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**

 
 
 
 

 1چکيده

انند دپذیر میاصل وکالت در طالق در میان فقهای شیعه حدود چهار قول مطرح شده است. مشهور فقها طالق را فعل نیابت
ت پذیر اسفعل نیابت اواًل:چون  ؛از منظر فقها جایز است و قائل به جواز وکالت در طالق هستند. وکالت زن در طالق نیز

رن  طوری کهتواند اجرای صیغه طالق را به عنوان وکیل به عهده بگیرد. پس همانمی وزن هم یک انسان کامل است  ثانیًا:و 
 در طالق نیز سه قول درتواند وکیل شود. درباره وکالت زوجه تواند وکیل شود در طالق نیز میدر سایر عقود و ایقاعات می

اند و قائل به جواز هستند. در مقابل مشهور برخی دیگر فتوا به عدم جواز داده فقها میان فقهای شیعه مطرح است. مشهور
 اند.توقف کردهدر این مسئله ای هم عده

 .وکالت، طالق، فقه، حقوق :هاهکلیدواژ
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 مقدمه
 

گیری خانواده، با های دینی شکلهزیرین جامعه انسانی است. از منظر آموز ازدواج نخستین گام در بنای خانواده و سنگ
 باشد. یابد و تولد فرزندان، مکمل آن میازدواج و پیوند دو انسان با یکدیگر تحقق می

د ونازدواج قراردادی مشروع است که دو فرد ناهمجنس و به طور معمول بالغ را به هم پی: »اندگفتهدر بیان واژه ازدواج 
  .(18 :1385)بستانی، « گردانددهد و برقراری رابطه جنسی دائم یا موقت میان آنان را مجاز میمی

از طالق به یک امر منفور تعبیر شده است. بنای اسالم برآن است که تا حد امکان طالقی صورت نگیرد و  اسالمدر 
مثابه راه حل نهایی تجویز و تنها در اختیار مرد گذاشته شده به همین دلیل طالق به  پیوند مبارک ازدواج از هم فرو نپاشد.

ُ»آمده است:  در روایتی که از پیامبر است. ق  َلا ُُالطَّ ن  اِقُُِبیِدُما ُِبالسَّ ذا خا
ا
؛ اختیار گسستن پیوند ازدواج تنها در اختیار «أ

 .(306/ 15 :1408)نوری، مرد گذاشته شده است 
ممکن است مرد از  هرچند .حاکم است مردنکته اشاره دارد که در طالق تنها اراده تعبیر روایت، کنایی است و به این 

از طریق تکرار ازدواج و طالق، زن را در تنگنا قرار دهد. این و این حق سوء استفاده کند و از این ناحیه به زن آسیب برساند
واُ» :گرفته است گونه رفتار در منابع دینی به شدت مذمت شده و مورد نهی شارع مقدس قرار د  تا ع  ُِضرارًاُِلتا نَّ وه  ِسك  م  ُالُت  وا

واًُ ز  ِهُه  واُآیاِتُاللَّ ِخذ  تَّ ُالُتا ُوا ه  سا ُناف  ما لا ُظا د  قا ُفا ُذِلكا ل  عا ُیف  ن  ُما و برای ضرر زدن نگاهشان مدارید که ستم  ؛(231 :بقره) وا
 .«نگیریدسخره ه خود ستم کرده است. آیات خدا را به چنین کند ب کسکنید که هر 

گیری از چنین مشکلی، یک فرصت قانونی و حقوقی در اختیار زن گذاشته شده، تا با در منابع فقهی برای پیش
اخذ وکالت از شوهر است،  ،ترین تدبیراستفاده از آن بتواند تدبیر احتیاطی برای رهایی از ازدواج ناموفق بیندیشد. مهم

 .طالق دهدو خود را تا در صورت مواجه با مشکل، به نیابت از ا
با استفاده از متون فقهی امامیه و حقوق ایران، وکالت زن در طالق و همچینن وکالت زوجه تا این تحقیق در صدد است 

 بیان نماید. بارهدر طالق خودش را مورد بررسی قرار دهد و دیدگاه فقهای امامیه و حقوق ایران را در این 

 شناسیمفهوم
یک  دانستن مفاهیم اصلی ؛ زیرااصلی، تبیین مفهوم چند واژه کلیدی در این تحقیق ضرورت داردپیش از ورود به مباحث 

 موضوع برای بررسی جامع و بهتر آن نقش اساسی دارد.
 وکالت. 1

راغب در مفردات در بیان  .(482/ 11: 1414)ابن منظور، به معنای واگذار کردن کار به دیگری است « وکل»وکالت از ماده 
 ب خود کنی. واژه وکیل معناییاین است که دیگری را طرف اعتماد قرار دهی و او را نا َتْوِکیل»معنای واژه وکالت گفته است: 

به این دلیل که کار به او  و کندوکیل کسی است که به کار فرد دیگری رسیدگی می .(882 :1374)راغب، « مفعولی دارد
 شود.وکیل نامیده می گذار شدهوا

ت وکال»گوید: شود. شهید اول میبسنده می مورددر اصطالح فقهی، تعاریف متعددی از وکالت شده که به ذکر چند 
 .(159: 1410)شهید اول، ؛ یعنی شخص، دیگری را در انجام امری، نماینده و نایب خود قرار دهد «استنابه در تصرف است

کالت دادن در کاری صحیح است که خود فرد، حق دخالت در آن را داشته باشد. از و»است: ه تعریف دیگری آمد در
کند و از نظرشرع و قانون حق تصرف در اموال خود را ندارد، رو شخص سفیه که اموال خود را در راه بیهوده مصرف میاین
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  .(424: 1424)نجف آبادی، « تواند کسی را در فروش اموال خود وکیل قرار دهدنمی
مانند اینکه در فروش  ؛وکالت آن است که انجام کاری به دیگری واگذار شود، تا آن را در زمان حیات موکل، انجام دهد

  (.53/ 2: 1414)اراکی، خانه و خواندن عقد زنی برای او کسی را وکیل خود قرار دهد 
ن در تصرف در ضمن دادن حقیقت وکالت، اعطای نیابت در تصرف است که الزمه آن اذن در تصرف است. پس اذ

 .(370: 1421)نائینی، شود نیابت در تصرف، حاصل می
وکالت در اصطالح فقهی، عقدی است که به موجب آن  :توان گفتبر اساس تعاریفی که برای وکالت بیان گردید، می

دهد، تا از جانب او تصرفاتی را در محدوده شخص، فرد دیگری را برای انجام کاری نایب خود قرار داده، به او اختیار می
طه واس انجام دهد. مفهوم وکالت اعطای نیابت به وکیل، در انجام کاری معین است. بنابراین وکیل در حکم ات اواختیار

 است، سلطه و والیت مستقلی ندارد.
  طالق .2

؛ شتر را از پابندش «أطلقُت البعیر من عقاله»شود: واژه طالق در لغت به معنای رهایی از پیوند، عهد و پیمان است. گفته می
استعاره شده است. مفهومش آن است که  نیز از همین معنا زن را طالق دادم، ؛«طّلقت المرأه»باز و رها کردم. عبارت: 

