالمی. . 10



102

دن
هاا

خو
ن و 

زهو
ی 
قه
ی ف

هو
ش 

وه
پژ

دبن اسماعیل)1422(. صحیح البخاری، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر.  بیروت: دار طوق النجاة. . 11 بخاری، محماّ  .11
البکری، ابن السید محمد شطا الدمیاطی )1418(. اعانه الطالبین. بیروت: دار الفکر. . 12
کیدری، محمدبن حسن )1416(. اصباح الشیعه بمصباح الشریعه. قم: مؤسسه امام صادق؟ع؟. . 13 بیهقی نیشابوری 
البیهقی، احمدبن حسین )بی تا(. السنن البکری. بیروت: دار الفکر. . 14
جزیری، عبدالرحمن )1406(. الفقه علی المذاهب االربعه. بیروت: دار احیاء التراث العربی. . 15
الجمل، الشیخ سلیمان )1204(. حاشیه الشیخ سلیمان الجمل علی شرح المنهج الشیخ زکریا االنصاری. بیروت: دار الفکر. . 16
حجازی مقدسی، شرف الدین )بی تا(. االقناع. مصر: انتشارات مصریه االزهر. . 17
حر عاملی، محمدبن حسن )1409(. وسایل الشیعه. قم: مؤسسه آل البیت؟مهع؟. . 18
حسینی سیستانی، سید علی )1417(. منهاج الصلحین. قم: دفتر حضرت آیت اهلل سیستانی. . 19
ع فی شرح المختصر النافع. قم: نشر اسالمی. . 20 حلی، احمدبن محمد )1411(. المهذب البار
حلی، حسن بن یوسف )1372(. تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ . 21

و ارشاد اسالمی. 
حلی، حسن بن یوسف )1410(. ارشاد االذهان الی احکام االیمان. قم: نشر اسالمی. . 22
حلی، حسن بن یوسف )1412(. تلخیص المرام فی معرفه االحکام. قم: دفتر انتشارات اسالمی. . 23
حلی، حسن بن یوسف )1413(. قواعد االحکام فی معرفت الحالل و الحرام. قم: دفتر انتشارات اسالمی. . 24
حلی، حسن بن یوسف )1413(. نکته النهایه. قم: دفتر انتشارات اسالمی. . 25
حلی، حسن بن یوس�ف )١٤٢٠(. تحریرالحکام الش�رعیه عل�ی م�ذهب المامیه. قم: مؤسسه امام صادق؟ع؟. . 26
خمینی، سید روح اهلل )1375(. استفتائات از محضر امام خمینی؟هر؟. قم: دفتر انتشارات اسالمی. . 27
الخوانساری، السید احمد )1364(. جامع المدارک فی شرح مختصر النافع. قم: مؤسسه اسماعیلیان مکتبه الصدوق. . 28
خویی، سید ابوالقاسم )1397(. منهاج الصالحین. نجف: انتشارات نعمان. . 29
الدار قطنی )1417(. سنن الدارقطنی. بیروت: دار الکتب العلمیه. . 30
دمشقی عثمانی، محمدبن عبدالرحمن )1416(. رحمه االمه فی االختالف االئمه. بیروت: دارالفکر. . 31

راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1416(. مفردات الفاظ القرآن. قم: ذوی القربی. . 32
سبزواری، عبدالعلی )1417(. مهذب االحکام فی بیان الحالل الحرام. قم: انتشارات مؤسسه منار. . 33
سرخسی، شمس الدین )1406(. المبسوط. بیروت: دار المعرفه. . 34
سعدی، ابوجیب )1408(. القاموس الفقهی لغه و اصطالحا. دمشق: دار الفکر. . 35
سیدرضی، محمد بن حسین موسوی )1422(. نهج البالغه. قم: مؤسسه النشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسین. . 36
السیوسی، رجب بن ابراهیم )1356(. نجم الهدی. بی جا: بی نا. . 37
شافعی الصغیر، شمس الدین )1413(. نهایه المرام فی شرح مختصرشرایع االسالم. قم: نشر اسالمی. . 38
کتاب االم. بیروت: دار الفکر. . 39 الشافعی، ابی عبداهلل محمدبن ادریس )1430(. 
شاهرودی، سید محمود هاشمی )1426(. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت؟مهع؟. قم: مؤسسه دایره المعارف فقه اسالمی. . 40
شیخ بهایی، محمدبن حسین )1429(. جامع عباسی. قم: دفتر انتشارات اسالمی. . 41

