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چکیده:
انفساخ به عنوان یکی از علل انحالل عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صححح
منعقد شده باشد ،بدون قصد و ارادهي طرفحن و به موجب حکح قحانون از بححن بحرود ذح،ا ،انفسحاخ عقحد
نکاح ،انحالل قهري است بدین معنا که عقد نکاح بدون نحاز به عمل حقوقی دیگحر و وودبحهوحود از بححن
میرود و حق انتخاب براي دادگاه و طرفحن عقد باقی نمیگ،ارد.
از منظر پزشکی ،مرگ مغزي همان مرگ حقحقی است .تجهحزات پزشکی قادر هستند مرگ مغحز انسحان را
قبل از مرگ سایر اعضا براي ما معلوم کنند .با وقوع مرگ مغزي هرگز دوباره ححات به انسان بحاز نخواهحد
گشت( ،کسی که مبتال به مرگ مغزي شده است) اگرچحه بعضحی از اعضحاي او در اطحاا مراقبتهحاي ویح ه
توسط تجهحزات پزشکی فعال باشد ،وذی فعاذحت این گونحه اعضحاء توسحط دسحتگاه دذححل بحر حححات انسحان
نحست براي اینکه مرگ او عمالً با مرگ مغزي اتفاا افتاده بود ،هرچند که قلب او ضربان داشت .بنابراین،
با تحقق مرگ مغزي ،عقد نکاح منفسخ و آثار انفساخ عقد از ذحظه موت مغزي بحر روابحط زوجححن اعمحال
وواهد شد .بدین معنا که نفقه ساقط شده و زوجه متوفی مغزي ملزم به نگهداري عده وواهد شد همچنحن،
انفساخ عقد نکاح دائ هحچ تاثحري در استحقاا زن نسبت به دریافت کل مهراذمسمی یا مهراذمثل ندارد .اما
چنانچه انفساخ نکاح قبل از تعححن مهر و نزدیکی صورت پ،یرد ،بنا به قول اجماعی فقها ،زن مسحتحق هححچ
گونه مهري نحست.
واژگان کلیدی :انفساخ ،عقد نکاح ،مرگ طبحعی ،مرگ مغزي.

* دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ،یاسوج ،ایران.
** استادیار فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشکده حقوق ،دانشگگاه آزاد اسگالمی واحگد یاسگوج ،یاسگوج ،ایگران( .نویسگدده
مسئول) Mohamadamerinia@gmail.com
*** استادیار فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ،یاسوج ،ایران
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مقدمه
نکاح در ذغت به معناي زناشویی ،متزاج طبایع ،عقد زناشحویی بسحتن (معححن )4۷9 :1363 ،و ضح و
پحوستن و نزدیکی کردن (نراقی )446 :1419 ،به کار رفتحه اسحت .در ترمحنوذحویي حقحوقی ،نکحاح
چنحن تعریف شده است :عقدي است که به موجب آن مرد و زن القحل بحر نفحی محرومححت جنسحی
(مانند نکاح منقطع) یا عالوه بر نفی آن محرومحت بحه منظحور تشحکحل وحانواده و زنحدگی مشحتر
وانوادگی قانوناً با ه متحد میشوند (مانند نکاح دائ ) (جعفريذنگرودي .)۷21 :1384 ،بروحی از
فقهاي عامه عقد نکاح را این گونه تعریف کردهاند« :نکاح ،عقدي است کحه بحه موجحب آن ،زن و
مردي به منظور تشکحل وانواده و شرکت در زندگی با یکدیگر متحد میشوند».
عقد نکاح نظحر هر عقد دیگري پایانی دارد .انحالل نکاح ماننحد هحر عقحد دیگحري در محواردي
اتفاا میافتد که عقد با تمام شرایط الزم به وجود میآید و آثار نکاح درست را به جا میگح،ارد و
پس از مدتی ،منحل میشود .در این فرض ،رابطه زن و شوهر در دورانی که با ه به سحر بحردهانحد،
مشروع است و فرزندانشان نسب مشروع دارند .در عقد نکحاح ،پحارهاي از شححوههحاي انححالل سحایر
عقود پ،یرفته شده مثل فسخ و انفساخ و پارهاي از شحوههاي اوتصاصی و وی ه همچحون طحالا کحه
مخصوص عقد دائ است و ب،ل مدت و انقضاء مدت که وسحله واص انحالل عقد موقت است نححز
وجود دارد .اما از آنجا که حاکمحت اراده در عقد نکاح محدود گردیده ،بحه همححن جهحت زوجححن
در انحالل نکاح با موانع و محدودیتهایی مواجهند .مثال نکاح اقاذهناپ،یر است و توافق زوجحن بحر
انحالل آن بیتاثحر است (صفار .)125 :1393 ،بنابراین ،اسباب انحالل عقحد نکحاح در حقحوا ایحران
عبارتند از :فسخ ،انفساخ ،طالا ،انقضاء مدت و ب،ل مدت.

قانون از بحن برود (جعفريذنگرودي .)95 :1388 ،انفساخ عقد نکاح انحالل قهري است ،یعنی عقحد
نکاح بدون نحاز به عمل حقوقی دیگر و وودبهوود از بححن محیرود و ححق انتخحاب بحراي دادگحاه و
طرفحن عقد باقی نمیگ،ارد.
ازدواج ،در محان پحروان تمام ادیان ،با قاعدههاي متفاوت وجود دارد .امحا دیحن اسحالم ازدواج را
ی امر جدي اوالقی ،اجتماعی و شحرعی دانسحته ،بنحابراین بحه جزئححات در ایحن محورد پرداوتحه و

فصلنامه تحقحقات حقوقی تطبحقی ایران و بحناذملل

ارادهي افراد از بحن برود .چرا که این کلمه مصدر باب انفعحال اسحت و ایحن مصحدر نشحاندهنحدهي
حاذتی است که هحچ کس آن را بوجود نحاورده و وودبهوود ظاهر شده است .بنابراین ،انفسحاخ بحه
این معنا است که رابطهي ناشی از قرارداد بدون قصد و ارادهي طحرفحن معاملحه و بحه موجحب حکح
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انفساخ مصدر باب (انفعال) از ریشه (فسحخ) بحه معنحاي شکسحته شحدن ،برانحداوتن ،تبحاهشحده و
متالشیشده است .از نظر اصطالحی ،معنی این وایه با مفهوم ذغوي آن تقارن زیحادي دارد و آنچحه
در اصطالح انفساخ گفته میشود ،حاذتی است کحه یح عمحل حقحوقی وودبحهوحود و بحدون تحاثحر
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چارچوب مشخصی را براي ازدواج تعححن کرده است و تحقق یا نفوذ عقحد نکحاح را منحوه بحه ایحن
شرایط دانسته است .شروه اساسی صحت عقد نکاح در ی

تقسح بندي کلی بحه دو دسحته شحروه

مثبت و منفی تقسح می شوند .شروه مثبت ،شروطی هسحتند کحه وجحود آنهحا در زمحان انعقحاد عقحد
نکاح الزم و ضروري بوده و بدون آنها ،عقد نکاح واقع نمیشود .اما شروه منفحی یحا همحان موانحع
نکاح عواملی هستند که وجود آنها مانع از تحقق عقحد نکحاح محیگحردد .بروحی از شحروه صححت
نکاح مانند ایجاب و قبول و تواذی عرفی بحن آنها ،شحرایط مربحوه بحه عاقحد (همچحون بلحو ،،عقحل،
قصد ،مشخص بودن طرفحن ،احرام ،فقد تعدد زوجحات ،نبحودن در علقحه زوجححت یحا عحده و مطلقحه
بودن به سه و نه طالا) و نحوه جاري شدن صحغه نکاح (همچون تنجححز در عقحد ،والیحت و وجحود
شاهد در زمان اجراي صحغه نکاح) مربوه به تشکحل و وقوع صحح عقحد نکحاح محیباشحند و ابتحدا،
وجود یا عدم آنها از شرایط صحت عقد نکاح محسوب میگردد .اما بروی از شروه صحت نکاح
همانند ححات ،اوتالف جنس ،محرمحت که ناشی از قرابت طرفحن میباشد ،اسحالم و ذعحان ،نحه تنهحا
وجود یا عدم آنها ابتدا شره صحت عقد نکاح میباشد ،بلکه تحداوم آنهحا نححز شحره صححت عقحد
نکاح میباشد .ذ،ا ،به همحن دذحل است که قانونگ،ار نحز در بروی موارد تحقق مواردي که موجحب
ولل به این موارد میباشد را موجبی براي انفساخ عقد نکاح دانسحته اسحت کحه بحارزترین آن شحره
ححات زوجحن است.
 -2موت
پدیدة مرگ از نظرگاه حقوقی داراي آثار معتنابهی است از همحن رو ،تعحححن زمحان محرگ متحوفی
همواره به عنوان یکی از مسائل مه فقهی و حقوقی مطرح بوده اسحت .نکحاح پحونحد مححان زنحدههحا
است و از عقودي است که به مناسبت شخصححت زن و شحوهر بسحته محیشحود .آثحار ایحن پحمحان نححز