 .(523: 1412)راغب، شده است  گویند به این معنا که از قید و بند نکاحبه آن زن هم طالق می .راهش را باز گزاردم
ل کردن قید نکاح بدون عوض. به این معنا که در مفهوم طالق عوض اخذ نشده یزا :در اصطالح فقهی عبارت است از

ولی در مفهوم آن عوض اخذ شده  ،ل کننده عقد نکاح استیوط به عوض نیست. خلع هم از امور زاو تحقق طالق مشر
زیرا آنچه در مفهوم و ماهیت مطلق طالق اخذ شده عدم  ؛است. پس طالق در برابر عوض از مصادیق مطلق طالق است

باشد. بنابراین منافات ندارد که طالق  نه اینکه عدم عوض در مفهوم آن اخذ شده ،اشتراط عوض در ماهیت و مفهوم آن است
/ 1: 1427)میرزای قمی، عوض هم از افراد مطلق طالق است  با پس طالق در برابر عوض از مصادیق مطلق طالق باشد.

547).  
پیوند عقد  ل کردنیسبب زای که شارع مقدسیطالق عبارت است از لفظ انشا»در تعبیر دیگری در تعریف طالق آمده است: 

 (.306/ 3: 1387)فخر المحقیقین، « است نکاح قرار داده
 فقه. 3

علمی است که در آن از عوارض رفتار »نیز در اصطالح  .(197/ 5: 1412)قرشی، فقه در لغت به معنای فهمیدن است 
در تعریف دیگری گفته شده:  .(58/ 1: 1380)کجوری، شیرازی، « شودن مانند وجوب، حرمت و مانند آن، بحث میامکلف

 .(7/ 1تا: بی )سبزواری،« شودفقه دانشی است که در آن از وظایف شرعی انسان بحث می»
ف عملی از ادله تفصیلی یاز دانستن احکام شرعی فرعی یا وظااست فقه عبارت »اند: برخی از فقها در تعریف فقه گفته

یف چند تا قید آمده که با هر کدام یک علمی از تعریف فقه خارج در این تعر .(180: 1374)مشکینی، اردبیلی، « آن
ه از راه تعبد ک -شود. با قید فرعی، علم اصول دین و با قید احکام شرعی، علم اصول فقه و با قید ادله تفصیلی علم مقلدمی

کامی که از اصول عملیه ف عملی، احیشود. با قید وظااز تعریف فقه خارج می -آیدبه فتوای مرجع تقلیدش به دست می
 شود.آید داخل فقه میبه دست می

 حقوق .4
حق در لغت به معنای : »اندکه گفتهکار رفته است. چنانه معنای ثبوت به جمع حق است. حق در لغت ب« حقوق»واژه 
)قرشی، « ضّد باطل، مطابقت و موافقت است. صدق، وجود ثابت و چیزی که در موقع و جایگاه خود واقع شود ،ثابت
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ُ» :از آیه شریفه ااین معن .کار رفته استه حق در اصطالح فقهی در معنای سلطنت ب (،159/ 9: 1412 ومًاُُوا ل  ظ  ُما ِتلا ُق  ن  ما
طاناًُ ل  ِلیِهُس  ناُِلوا ل  عا ُجا د  قا زیرا مراد از سلطنت در این آیه شریفه سلطنت و حقی است  ؛شودنیز استفاده می (33 :سراءا)« فا

وقتی گفته  ؛ مثالً مین معناسته حق در حقوق مدنی نیز به .کندمیدم در قصاص از قاتل و یا اخذ دیه از او اعمال  که ولّی 
شود کند و همچنین وقتی گفته میا میشود حق خیار، مقصود از آن سلطنتی است که صاحب حق بر فسخ معامله پیدمی

زوجیت و امثال آن  ت،ثاور، حق شفعه، حق ارث، حق نفقه و مانند آن، مراد سلطنتی است که صاحت حق در اثر شراکت
: 1427)شوشتری مرعشی، دارد که همان سلطنت است  یی اصطالحابنابراین حق در تمام موارد یك معن .آورددست میه ب
1  /230). 

جوی وکه هدف آن جست اای از علوم اجتماعی است، به این معنعلم حقوق رشته»تعریف علم حقوق آمده است: در 
قواعدی است که به منظور استقرار عدالت و نظم و تأمین سعادت مردم حالتی را بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه 

آوری است که زندگی جامعه را بر اساس ای از قواعد الزاموعهرو یك نظام حقوقی عبارت از مجمکند. از اینهستند، الزام می
 .(23/ 2: 1421)زنجانی عمید، « سازدعدالت و حق و انصاف منظم می

 وکالت در طالق
که در فقه اسالمی و به تبع آن در حقوق مدنی مورد بحث فرار گرفته، وکالت زوجه  یییکی از موضوعات مهم و مورد ابتال

 در طالق است.
قبل از پرداختن به این بحث شایسته است ابتدا اصل وکالت در طالق مورد بحث قرار گیرد. از کلمات فقهای شیعه 

 چهار دیدگاه در میان فقهای امامیه وجود دارد:  بارهشود که در این استفاده می
 جواز. 1

اگر کسی دیگری را وکیل نماید که » گوید:مشهور فقهای امامیه معتقد به جواز وکالت در طالق هستند. ابن ادریس می
 .(95/ 2: 1410)حلی، « بیکند که موکل حاضر باشد یا غاهمسر او را طالق دهد، طالق وکیل جایز است؛ فرق نمی
ٍلُ»: ؛ زیرا صحیحه أعرج(320/ 2: 1423)سبزواری، سبزواری نیز معتقد به اطالق جواز وکالت در طالق است  ج  ِفیُرا

ُ را م 
ا
ُأ ل  عا ُیج  ِلكا ُذا وز  ُیج 

ا
اُأ ها ق  لِّ یطا ٍنُفا َلا یُف  ُِإلا ةا نا َلا ُف  را م 

ا
ُأ ت  ل  عا ُجا د  نِّیُقا

ا
واُأ د  ها ُاش  الا قا ٍلُفا ج  یُرا ُِإلا ِتِه

ا
أ را ُُام  م  ُناعا الا ِلُقا ج   «ِللرَّ

ض شود. فیب هر دو مییشامل حاضر در جلسه طالق و غا و دنجواز وکالت اطالق داربر و بقیه ادله  (129: 1407، کلینی)
 کاشانی نیز به جواز وکالت در طالق فتوا داده است. استناد ایشان عمومات ادله جواز وکالت به ویژه صحیحه أعرج است

 و استناد ایشان نیز موافقت با مشهور .داندرا جایز نمیصاحب جواهر نیز وکالت در طالق  .(313/ 2تا: )فیض کاشانی، بی
کاشف الغطا وکالت در طالق را از فرد حاضر و غایب هر دو . (23/ 32: 1404)نجفی، اطالق ادله جواز وکالت است 