شیخ صدوق، محمدبن علی بن بابویه )1415(. المقنع. قم: مؤسسه االمام الهادی. . 42
کتابفروشی داوری. . 43 کاظم )1414(. العروه الوثقی. قم:  طباطبایی یزدی، محمد 
طباطبایی، حکیم سید محسن )1400(. منهاج الصالحین. بیروت: انتشارات دارالتعارف. . 44
طباطبایی، سید علی )1404(. ریاض المسائل. قم: انتشارات رضی. . 45
طوسی، ابوجعفر محمد )1400(. النهایه فی مجرد الفقه الفتاوی. بیروت: دار الکتاب العربی. . 46
طوسی، ابوجعفر محمد )1365(. تهذیب االحکام. تهران: انتشارات دارالکتب اسالمی. . 47
طوسی، ابوجعفر محمد )1387(. المبسوط فی فقه االمامیه. قم: المکتبه المرتضویه الحیاء االثار الجعفریه. . 48
عاملی، زین الدین )بی تا(. مسالک االفهام فی شرائع االسالم. قم: انشارات دارالهدى. . 49
عاملی، زین الدین )1403(. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. قم: انتشارات دارالهادی. . 50
عاملی، محمدبن علی الموس���وی )1413(. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع االسالم. قم: مؤسسه النشر االسالمی التابعه . 51



حی
حوه

ر اه
 ر

ی ف
حه
ن ی

وهر
لو ا

ن 
ف س

 فم
 و ا
مش
فا
 هو

ش و
ویم

ش ای
 فق
هر

 ی 
ر از

انت
اد

اق
ر ی
رو

م ه
نو
ای

103

لجماعه المدرسین. 
عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن )بی تا(. معجم المصطلحات االلفاظ الفقهیه. مصر: انتشارات دارالفضیله. . 52
ح مختصر النافع. قم: دفتر انتشارات اسالمی. . 53 کشف الرموز فی شر فاضل آبی، حسن بن ابی طالب )1417(. 
کشف اللثام و االبهام عن قواعد االحکام. قم: دفتر انتشارات اسالمی. . 54 فاضل هندی، محمدبن حسن )1416(. 
فخرالمحققین، محمدبن حسن )بی تا(. النصائح الفوائد فی شرح اشکاالت القواعد. قم: مؤسسه اسماعیلیین. . 55
کتابخانه آیت-اهلل مرعشی نجفی. . 56 قاضل مقداد، مقدادبن عبداهلل )1404(. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. قم: انتشارات 
کشور اندونزی )2009( کامپیالسی حکم اسالم.. 57 قانون مدنی 
کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب )1407(. الکافی. تهران: دارالکتب االسالمیه. . 58
محدث نوری، میرزا حسین )1408(. مستدرک الوسائل. قم: مؤسسه آل البیت؟مهع؟. . 59
محقق داماد، مصطفی )1379(. تحلیل فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحالل آن. قم: مرکز نشر علوم اسالمی. . 60
مغنیه، محمد جواد )1402(. الفقه علی المذاهب الخمسه. بیروت: انتشارات دارالتیار الجدید. . 61

کنگره جهانی هزاره شیخ مفید. . 62 مفید، محمدبن محمدبن نعمان )1413(. المقنعه. بی جا: 
الموصلی، ابوعلی )1428(. مسند ابو علی الموصلی. بیروت: دارالفکر العربی. . 63
نجفی، محمد حسن )1367(. جواهر الکالم. تهران: دارالکتب االسالمیه. . 64
نراقی، مولی احمد )1415(. مستند الشیعه فی احکام الشریعه. قم: مؤسسه آل البیت؟مهع؟. . 65
الن���ووی، الم���ام أبوزکریا محیی الدین بن ش���رف )1432(. المجموع فی ش���رح المه���ذب. بیروت: دارالفکر للطباعه و النش���ر و . 66

التوزیع. 
نووی، یحیی بن شرف )1415(. روضه الطالبین و عمده المفتین. بیروت: دارالفکر. . 67
نیشابوری، مسلم بن حجاج )1412(. صحیح مسلم. مصحح: محمد فؤاد عبدالباقی. قاهره: دارالحدیث. . 68