دوره سحزده  /شماره  /48تابستان 1399

فصلنامه تحقحقات حقوقی تطبحقی ایران و بحناذملل

محدود بحه رابطحه آنهاسحت و پحس از فحوت ،بحه ارل منتقحل نمحیگحردد (کاتوزیحان.)451 :1394 ،
بنابراین ،می توان گفت همان طور که اوذحن شحره صححت هحر عقحد نکحاحی حححات و زنحده بحودن
طرفحن است ،اوذحن و بارزترین مورد انفساخ عقد نکاح نحز موت یکی از زوجحن میباشحد ،چحرا کحه
مطابق قانون هر انسان متمتع از حقوا مدنی وواهد بود ،اما کسی نمحیتوانحد ححق وحود را بحه اجحرا
بگ،ارد مگر اینکه براي این امر اهلحت داشته باشد (ماده  985قانون مدنی) و اهلحت بحراي دارا شحدن
حقوا با زنده متوذد شدن انسان ،آغاز و با مرگ او ،پایان مییابد (ماده  956قانون مدنی) .بنحابراین،
با حدول موت براي احدي از زوجحن عقد نکاح به حکح قحانون و بحدون اراده طحرفحن آن منفسحخ
میگردد که به نظر میرسد به دذحل بدیهی بود آن ،قانونگ،ار از ذکر آن به عنحوان یکحی از محوارد
انحالل عقد نکاح که موجب انفساخ آن میگردد ،وودداري نمحوده اسحت .امحا علحی رغح بحدیهی
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بودن با بررسی فقه و قانون ،مشخص میگردد عدم ذکر بروحی نکحات ظریحف در وصحوص انحواع
موت و وی گیهاي آن موجب تشدد آرا در این وصوص گردیده اسحت .مطحابق محاده  8۷6قحانون
مدنی ،پایان شخصحت به دوگونه موت حقحقی یا طبحعی و محوت فرضحی اسحت امحا بایحد بحه محوارد
م،کور موت حکمی یا مدنی و موت مغزي را بحفزایح  .بنابراین ،در ی

تقسح بندي کامل موت را

میتوان به حقحقی ،فرضی ،حکمی و مغزي تقسح نمود.
 -3موت حقیقی یا طبیعی
فوت ی پدیده طبحعی و زیستشناسی میباشد که در ذغت بحه معنحاي محرگ ،محردن ،درگ،شحتن،
نحست گردیدن ،محرگ و درگ،شحت اسحت (عمححد 1002 :1362 ،و معححن .)2582 :1363 ،در فقحه،
موت به ازهاا روح از بدن تعریف شده است (امامی .)156 :1388 ،فوت در اصطالح ،وروج روح
از بدن به طور طبحعی یا با قتل و وودکشی (جعفريذنگرودي )69۷ :1384 ،و یا همان محرگ اسحت
و مرگ متضاد ححات است (حسحنیزبحدي 1414 ،ا 135 :ابنمنظور 218 :1416 ،طریحی1414 ،
ا .)223 :بنابراین ،محی تحوان گفحت فحوت عبحارت اسحت از توقحف حححات و از بححن رفحتن قطعحی و
برگشتناپ،یر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و ححس و حرکحت زیحرا فقحدان قطعحی آنهحا موجحب
مرگ حتمی سلولهاي مغزي که قاطعترین عالمت مرگ اسحت ،وواهحد گردیحد (قضحایی:13۷3 ،
 .)3در عرف پزشکی ،از کار افتادن عالئ ححات ،یعنی از کار افتادن قلب و از بححن رفحتن حرکحات
تنفسی از نشانههاي بارز مرگ به حساب میآید .وذی این امحر علحت حتمحی محرگ نحسحت زیحرا بحا
توجه به اینکه سلوذهاي مغزي دیرتر از اعضاي دیگر بدن میمحرند ،ممکن اسحت بحا شحو مجحدداً
حرکت به قلب و دستگاه تنفسی بازگردانده شود .امروزه در عل پزشکی ،مرگ طبحعی را با از کار
افتادن سلوذهاي مغزي تشخحص میدهند .بنابراین ،اگر قبل از این مرحله ،دسحتگاه تحنفس و قلحب از

شود.
کاملترین تعریف در اصطالح حقوا اسالمی از مرگ این است که( :مرگ با قطع شدن کامحل
تعلحق روح به بدن محقق میگردد و زنده بودن سلوذها ،هحچ ارتبحاطی بحه زنحده بحودن انسحان نحدارد
چنانچه مرگ آنها مستلزم مرگ انسان نحست و این چحزي است که علماي اسالم بر آن معتقدنحد و
سخنی صحح و مطابق براهحن عقلی است به بحان دیگر ،قوام انسان بودن انسان به روح اوسحت ،نحه
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سلوذهاي مغزي ،دسحتگاههاي تنفسحی و قلبحی او دوبحاره بحه حرکحت درآینحد (قضحایی31 :13۷3 ،
گودرزي .)2 :1394 ،در هر حال ،موت طبحعی بایحد توسحط کارشحنا و متخصحص مربحوه اعحالم
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کار افتاده باشد ،امکان بازگرداندن آنها با وسایل پزشکی محسر است و ذ،ا ،شخصی را کحه در یح
بحهوشی طوالنی یا کما به سر میبرد را نباید مرده پنداشت چه ممکن است بحه علحت از بححن نحرفتن
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به بدنش هرچند فرض شود در وارج موجود کاملی است و همه سلوذهاي او زندهانحد .پحس جنححن
وقتی تکامل مییابد و رشد میکند که روح داشته باشحد ،قبحل از تعلحق روح بحه آن جنححن اسحت و
چحزي است که به انسان تبدیل وواهد شد و وود انسان نحست) (محسنی ،بیتا .)56 :این تعریف از
آن ححث راهگشاست که مرگ و زندگی سحلوذهاي بحدن را امحري جحدا از محرگ و حححات انسحان
میداند ،چرا که ممکن است سلوذها به ححات وود ادامه دهند در حاذی که فرد زنحده نحسحت یحا بحه
عبارت دقحقتر ،زندگی گحاهی دارد .قانون مدنی ایران ،قانون مدنی مصر و بحشتر فقها و حقوقحدانان
مسلمان مرگ واقعی را پایاندهنده شخصحت حقحقی محی داننحد .ذح،ا ،بحا محرگ طبحعحی هحر یح از
زوجحن ،عقد نکاح به علت پایان یافتن شخصحت حقحقی و حقوقی متوفی و همچنحن ،شخصی بحودن
عقد به حک قانون و بدون اراده طرفحن و بصورت قهري منفسخ میگردد.
 -4موت مغزی
تعححن ذحظة دقحق مرگ در حقوا از آن رو داراي اهمححت فحوااذعحاده اسحت کحه از یح

سحو ،در

حقوا ارثحه و تعححن وارثان مؤثر است و از سوي دیگر ،در مباحثی ازحقوا جزا .در اعصار ماضحی
فقه و عرف و پزشکی به توافقی دست یافته بودند که تعححن زمان محرگ چنحدان مشحکل نبحود ،امحا
امروزه پدیدة واصی به نام مرگ مغزي مطرح است که تعححن زمان دقحق مرگ در آسحبدیحدگان
منتهی به مرگ مغزي را مشکل نموده است .مغز انسان یکی از پحچحدهترین ولقتهحاي اذهحی اسحت
که همانند ی

فرماندهي باتجربه و آگاه به تمام مسائل پحرامحونش ،بحا دریافحت کحنشهحاي محححط

بحرون و درون ،دستور فراکنشهایی مناسب با آن را صادر میکند .تمامی رشتههاي عصبی مربحوه
به حرکات بدن انسان از قشر مغز حرکت میکنند ،در ساقهي مغز تقاطع مینمایند و دستور حرکت
را به اندامها میبرد و برعکس ،تمام رشتههاي عصحبی حسحی پحس از دریافحت پححامهحا از محححط بحه
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سمت قشر مخ حرکت میکنند تا دستورات الزم را دریافت کنند .والصه آنکه مرکز تجمع تمامی
اذحاف حسی حرکتی در قشر مغز قرار دارد.
 -1-4تعریف و چگونگی حصول مرگ مغزی
ساقه ي مغز منشاء تعدادي از حرکات ماننحد تحنفس ،تنظحح فشحار وحون ،ضحربان قلحب و بسححاري از
اعمال مشتر انسان ،ححوان و در بروی موارد حتی نباتات میباشد که مهمترین آن تنفس است .با
توجه به مطاذب فوا ،به راحتی میتوان دریافت که اگر براي مثال ،فقط وونرسانی قشر مغحز مختحل
گردد ،تمامی حس و حرکت بحمار از بحن میرود و تنفس و سایر موارد ذکرشده که از ساقهي مغحز
منشاء گرفته است ،باقی میماند .در این مورد ،با بحماري روبرو هستح که تنفس وودبحهوحود دارد،
وذی داراي هحچ گونه حرکت و ادرا نمیباشد .زندگی نباتی با مرگ مغزي کامال متفاوت است.
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این وضعحت تقریبا همحشه در پی کما رخ میدهد .با اینکه شخص بحدار به نظر میرسحد (چشحمانش
باز است) و داراي ی