 و دانداسحاق فیاض نیز وکالت در طالق را به طور مطلق صحیح می .(153/ 4: 1423)کاشف الغطا، داند صحیح می
 .(399/ 2تا: فیاض کابلی، بی)تفاوتی بین حاضر و غایب نگذاشته است 

و مباشرت زوج در آن الزم نیست. صاحب حدائق  بردار استطالق از افعال نیابت :این استترین دلیل قول مشهور مهم
یت ضابطه اصحاب برای قابل گوید: از شروط جواز وکالت این است که فعل، قابلیت نیابت را داشته باشد.می بارهدر این 

 نیابت این است: 
به صورت مباشرت تعلق گرفته باشد، وکالت در آن صحیح هر عملی که غرض شارع مقدس به صدور آن از مکلف معینی، 

پذیر نیست. ولی در جایی که مباشرت فرد خاصی، در انجام فعل، مورد نظر شارع نیست. مانند نماز، وضو و غسل که نیابت
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  .(37/ 15: 1414نیست بلکه وقوع فعل، به طور مطلق مورد نظر شارع است، وکالت صحیح است )حلی، 
توان گفت که وکالت اند، میبیان کرده غیر آنپذیر و ای که مشهور علمای شیعه برای افعال نیابتاین ضابطهبا توجه به 

 . پذیر است و مباشرت زوج در آن شرط نشده استچون طالق از افعال نیابت ؛در طالق جایز است
ٍلُُِفی»استدالل شده است:  واستناد  اعرج ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدید این نظر به اطالق پارهأیدر ت ج  را

ُ
ا
اُأ ها ق  لِّ یطا ٍنُفا َلا یُف  ُِإلا ةا نا َلا ُف  را م 

ا
ُأ ت  ل  عا ُجا د  نِّیُقا

ا
واُأ د  ها ُاش  الا قا ٍلُفا ج  یُرا ُِإلا ِتِه

ا
أ را ُام  را م 

ا
ُأ ل  عا ُیج  م  ُناعا الا ِلُقا ج  ُِللرَّ ِلكا ُذا وز   «ُیج 
شاهد باشید من  :ش را به دیگری واگذار کرده و گفته استدرباره مردی که امر طالق همسر (؛129/ 6: 1407)کلینی، 

واگذار کردم تا او را طالق بدهد. آیا این کار برای مرد جایز است یا خیر؟ امام فرمود: بله مانعی  یاختیار طالق زنم را به فالن
طالق ندارد؛ زیرا آن حضرت شود که حضور و غیبت شوهر، تأثیری در جواز توکیل در امر ندارد. از این روایت استفاده می

مومیت ، دلیل بر ع«استفصال»خیر؟ همین ترک  در مقام پاسخ به پرسش، از وی نپرسیده است که آیا مرد نزد زنش بوده یا
 جواز است و مانعی ندارد.

اطالق  نیز، از جمله صحیحه سعید اعرج روایات معصومین و پذیر استبا توجه به اینکه طالق از افعالی نیابت
وکالت در طالق را تجویز که مشهور فقهای شیعه  شد. دلیلجواز توکیل در طالق به طور مطلق قائل به توان می ،دندار

پذیر است و مباشرت زوج در آن مورد نظر شارع مقدس نیست. آنچه غرض این است که طالق از افعال نیابت ،اندکرده
 یابد.که با وکالت نیز تحقق می اصل وقوع طالق است ،شارع به آن تعلق گرفته

a. 2. تفصیل 
است:  بیشیخ طوسی تفصیل داده بین جایی که زوج، حاضر در جلسه طالق است و بین موردی که غا ،در مقابل قول مشهور

)طوسی، شود ولی در جایی که حاضر در بلد است، طالق واقع نمی ،زوج جایز است صورت غایب بودنتوکیل در طالق در 
ولی در  ،ابن براج نیز در این فتوا از شیخ تبعیت کرده و گفته: وکالت در طالق در صورت غیبت زوج جایز است .(511 :1400

کسی را برای اجرای صیغه طالق وکیل گرفت، جایز است که زن را  ،صورت حضور زوج، جایز نیست. پس اگر در حال غیبت
الدین کیدری نیز قائل به قطب .(277/ 2: 1406)ابن براج. خیر بیندازد تواند به تأدر حال غیبت زوج، طالق دهد. البته می

 .(449: 1416)کیدری، و عدم جواز وکالت از سوی فرد حاضر شده است  نسبت به غایبجواز وکالت 
در جلسه و بلد طالق است. در صورت غیبت زوج، وکالت در  اوبنابراین قول دوم تفصیل بین حضور زوج و غیبت 

ای از فقهای امامیه این وکالت در طالق جایز نیست. عده ،غیبت زوج از جلسه و بلد صورتطالق جایز است ولی در 
 اند.دیدگاه را در مسئله وکالت در طالق برگزیده

b. 3 .عدم جواز 
که پس از نقل حدیث زراره است این است که وکالت در طالق جایز نیست. از حسن بن سماعه نقل شده  سومقول 

ید: می ِقُ»گو َلا ُِفیُالطَّ ة  الا کا وا ال  وز  ج  تا ُالا ه  نَّ
ا
ما به همین  :پس از نقل این روایت، گفته است وی .(130/ 6، همان:)کلینی« أ

حسن بن سماعه با استناد به این حدیث بنابراین  .(34: 1414سبحانی، )م که ظهور در منع مطلق دارد یکنحدیث اخذ می
 .در جلسه و بلد طالقو غیبت بدون فرق بین حاضر  ؛قائل به عدم جواز وکالت در طالق شده است

 توقف .4
 یودیدگاه دیگر توقف و عدم فتوا در جواز یا عدم جواز است. این قول به مرحوم کلینی نسبت داده شده است. آنگاه که 

دهد. برخی از این سکوت کلینی توقف ایشان در این کدام را ترجیح نمیچکند در پایان هیاخبار موافق و مخالف را نقل می
به این اسنتباط اشکال شده  (.34: 1414)سبحانی،  اندچهارمی در مسئله قرار دادهو آن را قول  اندمسئله را استنباط کرده
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 ه است.جه گرفت که مرحوم کلینی در این مسئله توقف کردیتوان نتکتاب حدیثی است نه کتاب إفتا. پس نمی کافیکه  است
وع فی از سوی فقهای شیعه در این موضبنابراین وکالت در طالق در فقه شیعه مورد اختالف فقها قرار گرفته و آرای مختل

به دلیل عمومات ادله جواز وکالت و  ، هموکالت در طالق جایز استکه مطرح شده است. مشهور فقهای امامیه معتقدند 
 . بودن طالقپذیر به جهت نیابتهم 

 وکالت در طالق از نظر حقوقی
خود شخص گذارده باشد.  هعهده مگر آن که قانون آن را بوسیلۀ دیگری انجام داد، ه توان باز نظر حقوقی هر امری را می

توان مین و اوضاع و احوال داللت بر آن ننماید، یشخص است و یا قراه بنابراین اموری که قانون تصریح ننموده که قائم ب
یم ق ،وصیوگرنه نمایندۀ قانونی شوهر )ولی،  ،شخص باشده انجام داد. طالق از اموری نیست که قائم ب توسط دیگری

مسر یا هتواند به دیگری وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد بنابراین شوهر می .توانست آن را واقع سازدمجنون دائمی( نمی
)امامی، تواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد که می، همچناندهدتا زن او را طالق زوجه 
1399 :5 /10). 