سري حرکحات غححرارادي اعضحاي وحویش اسحت ،هححچ عملکحرد ذهنحی و

شناوتی ندارد.
اینها در واقع بحمارانی هستند که بدنبال آسححب شحدید مغحزي ،بحراي سحالهحاي متمحادي زنحده
می مانند و به نظر هوشحارند ،بدون اینکه بتوانند با مححط اطراف وود ارتباطی برقحرار کننحد .بحه ایحن
حاذت همانطور که گفته شد ،زندگی نباتی گفته می شحود کحه در آن بحمحار نححاز بحه دسحتگاه تحنفس
مصنوعی ندارد و ممکن است ساذها در این حاذت باقی بماند و سپس ،به ححات مجدد بازگردد یا از
دنحا برود .حال اگر در ی

بحمار ،فقط وونرسانی ساقهي مغز مختل گردد و قشر مغحز سحاذ بمانحد،

طبحعتاً با بحماري روبرو هستح که فاقد هر گونه حرکت است (به جز تعدادي از حرکحات چشح کحه
اذحاف آن از وارج از ساقهي مغز به طرف قشر مغز حرکت میکند) و داراي تنفس نححز نمحیباشحد،
وذی قدرت ادرا کامل دارد .این مورد که به آن عارضحهي انسحان قفحلشحده اطحالا محیگحردد و
ماللآورترین حاذت میباشد ،بحماري است که فاقد هر گونه حرکتی میباشد ،تحنفس نحدارد ،وذحی
تمامی اتفاقات پحرامون وود را در میکند و با حرکات چش  ،میتواند به سئواالت ،پاسخ بلی یا
وحر بدهد .این بحماران به علت عدم توانایی در تنفس باید داراي دسحتگاه تحنفس مصحنوعی باشحند و
شاید ساذها به این حاذت باقی بمانند.
بحماران فوا به ندرت برگشتپ،یرند و عموماً بر اثر عوارض عفونی ،فوت میکننحد .در حاذحت
سوم که در بحماران مرگ مغزي اتفاا میافتد ،وونرسانی به هر دو قسمت قشر مغحز و سحاقهي مغحز
مختل می گردد و با بحماري روبرو هستح که هححچ گونحه حرکحت و ادراکحی نحدارد .در ایحن افحراد،
مححرگ مغححز رخ مححیدهححد و بافححت مغححز بححه صححورت فراگحححر ،نححابود مححیشححود و حححاذتی بححیشححکل و
برگشتناپ،یر ،شبحه به ماست را به وود میگحرد .الزم به ذکر است که پس از بروز محرگ مغحزي،

ی از تحریکات پحرامونش ،پاسخ نمیدهد .فرد مرگ مغزي در ظاهر شبحه به بحمحار کمحاي عمححق
است .در کما ،ساوتمان سلول تخریب نشده و فقحط عملکحرد ایحن سحلولهحا مختحل محیشحود .ایحن
عملکرد مختل ممکن است پس از مدتی حتی طوالنی ،مجدداً برقرار شود و بحمار ،هوشححار گحردد
این در حاذی است که در مرگ مغزي بدذحل تخریب سلولها ،هحچ برگشتی وجود نخواهد داشت.
در وصوص چگونگی ایجاد مرگ مغحزي آمحده اسحت :چهحار رگ اصحلی کحه از گحردن وارد
جمجمه میشوند ،وظحفه وونرسانی به مغز و ساقه مغز را به عهده دارند .بروی موارد مانند ضربه بحه
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اوتالل در کارکرد مغز است که شخص دچار کاهش شدید سط هوشححاري محیگحردد و بحه هححچ
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هر چه زمان بگ،رد ،ی به ی اعضاء نحز دچار ازبحنرفتگی و به عبارتی ،گندیدگی شحده و قابحل
استفاده نخواهند بود .بنابراین ،تفاوت مرگ مغزي و کما در این است که کمحا در واقحع یح نحوع
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سر ،وونریزي مغزي ناشی از پاره شدن عروا مغزي ،تومورهاي مغزي و ...موجب باال رفحتن فشحار
داول مغز شده و بدذحل غحرقابلاتساع بودن استخوانهاي جمجمحه ،فشحار بحاال ،موجحب بسحته شحدن
عروا داول مغز میشود .این واقعه منجحر بحه قطحع وونرسحانی بحه سحلولهحاي مغحزي شحده و کلححه
سلولهاي مغز و ساقه مغز به طور کامل تخریب میگردند .گاهی به علحت قطحع اکسحح نرسحانی بحه
مغز براي مثال ،وفگی یا ایست قلبی تنفسی بدون قطع وونرسانی ،همه سلولهاي مغز و ساقه مغز با
ه تخریب شده و مرگ مغزي اتفاا میافتد .به دذححل تخریحب کامحل سحلولهحا در محرگ مغحزي،
امکان بازگشت عملکرد سلولها و بازگشت بحمار به زندگی به هحچ عنحوان وجحود نحدارد کحه ایحن
تفاوت اصلی مرگ مغزي با کماست.
بدذحل اینکه مرکز تنفس در ساقه مغحز قحرار دارد ،بحا بحروز محرگ مغحزي بالفاصحله تحنفس قطحع
میشود ،وذی قلب که داراي ی باتري اتوماتح است ،میتواند حتی در صورت قطع سر از بحدن
یا بحرون آوردن قلب از بدن و گ،اشتن آن در سحرم فحزیوذوییح بحراي چنحد دقحقحه و در صحورت
رساندن اکسح ن ،براي چند ساعت تا چند روز به طپش وحود ادامحه دهحد .اگحر در فاصحلهي زمحانی
کوتاه پس از ایجاد حادثهاي که منجر به مرگ مغزي شحده اسحت (چنحد دقحقحه) ،بحمحار بحه دسحتگاه
تنفس مصنوعی وصل شود ،بحا ادامحه ي ضحربان قلحب (بحر اثحر رسحاندن اکسحح ن بحا دسحتگاه تحنفس
مصنوعی) میتوان وونرسانی اعضاء و احشاي بدن را براي مدت کوتحاه (از یح روز تحا نهایتحاً 14
روز) حفظ نمود تا در صورت رضایت وانواده به اهداي عضو ،موجبات نجات جان چندین بحمحار
نحازمند به پحوند را از مرگ حتمی فراه کرد و در غححر ایحن صحورت ،پحس از گ،شحت ایحن زمحان،
ایست قلبی یا مرگ متعارف عارض میشود .تنفس در افراد مرگ مغزي توسط دستگاه ادامحه پححدا
میکند و وود فرد مرگ مغزي تنفس ندارد (.)www.arakmu.ac.ir
بنابراین ،مرگ مغزي بحه وضحعحت غحرقابحلبازگشحت همحه عملکردهحاي مغحز اطحالا محیشحود.
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درچنحن وضعحتی ،همه نورونهاي مغز در نتحجه هحپوکسی تخریب محیشحوند .عحالوه بحر از بححنرفحتن
گردش وحون و تحنفس ،محرگ مغحزي یکحی از معحارهحاي قطعحی تعحححنکننحده محرگ اسحت .بحراي
تشخحص مرگ مغزي باید تمامی اعمال مغزي به صورت غحرقابلبرگشت از بححن رفتحه باشحند .ذح،ا،
مرگ مغزي به طور واض با حاذت زنحدگی نبحاتی متفحاوت اسحت .در حاذحت محرگ مغحزي ،تمحام
قسمتهاي مغز از جمله ساقه مغز از بحن رفته است و تنفس بحدون دسحتگاه تحنفس مصحنوعی وجحود
ندارد .این در حاذی است که در حاذت زندگی نباتی ،فرد بدون دستگاه داراي تحنفس وودبخحودي
است.
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 -2-4مرگ مغزی از دیدگاه فقهای اسالمی
از مباحث قبل این نتحجحه آشحکار ردد کحه محرگ انسحان بحا توقحف فعاذحتهحاي قلبحی و ریحوي آغحاز
میگردد و سپس ،اعضاي دیگر نحز به دنبال آن ححات وود را از دست میدهند و این همان محرگ
طبحعی است که عرف جامعه و عل پزشکی و حقوا اسالمی در آن باره تردیحدي نحدارد .مسحلذهي
عمده متوجه حاذتی است که مرگ انسان از سلوذهاي مغزي شروع میگردد و در نتحجه ،میتوان به
کم دستگاههاي پزشکی ،فعاذحتهاي داولی بدن فرد را تا مدتی حفحظ کحرد .کحه ایحن محدت نححز
بروالف کماي عمحق تنها تا چند ساعت یحا چنحد روز ادامحه دارد و ایحن همحان فرصحتی اسحت کحه
میتوان در آن از بروی اعضاء بدن فرد مانند قلب ،کلحهها ،ریهها و کبد بحراي پحونحد بهحرهبحرداري
نمود.
از سوي دیگر در مرگ مغزي ،جریان وفححف وحون وجحود دارد .ححرارت بحدن ححدود 35/5
درجه سانتحگراد است .این عالئ موجب میگردد که در مرده پنداشتن چنحن فردي ،هرچند از نظر
پزشکی نباشد ،اما از دید عرف تردید شود .به طور والصه ،پحشرفت مرگ در مبتالیحان بحه محرگ
مغزي ،چنحن است که مرگ از سلوذهاي مغزي آغاز محیگحردد ،سحلوذهاي محخ محیمحرنحد .در ایحن
حاذت بدن همچنان فعاذحتهاي غحرارادي وود را پحش میبرد ،فل،ا هنوز از نظر پزشکی نمیتوان فرد
را مرده تلقی نمود ،بلکه فرد در این حاذت از زندگی گحاهی برووردار است .اما اگر بعد از مرگ،
نحمکرههاي مغز که مخ را تشکحل میدهند ،ساقهي مغز نحز ححات وحود را از دسحت بدهحد ،مغحز بحه
طور کل از فعاذحت باز میماند ،کلحه اعمال ارادي و غحرارادي بدن تعطحل میشحود و محرگ فحرد از
نظر پزشکی مسل است و اگر به وسایل پزشکی متوسل نشدی  ،مرگ فرد از نظر عرفی نححز مسحل