: از نظر مشهور فقهای شیعه تبعیت شده است.در آن ماده آمده است 1138دلیل در قانون مدنی ایران در ماده به همین 
توان استنباط کرد که از منظر حقوقی، همچنین از اطالق این ماده می«. توان توسط وکیل اجرا نمودصیغه طالق را می»

 ، اگرچه زوج در مراسم اجرای صیغه طالق حاضر باشد.عطای وکالت به غیر اجرا نموداتوان صیغه طالق را با می
گیری درباره اصل طالق و اجرای صیغه طالق. ماده که در طالق دو امر مطرح است: تصمیم استنکته ضروری این اشاره به 

نه اینکه وکیلی انتخاب شود که درباره اصل طالق به جای  ،قانون مدنی ایران ناظر به وکالت در اجرای صیغه طالق است 1138
توان وکیل انتخاب وجه قابل توکیل نیست. بنابراین از نظر حقوقی برای اجرای صیغه طالق می چبه هیاین امر زوج تصمیم بگیرد که 

گیری در یل نیست. تصمیمگیری در اصل طالق به هیچ وجه قابل توکچون تصمیم ؛نه برای تصمیم دیگری در اصل طالق ،نمود
 در اختیار زوج است. تنها اصل طالق 

 وکالت زن در طالق
ای جراتواند برای توان به این بحث پرداخت که آیا زن میمی (وکالت در طالق )جواز بر اساس دیدگاه مشهور فقهای امامیه

 معتقد به جواز وکالت زن در طالق هستند. آنها شود که مشهوراز کلمات فقهای شیعه استفاده می ؟صیغه طالق وکیل شود یا نه
صاحب جواهر به  .(156/ 2: 1408حلی، محقق )« است طالق غیر خودش جایز وکالت زن در»گوید: می شرایعمحقق در 

وکالت زن در »گوید: کاشف الغطا نیز می .(395/ 27: 1404)نجفی، جواز وکالت زن در طالق غیر خودش، فتوا داده است 
)کاشف « هرچند آن زن همسر دیگری باشد؛ به دلیل عدم مانع از وکالت زن ؛یر خودش به طور مطلق جایز استطالق غ
  .(26/ 2: 1424الغطا، 

عمومات ادله جواز وکالت و قابلیت طالق برای نیابت است. به این معنا که غرض  ،مشهور در جواز وکالت زن دلیل
 حال چه ؛بلکه اصل حصول آن مورد نظر است، طالق تعلق نگرفته استاجرای صیغه در شارع مقدس به مباشرت زوج 

، در هر دو صورت غرض شارع بدهدوکالت و نیابت  دیگریبه  چهزوج به صورت مباشر صیغه طالق را اجرا کند و  خود
گونه ، همانتواند در اجرای صیغه طالق وکیل شود. پس زن مینیستیابد. در وکالت هم تفاوتی میان زن و مرد تحقق می

 .(59/ 22: 1405)بحرانی، تواند وکالت داشته باشد که در اجرای صیغه عقد ازدواج، می
وکالت زن در طالق غیر خودش جایز »محقق کرکی در جامع المقاصد نیز به جواز وکالت زن در طالق فتوا داده است: 
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ر . در هدزن باشد و یا همسر مرد اجنبی باش همان زوجه دیگر شوهرش باشدکند که و کالم او دارای اعتبار است. فرق نمی
  .(198/ 8: 1414کرکی،  )عاملی،« دار اجرای صیغه طالق شودتواند به عنوان وکیل عهدهدو صورت زن می

شبیری مثاًل  ؛(423/ 6: 1417)هاشمی، شاهرودی، دانند فقهای معاصر امامیه نیز وکالت زن در طالق را جایز می
یل تواند در اجرای صیغه عقد وکزن نیز می ند کهدانند و معتقدفاضل لنکرانی مرد بودن وکیل را معتبر نمیزنجانی و مرحوم 

  .(369: 1422لنکرانی، ؛ 537: 1428)زنجانی، شبیری، باشد 
است و خصوصیتی در نایب آن معتبر  پذیرطالق از امور نیابت»است: ز یدر حقوق مدنی نیز وکالت زن در طالق جا

در  .شودقانون مدنی ایران نیز اطالق دارد شامل وکالت زن در طالق می 1138ماده  .(418: 1380)اصغرزاده، « باشدنمی
شود. مینیز زن  وکالتشامل و این جمله اطالق دارد «. توان توسط وکیل اجرا نمودصیغه طالق را می»آن ماده آمده است: 

 وکالت زن در اجرای صیغه طالق جایز است و منعی ندارد.  ی،بنابراین هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوق
ود. در شمورد نظر شارع مقدس باشد، توسط هر کسی به شکل صحیح انجام شود پذیرفته می ،وقتی اصل وقوع فعل

گردد. در توسط هر فردی صیغه طالق جاری شود، غرض شارع حاصل می و طالق هم اصل انجام طالق مورد نظر است
 رقی بین زن و مرد نیست.این جهت ف

 وکالت زوجه در طالق
طوری که آیا زوج همان آید کهسؤال پیش میبر اساس دیدگاه مشهور فقهای امامیه، مبنی بر جواز وکالت زن در طالق، این 

تواند وکالت دهد تا خودش را طالق اش هم می، به زوجهبدهد تواند به فرد ثالثی وکالتبرای انجام طالق همسرش، می
 : پردازیممیدهد یانه؟ در میان فقهای امامیه سه دیدگاه در این مسئله وجود دارد که به اجمال به بیان آنها 

 جواز. 1
توان به توان به زوجه وکالت داد، در طالق هم میطور که در سایر عقود و ایقاعات میهمان :مشهور فقهای امامیه معتقدند

زن از لحاظ حقوقی انسان  پذیر و نیزدلیل عمومات جواز وکالت در افعال نیابت ، بهخود را مطلقه نماید تازن وکالت داد 
ز است امر طالق یین اصحاب این است که جامشهور ب»گوید: می حدائقصاحب  تواند وکیل شود.کامل است، پس می

اگر شوهر به زن وکالت دهد تا »گوید: می کشف اللثامصاحب  .(172/ 25: 1405)بحرانی، « زن به خودش واگذار شود
/ 8: 1416)اصفهانی، « به دلیل عموماتی که بر جواز وکالت داللت دارد ،خودش را مطلقه نماید، به نظر من صحیح است

استناد ایشان نیز عمومات ادله جواز وکالت و  .(25/ 32: 1404)نجفی، واهر نیز فتوا به جواز داده است صاحب ج .(12
 طالق است. پذیر بودننیابت

وکالت دادن به زوجه در اینکه خودش را طالق دهد و یا دیگری را وکیل بگیرد تا »گوید: نیز می مرحوم امام خمینی
 (.42/ 2: 1415)خمینی، « او را از جانب همسر و یا از جانب او طالق دهد، جایز است

 گوید: می هعلمدر شهید 
 ؛تواند در طالق خود و غیر خود نیز وکیل شودمیطوری که جایز است زن اجرای صیغه سایر عقود را به عهده بگیرد، همان

. مغایرت بردار استباشد. طالق هم از افعال نیابت ةالعبارزیرا زن یک انسان کامل است. بنابراین معنا ندارد که مسلوب
. زن ندغایرمتاعتباری بین فاعل و قابل کافی است و آن هم در اینجا حاصل است. فاعل و قابل از نظر حیثیت و اعتبار با هم 

  .(23/ 6: 1410از این حیث که زوجه است قابل است )عاملی، و  از این جهت که وکیل شوهرش است فاعل است
  .(153/ 4: 1423)کاشف الغطا، در طالق خودش فتوا داده است زن کاشف الغطا نیز به جواز وکالت 
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اند که زن انسان بالغ و به این نکته استدالل کردهبرخی دیگر از فقهای شیعه برای جواز وکالت طالق زوجه در طالق، 
جواد تبریزی فتوا شیخ مرحوم  .(32/ 13: 1426)وجدانی فخر، عاقل است، پس مانعی از عقود و ایقاعات او وجود ندارد 

و یا در عقد دیگری شرط کند که از سوی شوهر وکیل باشد تا خودش  حدر متن عقد نکاتواند میزوجه  به جواز داده و گفته:
خودش را در آن حالت مطلقه  که کند وکالتش مطلق باشد یا در حالت معینی، وکالت داشته باشدرا طالق دهد. فرق نمی

طالق را  تواند خودش صیغهزنی که از جانب زوج وکالت در طالق خودش دارد، می .(160/ 8: 1427)تبریزی، سازد 
هر دو صورت صحیح  .کسی دیگری را از جانب زوج یا خودش وکیل بگیرد تا صیغه طالق را جاری سازدیا جاری سازد و 

 .(400/ 2تا: )فیاض کابلی، بیاست 
چرا که طالق از افعال  ؛شود که وکالت زوجه در طالق جایز استفقهای شیعه استفاده میمشهور از کلمات بنابراین 

بلکه اصل وقوع فعل مقصود است.  ،غرض شارع در مباشرت زوج در اجرای صیغه تعلق نگرفته است و پذیر استنیابت
رت در هردو صو .که شخص زوج به صورت مباشرت آن را اجرا کند و یا به صورت وکالت و نبابت انجام بگیردکند فرق نمی

تواند در انجام کاری از سوی طوری که مردم میهمان ؛کالت هم فرقی بین مرد و زن نیستدر و یابد.غرض شارع تحقق می
تواند به عهده بگیرد، می را در عقود و ایقاعات انتواند وکیل شود. وقتی زن بتواند وکالت دیگرکسی وکیل شود، زن هم می

 دار وکالت همسرش در طالق خودش شود. عهده
 عدم جواز. 2

گوید: می مبسوطاند. شیخ در گاه مشهور، نظر شیخ طوسی و ابن ادریس قرار دارد که فتوا به عدم جواز دادهدر مقابل دید
یا به دیگری  ،هرگاه مردی اراده کند همسرش را طالق بدهد، بین سه کار مخیر است: یا خودش همسرش را طالق دهد

 گوید: گذار نماید. سپس میوا زن وکالت دهد تا همسرش را طالق دهد و یا امر طالق را به خود
است و اگر امر طالق زن را به خودش  ناگر خودش صیغه طالق همسرش جاری کرد و یا به دیگری وکالت داد حکم آن روش

جواز وکالت طالق به زوجه دیدگاه فقهای  د، آنچه در مذهب ما صحیح است واگذاری امر طالق به زوجه جایز نیست.رواگذار ک
  .(29/ 5: 1387)طوسی،  انددر میان اصحاب ما هم کسانی هستند که به آن اجازه دادهولی  عامه است.

حتی در موردی که مرد  ،توان به خود زوجه وکالت دادمرحوم شیخ طوسی معتقد است که در طالق به طور مطلق نمی
 غایب باشد.

بر اساس آنچه در مذهب امامیه » :داده استعالوه، ابن ادریس نیز فتوا به عدم جواز وکالت زوجه در طالق خود به 
 .(87/ 2: 1410)حلی، « صحیح است، وکالت زوجه در طالق خودش از جانب شوهرش جایز نیست

اِقُ»که فرمود:  حدیث نبوی است ،ن به عدم جواز به ویژه شیخمستند قائال ُِبالسَّ ذا خا
ا
ُأ ن  ُِبیِدُما ق  َلا ه دست ؛ طالق ب«الطَّ

 .(306/ 15 :1408)نوری، شوهر است 
ظهور این حدیث اقتضا دارد که توکیل در طالق به طور مطلق جایز نباشد. منتهی وکالت غیر زوجه به دلیل خاص از 

 اما وکالت زوجه تحت ظهور حدیث و بر اصل منع باقی است.  ،شده است خارجظهور این حدیث 
 .دست مرد استه است که اختیار کلی طالق ب از این استدالل به این صورت جواب داده شده که مفهوم این روایت آن

بنابراین اعطای وکالت در اجرای صیغه طالق به زن از سوی شوهر، منافاتی با این روایت ندارد؛ زیرا اختیار اصلی طالق به 
ین حدیث، ناظر به اپس . (38: 1414)سبحانی، به زن وکالت داده تا صیغه طالق را جاری سازد  و او دست شوهر است

که وکیل غیر  ایشود. بر فرض بپذیریم که حدیث مفید حصر باشد، همان ادلهیا وکیل نمی د اجنی است و شامل ولّی فر
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 کند.شود و از ظهور حدیث بیرون میزوجه را از تحث ظهور حدیث خارج کرده است، شامل وکالت زوجه هم می
تواند زوجه که قابل است نمیو قابل معتبر است  دلیل دیگری که به آن تمسک کرده این است که مغایرت بین فاعل و

 کند و آن هممغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کفایت می :پاسخ داده شدهگونه اینفاعل هم باشد. از این استدالل هم 
انی، )سبحکند که مرکب از ایجاب و قبول است، مغایرت اعبتاری بین فاعل و قابل کفایت می یحاصل است. در عقود

 ولی در عین ،فاعل و قابلی در آن متصور نیستو مانند طالق که عمل یک جانبه است  یچه رسد به ایقاعات ؛(38: 1414
قابل است  ،به اعتبار اینکه زوجه است وحال مغایرت اعتباری متصور است. زن به اعتباری که وکیل شوهر است فاعل است 