جسد انسانی در صورتی است که جسد صالححت قبول آثار روح ماننحد ححس و حرکحت ارادي را
داشته باشد و اگر پزشکان بتوانند با یقحن زمانی را مشخص کنند که در آن جسد به کلی از احسا
و حرکت ارادي عاجز باشد ،این زمان ،زمان جداشدن روح از بدن و وقوع مرگ است .پس چون
پزشکان معتقدند که عجز نهایی نتحجهي مرگ مغز است ،پس مانعی نحسحت کحه بگحویح بحا محرگ
مغز ،وفات شخص به وقوع محیپحونحدد) (نعحح یاسححن .)90 :1416 ،اذبتحه ،ایحن نظحر بحا ایحن اشحکال
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که تشخحص مرگ در مبتالیان به مرگ مغزي چنان پحچحده و وابسته به آزمایشهاي متعدد پزشحکی
است که تشخحص آن از قدرت عرف وارج است .بر همحن اسحا  ،کنگحرهي پزشحکی کحه در 15
یانویهي  1986در کویت تشکحل شده بود ،به این نتحجه رسحد( :بحه احتمحال قحوي همراهحی روح بحا
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میگردد.
اما آیا از نظر حقوا اسالمی میتوان چنحن فردي را مرده انگاشت؟ میتوان گفت کحه از منظحر
شرع و عرف نحز شهادت متخصصان و وبرگان عل پزشکی دربارهي مرگ فرد ،معتبر است ،چحرا
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روبروست که وجه افتراقی بحن حاذت مرگ مغزي و کماي عمحق ننهحاده اسحت .هرچنحد در کمحاي
عمحق ،بدن از حرکتهاي ارادي برووردار نحست ،اما وجود حرکات غحرارادي محیتوانحد دذحلحی بحر
پحوند روح و بدن از نظر شرعی و در نتحجه ،ححات فرد باشد.
در محان فقهاي معاصر نحز آنان که به تتبع در زمحنهي مرگ مغزي پرداوتهاند ،به این نکته اشاره
نمودهاند که مرگ شخص با مرگ مغز وي محقق میگردد و اگر این طور نباشحد ،ححداقل محرگ
مغز شاهدي بر مرگ شخص است (محسنی ،بیتا .)156 :از جمله مرحوم امام ومحنی و مقام معظح
رهبري آیتاهلل وامنهاي در تایحد این نظر ،مرقوم فرمودند :اگر مرگ مغزي مسجل شحود و احتمحال
بازگشت نباشد ،اهداي عضو جایز است .اما اگر احتمال بازگشت شخص به زنحدگی باشحد ،اهحداي
عضو جایز نحست و این موضوع را متخصص باید گواهی بدهحد .همچنححن ،محاده واححده آئححننامحه
اجرایی قانون پحوند اعضاي بحماران فوتشده مرگ مغزي نحز بحا ایحن تعریحف منطبحق اسحت .مطحابق
ماده  1این آیحننامه« :محرگ مغحزي عبارتسحت از قطحع غحرقابحلبرگشحت کلححه فعاذححتهحاي مغحزي
کورتحکال (قشر مغز) ،سابکورتحکال (الیه زیر قشر مغز) و ساقه مغز به طحور کامحل» .طحرح محرگ
مغزي در اینجا به ذحاظ این است که تعریف سنتی مرگ ،معحار از کار افتادن فعاذحت مغحز را شحامل
نمیشد ،زیرا هحچ روشی براي تشخحص مرگ مغزي وجود نداشت .اما اکنون وضع تغححر کرده و با
بکارگحري دستگاههاي اححاءکننده و حمایتی جدید ،امکان بازگرداندن ححات بحا معححارهحاي محورد
نظر گ،شته یعنی تنفس مستمر و ادامه ضربان قلب امکانپ،یر است.
تصویب ماده واحده بحمارانی که مرگ مغزي آنها مسل است ،به طور ضمنی به یکسانانگحاري
مرگ مغزي و مرگ قطعی می انجامد .به وی ه کحه مقحنن بحا بکحارگحري جمحالت و تعحابحري ماننحد:
«بحمارانی که مرگ مغزي آنها مسل است» ،پس از عبارت «بحمحاران فحوت شحده» ،و نححز اسحتفاده از
وایه محت و باالوره ،اجازه برداشت اعضاء ساذ کسی کحه دچحار محرگ مغحزي شحده اسحت ،نشحان
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میدهد که مرگ مغزي از نظر نتحجه با مرگ قطعی تفاوتی نمیکند .بنابراین ،باید گفحت ایحراد هحر
نوع صدمه منتهی به مرگ مغزي قتل محسوب است .اذبته ،صدمات وارده به کسی که دچار محرگ
مغزي است ،جنایت بر مرده وواهد بود .اذبته ،بحمار در ماده قانونی فوااذ،کر ممکن است بحه سحبب
طفره رفتن قانونگ،ار از اظهارنظر در مورد مرگ بودن مرگ مغزي باشد.
اذبته ،بروی حقوقدانان مرگ مغزي را ملحق به ححات غحرمستقر نموده و حکح آن را در محورد
مرگ مغزي نحز جاري دانسته و این دو قس را یکجا بحان نمودهاند .تلمل در بحثی که فقحهان تححت
عنوان ححات مستقر و ححات غحرمستقر ارائه نمودهاند نحز ما را به همحن سو رهنمون میسازد .محقحق
حلی در مورد ححات غحرمستقر انسان مینویسد :کسی جنایتی مرتکب شود و شخصحی را در حکح
محت قرار دهد ،به این معنا که ححات مستقر بر وي بحاقی نمانحد ،سحپس دیگحري او را بکشحد ،اوذحی
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قصاص میگردد و دومی فقط باید دیهي محت را بپردازد .وذحی اگحر حححات او مسحتقر باشحد ،اوذحی
مرتکب ایراد جرح و دومی مرتکب قتل شده است (محققحلی.)201 :1983 ،
در جواهر اذکالم نحز ضمن بحان کالم فوا ،مطلبی از کشف اذلثام نقل شده است مبنی بحر اینکحه
اگر شخص مریضی را که ححات مستقر ندارد ،بکشد ،قتل بحر او صحدا محیکنحد چحون در محری
احتمال بهبود هست .اما صاحب جواهر این نظر را در صورتی که بحماري به ححات غحرمستقر منجحر
گردد ،نمیپ،یرد و بحان میدارد دذحلی براي قصاص شخص نداری (نجفی .)141 :1412 ،مشحاهده
میگردد از نظر نویسندهي جواهراذکالم ،عالوه بر ایراد جراحت قبلی ،بحماري شدید نحز میتواند به
ححات غحرمستقر منتهی شود و جنایت بر شخص را تبدیل به جنایت بر مححت نمایحد .پحس بحه طریحق
اوذی و بنابر قحا اوذوذحت که از جمله قحاسهاي پ،یرفته شحده در حقحوا اسحالمی اسحت ،محیتحوان
مرگ مغزي را نحز حداقل نوعی از ححات غحرمستقر دانست و نسبت به آن همان گونه حک داد که
فقها نسبت به ححات غحرمستقر حک میدهند.
اذبته ،در این صورت از آنجا که فرد مرده پنداشته نمیگردد ،تا قبحل از توقحف قلحب نمحیتحوان
اموال او را به ارل تقسح کرد .اما اگر مرگ مغزي را نوعی مرگ بدانح  ،ترکهي او از همان زمان
وقوع مرگ مغزي و نه از زمان توقف قلب تقسح میگردد .ححات غحرمستقر به موجحب محادة 21۷
قانون مجازات اسالمی نحز در این قانون وارد شده است در این ماده که بحا توجحه بحه متحون حقحوا
اسالمی نگارش یافته است ،چنحن بحان میشود که هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده ،مجحروح
را در حک مرده قرار داده و تنها آورین رمق ححات در او باقی بماند و در این حال ،دیگري کاري
را انجام دهد که به ححات او پایان بخشد ،اوذی قصاص میشود و دومی تنها دیة جنایت بر محرده را
میپردازد (توکلی .)82 :1388 ،از آن چه که بحان شد ،چنحن درمییابح که در پدیدة مرگ مغحزي
اگرچه هنوز قلب و بروی از دستگاههاي داولی چون ریههحا بحه کمح