 کند.مغایرت اعتباری کفایت می و همین
 توقف . 3

یک از جواز و عدم جواز فتوا چو به هی ای از فقها در این مسئله توقف کردهعده ،در مقابل قول شیخ و دیدگاه مشهور
ید: می کفایهمحقق سبزواری در  .نتوانستند یکی از دو قول جواز و عدم جواز را بر دیگری ترجیح دهند ؛ زیرااندنداده گو

« اگر شوهر به زن در طالق خودش وکالت دهد، در صحت آن دو قول است و ادله هر دو طرف محل بحث است»
  .(320/ 2: 1423)سبزواری، 

در »ید: گومسئله توقف کرده است. ایشان میاین در وی شود که نیز استفاده می مفاتیحاز کلمات فیض کاشانی در 
 گوید: صاحب حدائق می .(313/ 2تا: )فیض کاشانی، بی« جواز وکالت دادن به زن در طالق خودش، دو قول است

عبارت محقق سبزواری و محدث کاشانی، مشعر به توقف آنان در این مسئله است. محقق سبزواری، گفته است در صحت 
کدام چاینکه محقق سبزواری هی ق خودش، دو قول است و ادله هر دو طرف نیز محل بحث است.وکالت زوجه برای طال

، بدون ترجیح یکی بر ایشان در مسئله است. محدث کاشانی نیز به نقل دو قول گویای توقف، از دو قول را ترجیح نداده
 .(173/ 25: 1405)بحرانی،  است بسنده کرده دیگری

 اندوکالت فتوا ندادهو عدم جواز یک از جواز اند و به هیچمسئله وکالت زوجه در طالق خودش توقف کرده دراین دو فقیه 
 .اندبسنده کرده جوازتنها به بیان قول به جواز و عدم  و

 وکالت زوجه در طالق از منظر حقوق
 چنین آمده است:  1119از نظر حقوقی نیز وکالت زوجه در طالق به رسمیت شناخته شده است. در قانون مدنی ایران ماده 

توانند، هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگری طرفین عقد ازدواج می
دیگری بگیرد و یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بد رفتاری  بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن

نماید که زندگانی آنها، با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور 
 حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.

تواند، همسر خود را برای طالق دادن خودش وکیل کند. یعنی به زن شود که مرد میاز این ماده قانون مدنی، استفاده می
در صورت تحقق شرایط خاص درباره طالق خود تصمیم بگیرد. به این صورت که خود به طور مباشرت،  تاوکالت دهد 

 صیغه طالق را اجرا کند و یا برای اجرای آن به دیگری وکالت بدهد.
بین  ینجام طالق را پذیرفته است. وقتی اصل وکالت در طالق پذیرفته شد، فرقوکالت در ا 1138قانون ایران در ماده 

تواند تواند به دیگری برای طالق زنش وکالت دهد، میطوری که میرو زوج همانتوکیل زوجه و غیر او وجود ندارد. از این
  .(222/ 3: 1418)طاهری، در صورت تحقق شرط، خود را مطلقه نماید  ،زوجه را وکیل نماید
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 اقسام وکالت زوجه در طالق
به یکی از سه صورت  ،خودش را طالق دهد تا تواند به همسرش وکالت دهدبنا بر دیدگاه مشهور فقهای امامیه که شوهر می

 شود: اشاره می بدانکلی متصور است که به اجمال 
 مطلق . 1

شکل اول وکالت در طالق زوجه این است که زوج به صورت مطلق به او وکالت دهد تا هر وقت خواست درباره طالق خود 
هر  تااش وکالت دهد هرگاه شوهر به طور مطلق به زوجه»اند: تصمیم بگیرد. فقهای امامیه این شکل از وکالت را پذیرفته

جایز است »گوید: میسیستانی نیز  آقای .(243/ 8: 1427زی، )تبری« صحیح است ،وقت خواست خودش را طالق دهد
 .(102/ 3: 1417)سیستانی، « زوجه شرط کند که از جانب شوهر درطالق دادن خودش وکالت مطلق داشته باشد

تواند خودش را یص شرایط و زمان طالق به زوجه واگذار شده است. هر موقع که تشخیص داد، میخدر این صورت تش
دیگری را وکیل نماید تا صیغه طالق را  چهخودش صیغه طالق را جاری کند و چه به وکالت از جانب شوهر مطلقه نماید. 

 جاری سازد.
 مشروط  .2

در صورت تحقق امری  تا زن وکالت داده شوده که از طرف شوهر بصورت دیگری از وکالت زوجه در امر طالق، آن است 
 تواند با او به زندگانی زناشویینمیکه هرگاه تشخیص دهد  تازن خود را وکیل نماید  ؛ مثالً در خارج بتواند خود را طالق دهد
تشخیص، خودش را به تواند در صورت در این صورت زن می .(41 /5: 1399)امامی، را ادامه دهد خود را طالق دهد 

 وکالت از جانب زوج مطلقه سازد.
 از دو حال خارج نیست:شود، شروطی که وکالت زوجه در طالق متوقف برآن می

مانند آنکه شوهر به زن ؛ تا خودش را مطلقه سازد داردامور عامی است که در صورت تحقق آن امور در خارج، زن وکالت  .1
که زندگی مشترک شود میخود را مطلقه سازد. این شرط عام است، شامل هر امری  شوهرتا در صورت ناسازگاری وکالت دهد 

 .(223/ 3: 1418)طاهری، سازد. این وکالت از نظر فقهی و حقوقی صحیح است زن و مرد را دچار سختی و بحران می
ارج و اثبات آن در دادگاه در صورت تحقق امر معینی در خ تا گاه ممکن است از طرف شوهر به زن وکالت داده شود. 2

هرگاه زوج همسر دوم بگیرد، زوجه از طرف او وکالت  که در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد ؛ مثالً خود را مطلقه نماید
 (.378 /1: تا)تبریزی، بیتواند خود را طالق بدهد خود را طالق بدهد. در صورت تحقق این شرط، زوجه می تا داشته باشد

 ؛(378/ 1: تا)تبریزی، بی« اگروکالت زوجه مشروط به تحقق امر خاصی باشد تنها در صورت تحقق آن امر وکالت دارد
مانند اینکه اگر زوجه با شوهرش، در ضمن عقد ازدواج شرط کند که هرگاه شوهر مدت معینی مسافرت برود و یا به او نفقه 

هم شرط صحیح است و هم طالق صحیح خواهد  . در این صورتق دهدخودش را طال تا ندهد، زوجه وکالت داشته باشد
 .(353: 1417)روحانی، بود 

فیاض نیز معتقد است که هرگاه زوجه در ضمن عقد نکاح از شوهر وکالت بگیرد که هرگاه شش ماه یا کمتر ویا بیشتر  آقای
تواند در دهد، این شرط صحیح است و زن می خودش را طالقتا نفقه ندهد و یا شش ماه غایب شود، زن وکالت داشته باشد 