دسحتگاههحاي نگحهدارنحدة

او نحز محقق شده است چرا که عرف جامعه نحز چنحن حک میکند و مبحتالي بحه محرگ مغحزي را
زنده نمیداند ،و مرگ نحز داراي حقحقت شحرعحه و متشحرعحه نحسحت ،بلکحه مفهحومی عرفحی دارد و
شارع حقوا اسالمی ،ما را در مفهومشناسی مرگ به عرف جامعه ارجاع داده است .حتی اگر ایحن
نظر مستدل مورد پ،یرش واقع نشود ،چه بسحا بتحوان محرگ مغحزي را بحه واسحطة قححا اوذویحت از
مصادیق ححات غحرمستقر دانست .گرچه با پ،یرش هر دو نظر ،کاذبدشکافی و جدا کحردن اعضحاي
بدن محت براي پحوند ،در حک جنایت بر محت است ،اما با پ،یرش نظر اول سایر آثار حقوقی ماننحد
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بنابراین ،چنحن فردي را نمیتوان زنده دانست ،بلکه به مجرد وقوع مرگ مغزي ،مرگ حقحقحی
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ححات میتوانند به عملکرد وود ادامه دهند ،اما چنححن شخصحی بحه دذححل از کحار افتحادن فعاذحتهحاي
مغزي و عصبی ،محت یا در حک محت است.
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توارل از ذحظة وقوع مرگ مغزي حاصل میگردد ،هرچند که قلحب و ریحههحا بحه واسحطة فعاذححت
دستگاههاي نگاهدارنده به عملکرد وود ادامه دهند و با پ،یرش نظر دوم ایحن آثحار حقحوقی ،نحه از
ذحظة ایست مغز و مرگ مغزي ،بلکه از ذحظة پایان فعاذحتهاي قلبی و ریوي حاصل میگردد.
وزیر بهداشت جمهوري مصر ،دکتر حمدي اذسحد ،که مرگ مغزي را مرگ حقحقحی محیدانحد،
گفته است « :تجهحزات پزشکی قادر هستند مرگ مغز انسحان را قبحل از محرگ سحایر اعضحا بحراي محا
معلوم کنند .هرگاه مخ انسان از کار بایستد ،با فاصله کمی بعد ،سایر اعضاي او ه وواهد مرد .مخ
حاک بر تمام جس انسان است .با وقوع محرگ مغحزي هرگحز دوبحاره حححات بحه انسحان بازنخواهحد
گشت( ،کسی که مبتال به مرگ مغزي شده است) اگرچه بعضی از اعضحاي او در اطحاا مراقبتهحاي
وی ه توسط تجهحزات پزشکی فعال باشد ،وذی فعاذحت اینگونه اعضا توسط دستگاه دذححل بحر حححات
انسان نحست .برداشتن این تجهحزات از چنحن فردي قتل محسوب نخواهد شد ،براي اینکحه محرگ او
ال بحححا محححرگ مغحححزي اتفحححاا افتحححاده بحححود ،هرچنحححد کحححه قلحححب او ضحححربان داشحححت»
عمححح ً
(.)www.markazfeqhi.com
 -3-4بررسی آثار انفساخ ناشی از موت مغزی بر عقد نکاح
همان گونه که بحان شد ،با حدول موت براي احدي از زوجحن عقد نکاح بحه حکح قحانون و بحدون
اراده طرفحن آن منفسخ میگردد .پدیدة محرگ از نظرگحاه حقحوقی داراي آثحار معتنحابهی اسحت .از
همحن رو ،در عقد نکاح نحز پس از وقوع و تعححن زمان مرگ متوفی ،آثار آن بر روابط زوجحن اعح
از مهریه ،نفقه ،ارل ،حضانت و والیت به عنوان یکی از مسائل مه فقهی و حقوقی مطرح و محورد
بررسی قرار میگحرد
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 -1-3-4مهریه
در حقوا ایران و مصر ،مهریه یا صداا ماذی است که به مناسبت نکاح ،مرد ملزم به دادن آن به زن
میشود .اذزام مربوه به مهر ناشی از حک قحانون اسحت و ریشحه قحراردادي نحدارد ،بحه همححن دذححل
سکوت زوجحن در عقد و حتی تراضی طحرفحن بحر اینکحه زوجحه مسحتحق مهریحه نباشحد ،تحاثحري بحر
تکلحف زوج به پرداوت مهریه ندارد.
فوت هر ی از زوجحن هحچ تاثحري در مهراذمسمی ندارد و چنانچه کل یا بخشی از مهر قبحل از
فوت پرداوت نشده باشد ،پس از فوت قابل مطاذبه اسحت ،چحرا کحه فحوت یکحی از زوجححن موجحب
تثبحت کل مهر میشود ،وواه قبل از آمحزش و ولوت باشد یا بعد از آمححزش و ولحوت باشحد زیحرا
مهر با عقد ثابت میشود تا مسقطی براي مهر به وجود آید و با فوت ،وجود مسقط منتفی میشود و
کل مهر ثابت میگردد (بدران ،بیتا.)205 :
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بعضی از فقها بروالف نظر مشهور فقهاي امامحه و شافعحه در مورد فوت شحوهر قبحل از نزدیکحی
قائل به تنصحف مهر شدهاند (موسويومحنحی 314 :1390 ،محقحقاذحلحی ،)618 :1983،وذحی قحانون
ایران و مصر از نظر مشهور پحروي کحرده و تنصححف مهحر را فقحط در محورد طحالا قبحل از نزدیکحی
پ،یرفته است چرا که این قاعده ،قاعدهایست استثنایی که نباید آن را به محورد فحوت گسحترش داد.
بنابراین ،اگر زوج فوت کند ،زوجه مهریه یا محابقی آن را قبحل از تقسحح ترکحه بححن ورال از ترکحه
میگحرد زیرا مهریه دین است و بر حق ورثه مقدم است .همچنححن ،فحوت زوجحه قبحل از نزدیکحی،
موجب استقرار حق او نسبت به نصف مهر متزذزل است و همه مهر مال زن وواهد بود ،اذبته در ایحن
صورت حق زن نسبت به مهر به ورثه او انتقال مییابد (صفایی و امامی.)168 :1380 ،
هرگاه مهریه در عقد دائ ذکر نشود یا عدم مهر در عقد شحره گحردد و بعحد از نزدیکحی ،زوج
فوت نماید ،زوجه مستحق مهراذمثل وواهد بود ،زیرا با وقوع نزدیکی قبل از تعححن مهر زن مسحتحق
مهراذمثل گردیده و اگر قبل از تعححن مهر توسط زوجحن نکحاح منححل گحردد ،ذطمحهاي بحه ححق زن
وارد نخواهد آمد و موجبی ه براي سقوه حق او وجود ندارد (صفایی و امامی .)168 :1380 ،امحا
اگر قبل از نزدیکی و تعححن مهریه ،هر ی از زوجحن فحوت نمایحد ،بنحا بحه قحول اجمحاعی فقهحا ،زن
مستحق هحچ گونه مهري نحست (ماده  1093قانون مدنی) زیرا بنابر مفروض نه ضمن عقحد و نحه بعحد
از عقد ،مهریه تعححن نگردیده و استحقاا مهراذمثل ه منوه به نزدیکی اسحت کحه انجحام نگردیحده
است .مهراذمتعه نحز ی