تواند صیغه طالق را خودش به وکالت از شوهر جاری سازد ویا فردی میهمچنین خود را مطلقه سازد.  تحقق شرط،صورت 
سیستانی نیز به آقای  .(400/ 2تا: )فیاض کابلی، بیدیگری را از جانب خود یا شوهر وکیل بگیرد تا صیغه طالق را جاری سازد 

  .(102/ 3: 1417)سیستانی، همین امر فتوا داده است 
 اشاره به چند نکته ضرورت دارد: 
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ضمن عقد نکاح یا یک عقد دیگری نوع طالق معین شده باشد،  هرگاه وکالت زوجه در امر طالق خودش، در :اول
طالق دهد. ولی اگر در ضمن عقد وکالت نوع طالق گونه که در شرط آمده خود را زوجه باید طبق شرط رفتار نماید و آن

تواند خودش را طالق خلع یا مبارات دهد که نیاز به بذل نمی و مشخص نشده باشد، طالق منصرف به طالق رجعی است
  .(252/ 8: 1427)تبریزی، و قبول آن از جانب شوهر دارد 

تواند دوباره در زمان عده به زن رجوع کرد آیا زن می هرگاه زوجه به وکالت از زوج، خودش را طالق داد و شوهرسؤال:ُ
 شود؟ وکالتش باطل می اینکهخودش را طالق دهد یا 

بر اساس فتوای فقهای امامیه اگر وکالت زوجه از جانب شوهر، مقید به دوام عقد نکاح اول باشد، پس از رجوع جواب:ُ
ره خودش را مطلقه سازد. در این فرض هرگاه رجوع از شوهر و تواند دوبامی و وکالت زوجه باقی است ،زمان عده شوهر در

اش رجوع کند تواند به زوجهگردد و شوهر بدون محلل نمیطالق از جانب زوجه سه بار تکرار شود، طالق سوم بائن می
  .(192/ 5: 1427)تبریزی، 
اگر پس از اجرای صیغه طالق توسط زن، شوهر در دادگاه اثبات نماید امری که اجرای طالق متوقف بر آن بوده در  دوم:

)امامی، شود که طالق باطل بوده است خودش را طالق داده است، کشف می ،و زن خارج از حدود وکالت نشدهواقع محقق 
1399 :5/ 42). 

 در صورتی که وکالت زن به طالق، مشروط به تحقق امر خاصی در خارج باشد، إعمال وکالت زن متوقف بر دو سوم:
 از قانون مدنی ایران آمده است:  1119که در ذیل ماده تحقق شرط در واقع و اثبات آن در دادگاه. چنان :امر است

ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء  ،نی غایب شودمثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معی
قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از 

 اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور قرار نهایی خود را مطلقه سازد.
، به دو صورت باشد مشروط به تحقق امری در خارج چهورت مطلق باشد و ، چه به صطالقوکالت زن از شوهر برای 

 صورت انجام بگیرد از نظر فقهی و حقوقی صحیح است:  هرکدام از این دو و با متصور است
 شرط ضمن عقدالف. 

عقد وکالت زوجه در امر طالق خودش، ممکن است به عنوان شرط در ضمن عقد باشد. به این صورت که زوجه در ضمن 
ازدواج و یا یک عقد الزم دیگر از شوهر وکالت بگیرد تا خودش را از جانب شوهر مطلقه سازد. در این فرض وکالتی که در 

هرچند در اصل جایز است؛ زیرا لزوم، از عقد ازدواج به وکالت هم  ؛شودضمن عقد الزم داده شده، تبدیل به عقد الزم می
  .(1005: 1427)خلخالی، ند او را از وکالت عزل کند تواکند. بنابراین زوج نمیسرایت می

در ضمن عقد نکاح یا عقد الزم دیگر شرط شود که زن »های حقوقی نیز به این شرط اشاره شده است: هرگاه در کتاب
شوهر او زن دیگری اختیار کند، یا اینکه مدت معینی به زن نفقه ندهد و این امر که هر زمان  تا از طرف شوهر وکیل است

 .(375/ 4: 1399)امامی، در دادگاه ثابت شود، زوجه بتواند خود را مطلقه سازد، این وکالت صحیح است 
رایط خاص از تواند در ضمن عقد ازدواج و یا عقد الزم دیگری از شوهرش وکالت بگیرد که در شبنابراین زوجه می

ولی در اگر در ضمن عقد الزم دیگری به عنوان  ،که عقد وکالت در اصل جایز استاینجانب او خودش را مطلقه سازد. با 
 گردد.الزم می ،شرط ضمن عقد قرار بگیرد

 عقد مستقل ب.
 عقد وکالت،ممکن است وکالت زوجه در طالق با یک عقد مستقل صورت بگیرد. به این صورت که شوهر در قالب یک 
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به زوجه وکالت در طالق بدهد. اگر وکالت زوجه در طالق با یک عقد مستقل صورت بگیرد، از آن جا که عقد وکالت جایز 
 (. 1005: 1427)خلخالی، عقد وکالت جایز است  ؛ زیرااست، قابلیت عزل خواهد داشت

د ازدواج و یا در ضمن یک عقد الزم دیگری تواند در ضمن عقبنابراین وکالت زوجه در امر طالق از جانب شوهر، می
به صورت یک قرار داد مستقل در قالب عقد وکالت به زوجه، وکالت داده شود تا در صورت تحقق شرایط بتواند خود را 

 طالق هد.

 نتیجه
یض شده وشود که مفهوم وکالت، اعطای نیابت به وکیل است تا در حدود اختیارات تفاز مجموع مباحث گذشته استفاده می

ذیر، پبه او، رفتارهای معینی را به نیابت از موکل انجام دهد. براساس فتوای مشهور فقهای شیعه، طالق یک امر نیابت
فتوای مشهور فقهای شیعه جواز وکالت زن در طالق است؛ زیرا طالق  .باشد و مباشرت شخص معین در آن شرط نیستمی

 شود.پذیر است و در این جهت تفاوتی میان مرد و زن نیست. ادله جواز وکالت اطالق دارد و شامل زن هم میفعل نیابت
اشته باشد. زوجه تواند در طالق خودش از جانب شوهر وکالت ددیدگاه مشهور بین فقهای امامیه این است که زوجه می

برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، جایز است از طریق شرط ضمن عقد نکاح و 
یا به صورت یک قرارداد مستقل، از همسرش وکالت بگیرد که در صورت لزوم، خودش را طالق دهد. در این صورت وکالت 

 باقی خواهد ماند. زن مادامی که ازدواج منحل نشده،
در نتیجه و گردد چون عقد ازدواج الزم است، عقد وکالت نیز الزم می ،آنجا که عقد وکالت تابع عقد ازدواج است از

تواند زوجه را از وکالت عزل نماید. این راه حل در فقه اسالمی به نفع زوجه پذیرفته شده است. در واقع اختیار شوهر نمی
 شود. از این طریق تا حدی تعدیل میمطلق مرد در امر طالق 
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اول،  اپ، چکتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین ،، اصفهانالفقه فی الكافیالدین، الدین بن نجمابوالصالح حلبی، تقی
 ق.1403