امر اسحتثنایی و مخصحوص بحه طحالا اسحت و قابحل تعمحح بحه محورد فحوت

نمیباشد پس زن مستحق هحچ گونه مهري نحست (موسويومحنی 314 :1390 ،صفار.)2۷ :1393 ،
در عقد نکاح موقت از آنجا که ذکر مهریه ضروري است ،صورت عدم ذکر مهریه و فوت یکی از
زوجحن قابل تصور نمیباشد .اما در وصوص مهر تعححنشده ،بایحد گفحت فحوت زن در اثنحاي نکحاح
موجب سقوه مهر نمیشود و همچنحن ،اگر شوهر تا آور محدت بحا او نزدیکحی نکنحد (محاده 1096

مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ همسحر یحا طحالا یحا فسحخ نکحاح) ،نحوع ازدواج (دائح یحا
موقت) و شرایط باروري زن یا بارداري او متغحر است.
عدّه وفات مدتی است که زن بعد از مرگ شوهر باید براي اوتحار شوهر دیگر صبر کند که این
مدت بر اسا نص صری قرآن کری  ،چهار ماه و ده روز تعححن شده است .این حک قرآنی دقحقحاً
در فقه اسالمی نحز منعکسشده و بر این اسا  ،در ماده  1154قانون مدنی آمده اسحت :عحدّه وفحات
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 -2-3-4عده
عدّه مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج وودداري کنحد .ایحن
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قانون مدنی) و به نظر میرسد فوت زوج نحز موجب سقوه مهریه نمیشود.
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چه در دائ  ،چه در منقطع در هر حال ،چهار ماه و ده روز اسحت .امحا اگحر زنحی از شحوهرش بحاردار
باشد و همسر وي در ححن بارداري زن فوت کند ،در این صورت عدّه زن تا زمان وضع حمل ادامحه
وواهد داشت .مشروه بر اینکه فاصله بحن فوت شوهر و وضحع حمحل از چهحار محاه و ده روز بحشحتر
باشد و اال مدت همان چهار ماه و ده روز وواهد بود.
همانند قانون مدنی ایران ،قانونگ،ار مصحر در قحانون احححوال شخصححه مصحر ،مصحوب 1929م و
اصالححه سالهاي  19۷9و  1985در بخش مربوه به طالا ،بر وجوب شحرعی و قحانونی نگهحداري
عده براي زنان ،تاکحد دارد .در این قانون مدت عده براي زنانی که نکاحشان به واسطه فوت شحوهر
منحل میشود ،چهار ماه و سه روز اعالم شده است .همچنحن ،مدت عده براي زنان حامله تحا تحاریخ
وضع حمل میباشد .قانونگ،ار مصر در تعححن مدت عده زن حامله ،در مورد طالا و فوت قائحل بحه
تفکح نشده است .ذ،ا ،از آن جا که قانونگ،ار مدت عحده زنحان بحاردار پحس از بحححان محدت عحده
زنان مطلقه و بحوه بحان نموده ،به نظحر محیرسد وضع حمل ،مال
طالا و فوت میباشد.

پایان محدت عده در هحر دو مورد

بنابراین ،با انفساخ عقد نکاح به جهت وقوع موت حقحقی یا طبحعی ،موت مغزي و موت فرضحی
زوجه متوفی باید عده وفات که چنانچه باردار نباشد ،مطابق قانون ایران چهار ماه و ده روز و مطابق
قانون مصر چهار ماه و سه روز است ،نگه دارد .اما اگر زوجه متوفی باردار باشد ،مطابق قانون ایحران
و مصر تا وضع حمل عده نگاه دارد با این تفاوت کحه در حقحوا ایحران ،وضحع حمحل در صحورتی
موجب اتمام عده وفات میگردد که فاصله بحن فوت شحوهر و وضحع حمحل از چهحار محاه و ده روز
بحشتر باشد و اال مدت عده همان چهار ماه و ده روز وواهد بود (محاده  1154قحانون محدنی) ،امحا در
قانون مصر ،وضع حمل در هر صورت موجب واتمه عده وفات وواهد شد.
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 -3-3-4نفقه
نفقه در ذغت به معناي «آنچه صرف هزینه عحال و اوالد کنند ،هزینه زندگی زن و فرزندان ،روزي و
مایحتاج معاش» (دهخدا )6۷3 :134۷ ،آمده است .همچنحن ،در تعریف دیگري آمححده اسححت« :محا
انفقت و استنفقت علی اذعحال و نفس » ،یعنی آنچه براي وود و وانواده هزینه میشحود (فراهححد،،
 1410ه ا .)1۷۷ :نفقه معناي مطلقی دارد که شامل انفاا بر زوجحه ،اوالد و نزدیکحان محیشحود .در
فقه و حقوا اسالمی بر اسا ماهحت و احکام متفحاوت ،دو نحوع نفقحه وجحود دارد .1 :نفقحه زوجحه:
انفاقی که شوهر باید به همسر وود بپردازد .2 .نفقه اقارب :انفاقی کحه شحخص در حاذحت نحازمنحدي
واذدین و فرزندان باید هزینه کند.
ازدواج امري است که در همه ادیان بحا دیحده تقحد

و احتحرام بحه آن نگریسحتهانحد .بحا ازدواج،
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زوجحن نسبت به یکدیگر حقوا و تکاذحف ماذی و غحرماذی پحدا میکنند .یکی از مسائل مهمحی کحه
بعد از ازدواج مطرح میشود ،مسئله تلمحن هزینه و معاش وانواده است (کاتوزیان .)1۷0 :1394 ،از
نظر اسالم ،تلمحن هزینه وانواده و از جمله مخارج شخصی زن به عهده محرد اسحت و زن هححچگونحه
مسؤذحتی ندارد (محققدامحاد .)289 :1384،بنحابراین ،تکلححف محرد در دادن نفقحه زن ،یح
ی

تکلححف

جانبه است و دارا بودن زن یا عدم دارا بودن وي تلثحري در آن ندارد و زن اذزامی ندارد کحه از

اموال شخصی وویش مخارج و مایحتاج زندگی وود را تلمحن کند .تکلحف شوهر بحه دادن نفقحه از
توابع ریاست او بر وانواده است .در نکاح دائ  ،این وظحفه مرد ناشی از حک قحانون اسحت و ریشحه
قراردادي ندارد (ماده  1106قانون مدنی) .در عقد منقطع ،دین شوهر بر دادن نفقه متکی بحه تراضحی
زن و شوهر است ،یعنی شوهر در صورتی نفقه زن را میپردازد که یا به صراحت شحره شحده باشحد
یا عقد مبنی بر آن جاري شود (ماده  1113قانون مدنی) .در هر حال ،نفقحه زن در زمحره دیحون محرد
است و نه تنها نفقه گ،شته را میتواند مطاذبه نماید ،بلکه حق دارد از دادگاه بخواهد که مقدار نفقحه
آینده او را تعححن نماید (مواد  1111و  1206قانون مدنی).
پرداوت نفقه مبتنی بر دو چحز است.1 :دائ بودن نکاح :که در ماده  1106و 1113قحانون محدنی
بهصراحت عنوان شده و مورد تاکحد واقع شده است و در فقه محورد اجمحاع فقهحاي امامححه اسحت .و
قول مخاذفی در مورد آن وجود ندارد.2 .تمکحن :مطابق ماده  1108قحانون محدنی ،هرگحاه زن بحدون
مانع مشروع از اداي وظایف زوجحت امتناع کند ،مستحق نفقه نخواهد بود .در ایحن محاده ،پرداوحت
نفقه منوه به تمکحن شده است .تمکحن شامل تمکحن واص (انجام وظحایف زناشحویی و مقاربحت) و
تمکحن عام (اطاعت زن از شوهر در امور روزمره زندگی مشتر بنحو متعارف و متناسب) است.
مطابق قانون احوال شخصحه شماره  25مصوب 1920مصر ،نفقه زوجه شحامل هزینحههحاي زوجحه
اع از هزینههاي الزم غ،ایی ،پوشا  ،مسکن ،ودمات و معاذجه و سایر مواردي که توسحط شحرع

هزینههاي ناشی از آن است .اما چنانچه زوجه مرتد گردد یا تمکحن ننماید ،نفقحه سحاقط محیگحردد.
دذحل وجوب نفقه از تاریخ وقوع عقد نکاح صحح قبول زندگی با زوج در یح زنحدگی مشحتر
است.
بنابراین ،سبب وجوب نفقه زوجه بر زوج ،مطابق قحانون ایحن کشحور عقحد صححح  ،مشحروه بحه
وجود احتبا (بودن زن در منزل شوهر و دسترسی به او) است بنابراین ،عقد ازدواج سحبب مباشحر
براي وجوب نفقه زوجه بر زوج نحست (چنانکحه در مهحر ،وحود عقحد باعحث وجحوب اسحت) ،بلکحه
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نفقه زوجه به دذحل بحمحاري وي سحاقط نمحیگحردد ،در ایحن صحورت ،هزینحههحاي درمحان بخشحی از
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تجویز شده است ،میباشد .نفقه همسر براي شوهرش در صورتی که زن تمکحن نماید ،واجب است
اع از اینکه زوجه مسلمان یا غحرمسلمان ،مصري یا غحرمصري باشد و زوج تمکن داشته باشد یا نحه.
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احتبا