 ق.1414اول،  اپقم، چانتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، ، الواضحة المسائلاراکی، محمدعلی، 
 ق.1399انتشارات اسالمیة،  ،، تهرانمدنی حقوقامامی، سید حسن، 

المی، ، قم، دفتر انتشارات اسالحدائقُالناضرةُفیُأحكامُالعترةُالطاهرةبحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 
 ق.1405چاپ اول، 

 .1385دانشگاه،  پژوهشگاه حوزه و قم، ،شناسیُخانوادهجامعهُاسَلمُوحسین،  ،بستانی
 ق.1427اول،  اپقم، دار الصدیقة الشهیدة، چ ،النجاة صراطتبریزی، جواد بن علی، 

 ،، بیروتالفقهُعلیُالمذاهبُاألربعةُوُمذهبُأهلُالبیتیاسر مازح،  ؛غروی، سید محمد ؛جزیری، عبدالرحمن
 ق.1419اول،  چاپدار الثقلین، 

الغدیر للطباعة و النشر و  ، بیروت،معجمُفقهُالجواهرجمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، 
 ق.1417اول، چاپ التوزیع، 

 ق.1414اول،  اپچ، ، قم، مؤسسه آل البیتالفقهاء تذکرةحلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، 
الله مرعشی نجفی، چاپ تانتشارات کتابخانه آیقم، ، لمختصرُالشرائعالتنقیحُالرائعُحلی، مقداد بن عبدالله سیوری، 

 ق.1404اول، 
 ق.1427اول،  اپ، تهران، مرکز فرهنگی انتشارات منیر، چالشیعة فقهخلخالی، سید محمد مهدی موسوی، 

 ق.1421اول،  اپ، چ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیالبیع کتاباهّٰلل موسوی، خمینی، سید روح
 ق.1412دمشق، چاپ اول،  -بیروت  ،القرآن ألفاظ مفرداتراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 

 ق.1417اول،  اپ، کویت، شرکة مکتبة األلفین، چالمنتخبة المسائلروحانی قّمی، سید محمد، 
یعة فی الطَلق نظامسبحانی تبریزی، جعفر،   ق.1414اول،  اپچ قم،، ، مؤسسه امام صادقالغراء اإلسَلمیة الشر

 ق.1417پنجم،  اپدفتر حضرت آیة الله سیستانی، چقم، ، الصالحین منهاجسیستانی، سید علی حسینی، 
 ق.1428اول،  اپمؤسسة نشر الفقاهة، چقم، ، الشرعیة المسائلشبیری زنجانی، سید موسی، 

 ق.1427دوم،  اپچ تهران، نشر میزان، ،حقوق در نو هایدیدگاهشوشتری، سید محمدحسن مرعشی، 
 ق.1410اول،  اپکتابفروشی داوری، چقم، ، الروضةُالبهیةُفیُشرحُاللمعةُالدمشقیةالدین بن علی، شهید ثانی، زین

 ق.1413اول،  اپمؤسسة المعارف اإلسالمیة، چقم، ، مسالكُاألفهامُإلیُتنقیحُشرائعُاإلسَلم ـــــــــ،
 ق.1418انتشارات اسالمی، ، دفتر مدنی حقوقالله، طاهری، حبیب
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 پا، تهران، المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة، چالمبسوطُفیُفقهُاإلمامیةطوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، 
 ق.1387سوم، 

 ق.1400دوم،  اپچ، بیروت، دار الکتاب العربی، النهایةُفیُمجردُالفقهُوُالفتاوی ـــــــــ،
دوم،  اپچ، ، قم، مؤسسه آل البیتجامعُالمقاصدُفیُشرحُالقواعدحسین،  عاملی کرکی، محقق ثانی، علی بن

 ق.1414
 ق.1421چهارم،  اپ، تهران، انتشارات امیرکبیر، چسیاسی فقهعلی، عمید زنجانی، عباس

اول،  ، چاپ، قم، دفتر انتشارات اسالمیکشفُاللثامُوُاإلبهامُعنُقواعدُاألحكامفاضل هندی، محمد بن حسن، 
 .ق1416

 اپچ، قم، مؤسسه اسماعیلیان، إیضاحُالفوائدُفیُشرحُمشكَلتُالقواعدفخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوسف، 
 ق.1387اول، 

 اول، اپالله مرعشی نجفی، چتانتشارات کتابخانه آیقم، ، مفاتیحُالشرائعفیض کاشانی، محمدمحسن ابن شاه مرتضی، 
 .تابی

یعةُإصباحالدین محمد بن حسین، کیدری، قطب  ق.1416اول،  اپ، چمؤسسه امام صادق ، قم،الشیعةُبمصباحُالشر
 ق.1422چهارم،  اپ، چ، قم، مرکز فقهی ائمه اطهارالواضحة األحكاملنکرانی، محمدفاضل موحدی، 

 ق.1412اول،  اپ، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چالنهایة نكتالدین جعفر بن حسن، محقق حلی، نجم
 ق.1423اول،  اپدفتر انتشارات اسالمی، چقم، ، األحكام کفایةمحقق سبزواری، محمدباقر بن محمد مؤمن، 

 ق.1427اول،  اپ، چطالبانتشارات مدرسه امام علی بن ابیقم، ، دائرةُالمعارفُفقهُمقارنمکارم شیرازی، ناصر، 
 ق.1427اول،  اپچ ،دفتر تبلیغات اسالمیقم،  ،القمی المیرزا رسائلمیرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، 

 .1380، تهران، انتشارات خورشید، مجموعهُکاملُقوانینُوُمقرراتناصرزاده، هوشنگ، 
، قم، انتشارات مؤسسه معارف الفقهیة الرسائلعراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی،  ؛نائینی، میرزامحمدحسین غروی

 ق.1421اول،  اپچاسالمی، 
 ،الغطاء کاشف مؤسسه ،نجف اشرف ،سفینةُالنجاةُوُمشكاةُالهدینجفی، کاشف الغطاء، احمد بن علی بن محمدرضا، 

  ق.1423
 فکاش مؤسسه ، نجف اشرف،منهلُالغمامُفیُشرحُشرائعُاإلسَلمنجفی، کاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر، 

 ق.1424اول،  اپچ، الغطاء
 ق.1404، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، هفتم، فیُشرحُشرائعُاإلسَلمُجواهرُالكَلمنجفی، محمدحسن، 

 ق.1408چاپ اول، ، البیت آل مؤسسهقم،  ،مستدركُالوسائلُوُمستنبطُالمسائلنوری، حسین بن محمدتقی، 
 .تابی اول،نا، چاپ بی، قم، نكاحُوُانحَللُآنُ،بررسیُفقهیُحقوقُخانوادهیزدی، سید مصطفی محقق داماد، 

 
 
 