زوجه و تمکحن و اطاعت زوجه از زوج سبب وجوب نفقحه اسحت تحا زوج بتوانحد از حقحوا

زوجحت استفاده کند .تحقق احتبا

به این است که زوجه وود را حقحقتحاً یحا حکمحاً تسحلح نمایحد

یعنی مهحاي رابطه جنسی و اطاعت از زوج باشد .اگر زوج فوت نمایحد ،نفقحه سحاقط محیگحردد .در
عده طالا رجعی که نفقه زوجه با زوج است نحز اگر زوج فوت نماید و عده تبحدیل بحه عحده فحوت
گردد ،نفقه ساقط میگردد .اما در عده طالا بائن اگر زوجه باردار نباشد و عده فوت زوج چحه زن
حامل باشد ،چه نباشد ،نفقه تعلق نمیگحرد (اذجزیري.)6۷2 :1419 ،
بنابراین ،شرایط وجوب نفقه درقانون این کشور عبارتند از :وجود عقد ازدواج صحح  ،توانحایی
براي آمحزش ،تمکحن زن ،عدم ارتحداد و انجحام فعحل موجحب حرمحت مصحاهره توسحط زن و معتحده
نبودن زن به عده وفات میباشد .همچنحن ،براي تعححن محزان نفقه به حال زوجه توجه میشود و اگحر
در عقد ازدواج شره شود که نفقه واصی پرداوت نشود ،بحه ایحن شحره عمحل نمحیشحود و زوجحه
میتواند دروواست تعححن نفقه نماید.
در وصوص اثر فوت زوج بر نفقحه زوجحه بایحد گفحت :قانونگح،ار ایحران و مصحر تحامحن معحاش
وانواده را به عهده شوهر گ،ارده است .بنابراین ،اذزام به پرداوت نفقه تا زمانی ادامه دارد کحه عقحد
نکاح ادامه داشته و منحل نشده باشد زیرا پس از انحالل نکاح اصحوالً شحوهر تکلحفحی در پرداوحت
نفقه ندارد مگر در موارد استثنایی که قانون تعححن نموده است (نفقه زوجه در عده طحالا رجعحی در
صورتی که طالا در حال نشوز نباشد و در طالا بائن و فسخ نکاح در صحورتی کحه زوجحه بحاردار
باشد تا زمان وضع حمل) .با توجه به محوارد فحوااذح،کر در صحورت فحوت زوج در عحده وفحات در
حقوا ایران مطابق ماده  1110قانون مدنی ،مخارج زندگی زوجه عنداذمطاذبه از امحوال اقحاربی کحه
پرداوت نفقه بر عهده آنان است (در صورت عدم پرداوت) تامحن میگردد بنحابراین ،نفقحه زوجحه
در عده وفات بر عهده زوج متوفی نبود و از ماتر

او پرداوت نمیگردد.
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قانونگ،ار در وصوص موردي که زوجه در عده وفات باردار باشد ،تعححن تکلحف ننموده است.
در این وصوص ،سه نظریه ارائه گردیده است :بعضی از حقوقدانان معتقد هستند محاده  1110قحدی
که مقرر مینمود در عده وفات زن حق نفقه ندارد ،ناظر بر زن غحرباردار است و زن باردار تحا زمحان
وضع حمل استحقاا نفقه از ماتر زوج را دارد (امامی .)441 :1388 ،بعضی نحز اینگونه آوردهاند
که زوج فوت کرده و تکلحف انفاا ندارد و از طرف دیگر ،رابطه ماذکحّت نسبت به امواذش نحدارد.
نفقهاي که به زن باردار داده میشود ،نفقه زوجحّت یا اقارب نحست ،بلکه متعلق به جنححن اسحت ،کحه
از مال وودش به وي انفاا میشود و از آنجا که راه تغ،یه جنحن مادر اسحت ،بحه وي داده محیشحود
(حسحنیروحانی .)321 :1414 ،اما بعضی از حقوقدانان بحان نمودهاند کحه تکلححف مربحوه بحه انفحاا
وی ه شوهر است و در فحرض محا ،دارایحی شحوهر بعحد از وفحات بحه ورال او رسححده اسحت و ورال
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تکلحفی در پرداوت نفقه زن مورل وود ندارند و این نفقه ه مربوه به آینده است و نفقه گ،شحته
نحست که به عنوان دین به ماتر

تعلق بگحرد.

حتی در فرضی که زوج در ححن عده طالا رجعی فوت نماید ،موقعححت قحانونی زن تغحححر پححدا
کرده و دیگر او را نمیتوان مطلقه رجعحه دانست و از این پس ،احکام زوجه متوفی به زن بحار شحده
و از آن تاریخ نفقه به او تعلق نمیگحرد ذ،ا ماده  1110قانون مدنی هحچ استثنایی ندارد (کاتوزیحان،
 .)182 :1394اذبته ،طبق مفاد قانون مدنی سابق و نظر مشهور فقها نحز ،نفقه به طور مطلحق از زن نفحی
شده است و در اصالححه قانون مدنی نحز بحث جدیدي در مورد نفقه زن در عدّه وفات مطرح نشده
و به محل تلمحن نفقه رفته و نفقحه اقحارب را مطحرح نمحوده اسحت .مشحهور فقهحا متحاور نححز بحر عحدم
استحقاا نفقه براي زوجه متوفی چه حامل باشد ،چه نباشد ،نظر دادهاند و حتی ادعاي عحدم وحالف
نحز مطرح نمودهاند (موسويومحنی 312 :1390،نجفحی 325 :1412 ،محقحقاذحلحی 293 :1983 ،و
اذعاملی.)453 :1413 ،
در استفتایی که از مراجع معاصر در وصوص متن سابق ماده  1110قانون مدنی شده بود ،بحشحتر
فقها به عدم استحقاا نفقه فتوا دادهاند (نرمافزار گنجحنه استفتات قضایی ،سوال  .)9040بنحابراین ،بحه
نظر میرسد در زمان عده وفات ،زوجه چه حامل باشد ،چه حامحل نباشحد ،بحه اتفحاانظحر فقهحا نفقحه
ندارد و سایر نظریات مطرحشده از نظر فقهی به هحچ عنوان قابلقبول نمیباشد (محرداداشحی:1391 ،
 .) 196ذ،ا ،شایسته است قانونگ،ار ایران مانند قانونگ،ار مصحر کحه بحه صحراحت در وصحوص نفقحه
زمان عده مقرر نموده زوجه در زمان عده وفات مستحق نفقحه نخواهحد بحود ،چحه حامحل باشحد ،چحه
نباشد (ماده  1قانون شماره  25اححوال شخصححه مصحوب  )1920در ایحن وصحوص ،تعحححن تکلححف
نماید.

اگرچه قانون مدنی تعریفی از حضانت ارائه نکرده اسحت ،امحا بحه موضحوع نگاهحداري و تربححت
اطفال در مواد  1168تا  11۷9قانون مدنی و مواد 40تا  4۷فصل پنج قانون جدید حمایت وحانواده
پرداوته شده است .حضانت طفل بر اسا قانون مدنی و قانون حمایت وانواده براي پسحر و دوتحر
تا هفت ساذگی با مادر است .حضانت فرزند از هفت ساذگی تا سن بلو ،با پحدر اسحت ،دوتحر تحا نحه
ساذگی و پسر تا پانزده ساذگی .بعد از سن بلو ،وود ،فرزند تعححن میکند که با چه شخصی زندگی
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مادي و معنوي طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است .به طحور والصحه ،بحه معنحاي ححق یحا
تکلحف در نگهداري و سرپرستی کود است.
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 -5حضانت و والیت
حضانت کلمهاي عربی و در ذغت ،به معناي پروردن است و در اصطالح ،عبارت است از نگهداري
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کند و از حضانت وارج میگردد .اذبته ،بعد از هفت ساذگی در صورت حدول اوحتالف حضحانت
طفل با رعایت مصلحت کود  ،به تشخحص دادگاه است .بنحابراین ،حضحانت طفحل پحس از هفحت
ساذگی به طور مطلق به پدر واگ،ار نمیشود ،بلکه هرگاه بحن پدر و مادر طفل در مورد حضحانت او
اوتالف شود ،معحار تعححن حضانتکننده صرفاً مصلحت طفل است .چحه بسحا علححرغ نبحود عححب و
نقصی در پدر به تشخحص دادگاه ،مصلحت طفل اقتضا میکند حضانت او بر عهده مادرش باشد.
در صورت فوت یکی از ابوین ،حضانت کود (صغحر یا محجور) با پدر و یا مادري که زنحده
است ،وواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و براي او قح معحن کرده باشد .مثالً بحا فحوت پحدر،
حضانت طفل با مادر است نه پدربزرگ طفل .بنابراین ،حضانت فرزندانی که پدرشان فحوت شحده،
با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضاي وذی قهري یا دادسحتان ،اعطحاي حضحانت بحه محادر را
والف مصلحت فرزند تشخحص دهد .در صورتیکه پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند ،حضحانت
با جد پدري و پس از آن ،با سایر وویشاوندان طفل بر مبناي ترتحبات ارل است.
به موجب قانون احوال شخصحه مصر ،در صورت جدایی پدر و مادر ،مادر حق حضانت پسحر را
تا هفت ساذگی و دوتر را تا نه ساذگی دارد ،اما قاضحی محیتوانحد ،در صحورتی کحه مصحلحت طفحل
اقتضا کند ،حضانت پسر را تا پانزده سال و دوتر را تا زمان ازدواج به مادر واگ،ار کند .در صورت
فوت پدر ،حضانت با مادر است و اما بنا به نظر فقهاي حنفی ،به استناد احادیث ،درصحورت محرگ
مادر یا فقدان صالححت او براي حضانت ،حضانت کود

به ترتحبِ قرابت و مراتب ارل بر عهحده

زنان وویشاوند قرار میگحرد (ابنهمام 185 :1406 ،ابنعابحدین .)638 :140۷ ،بحه صحورت سحنتی،
همحشه در مصر ،حضانت اوذحه فرزندان با مادر بوده است .در قانونی که در سال  ، 200۷انجمن ملی
زنان به تصویب رساندند ،مردان مطلقه اجازه دسترسی و مالقات فرزندان تححت حضحانت همسحران
قبلحشان را به دست آوردند که محزان آن حداقل  3ساعت در هفته بود .حضانت دوتر تا  12سحاذگی
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و پسر تا 10ساذگی با مادر است که قاضی ممکن است آن را تمدید ه بکند ،یعنی تا  15سال براي
پسران و تا زمان ازدواج براي دوتران.
«والیت» در ذغت به معناي حکومت کردن ،تسلط پحدا کردن ،یاري دادن و تصرف کردن آمده
است« .قهري» نحز در ذغت به معناي جبري و اضحطراري اسحت .در اصحطالح حقحوا محدنی ،والیحت
قدرت و اوتحاري است که برابر قانون به ی شخص صالححتدار براي اداره امور محجور واگ،ار
شده است.
ممکن است والیت به حک مستقح قانون به شخصی داده شده یا بحه موجحب وصحایت واگح،ار
شده یا به حک دادگاه برقرار شده باشد .والیتی که به حک مستقح قحانون واگح،ار شحده باشحد ،در
اصطالح والیت قهري نامحده میشود .ماده  1181قانون محدنی محیگویحد« :هحر یح

از پحدر و جحد
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پدري ،نسبت به اوالد وود والیت دارند ».هر گاه محجور ،وذی وحاص نداشحته و والیحت از طحرف
دادگاه به شخصی واگ،ار شده باشد ،این والیت را قحومت گویند که داراي احکام وی هاي اسحت».
بنابراین ،وذی قهري شخصی است که به حک قحانون تعحححن محیشحود و سحمت وحود را مسحتقحماً از
قانون میگحرد و والیت او ی

وظحفه وانوادگی و اجتماعی و بحه تعبححر دیگحر ،اجبحاري اسحت نحه

اوتحاري و شاید به همحن جهت آن را قهري نامحدهاند.
والیت قهري ،حق و تکلحفی است که قانونگ،ار براي اداره اموال صحغحر ،مجنحون و سحفحهی کحه
جنون و سفه آنها متصل به زمان صغر (کودکی) باشد ،به پدر و جد پدري واگح،ار محیکنحد و ایحن
حق و تکلحف فقط براي پدر و جد پدري شناوته شده است .والیت بحن پدر و جد پحدري متسحاوي
است و هر دو در ی ردیف قرار دارند .کود تا زمانی که به سن رشحد برسحد( ،دوتحر  9سحال و
پسر  15سال تمام) تحت والیت پدر و جد پدري است و به عبارت دیگر ،پدر و جد پحدري نسحبت
به کود حق والیت دارند .با فوت پدر ،حضانت فرزندان طبق قانون با مادر است ،اما اداره امحوال
یا پرداوت نفقه آنان بر عهده مادر نحست ،بلکه اگر جد پدري زنده باشد ،اداره امحوال یحا پرداوحت
نفقه فرزندان با او است و اگر جد پدري فوت کرده باشد ،این وظحفه با وصی وواهحد بحود .در غححر
این صورت ،دادگاه صاذ اقدام به تعححن قح وواهد کرد.
در صورتی که طفل پدر و جد پدري داشته باشد و یکی از آنها محجور یحا بحه علتحی ممنحوع از
تصرف شود ،حق والیت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع به طور مجحدد ححق
والیت اعاده میشود .در صورتی که وذی قهحري بحه علحت وحانحت یحا نداشحتن ذحاقحت الزم در اداره
اموال یا در اثر بحماري ،ضعف دماغی یا الاباذیگحري نتوانحد دارایحی محوذیعلححه را اداره کنحد ،ححق
والیت او ساقط می شود .اذبته ،موردي که باید به موارد سقوه والیت افزود ،موت وذی است چحرا
که سمت والیت و حق و تکلحف ناشی از آن منوه به ایحن اسحت وذحی زنحده باشحد ،چحون تمتحع از

میشود .وارثان پس از اداي حقوا و دیون متحوفیی ،طبحق طبقحات ارل سحه االرل وحود را ماذح
می شوند .موجبات ارل دو عامل نسب (رابطه از طریق والدت) و سبب (رابطه بر اسا عقد نکحاح
دائ و والء) است (ماده  861قانون مدنی ایران و ماده  ۷قحانون ارل شحماره  ۷۷سحال  1943مصحر).
کفر ،قتل ،بردگی ،ذعان ،حمل ،غایب بودن و زنا طبق شرایطی از موانع ارل هسحتند .زوج و زوجحه
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 -6ارث
اِرل در فقه به معناي استحقاا مال یا حقی است که بحا محرگ یحا حکح بحه محوت دیگحري حاصحل
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حقوا مدنی منوه به زنده بودن فرد است .بنابراین ،با موت فرد ،والیت او بر موذیعلححه نححز سحاقط
میگردد.
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از یکدیگر ارل میبرند ،با دیگر وارثان شریکند و طبق موارد مختلف ،سه االرل متفاوتی دارنحد.
قرآن در آیات ارل با رویکردهاي مختلف اعتقحادي ،اوالقحی و آیحات االحکحام بحه موضحوع ارل
پرداوته و بخشی از قوانحن مه ارل در اسالم را (مانند طبقات ورال و سحه االرل آنهحا و کالذحه)
بحان کرده است .جزئحات بحشتر قانون ارل در روایات فقهحی آمحده اسحت .مطحابق محاده  900و 901
قانون مدنی ایران و ماده  30قانون ارل مصر ،فرض زوج اگر زوجه داراي اوالد نباشد ،یح

دوم و

در صورت وجود اوالد ،ی چهارم ترکه است و فرض زوجه در صورت نبود اوالد ،بحراي متحوفی
ی چهارم و در صورت وجود اوالد ،ی هشت ترکه است .همچنحن ،در صورت فحوت هحر یح
از زوجحن در عده طالا رجعی دیگري از او ارل میبرد ،اما اگر مدت عده به اتمام رسحده باشد یحا
طالا بائن باشد ،زوجحن از یکدیگر ارل نمیبرند.
مطابق ماده  944قانون مدنی اگر شوهر در حال مرض زن وود را طالا دهد و ظرف ی

سحال

از طالا به همان مرض بمحرد ،زوجه از او ارل میبرد مشروه بر اینکه زن شوهر نکحرده باشحد .امحا
مطابق بخش اوحر ماده  ۷قانون ارل مصر ،چنانچه زوج در زمان مرض زوجه را طالا بحائن دهحد و
زوجه ه راضی به طالا نباشد و زوج در زمان عده و از همان مرض فوت نماید ،زوجحه از او ارل
میبرد .تفاوت دیگر قانون مدنی ایران و قحانون ارل مصحر در بححث ورال زوجححن در محورد عحدم
وجود وارل به جز زوج یا زوجه براي متوفی است .مطابق ماده  949قانون مدنی در صورت نبحودن
هحچ وارل دیگري غحر از زوج یا زوجه ،شوهر تمام ترکحه زن متحوفی وحود را محیبحرد و ذححکن زن
فقط نسحب وود را میبرد و بقحه ترکه شوهر در حک مال اشخاص بالوارل وواهد بود .امحا مطحابق
ماده  30قانون ارل مصر اگر زوج یا زوجه تنها وارل باشد و ورال اقوام یا ارححام دیگحري وجحود
نداشته باشد ،کل ترکه به او میرسد .بنابراین ،بروالف حقوا ایران کحه در ایحن محورد بححن زوج و
زوجه تفاوت قائل شده است ،قانونگ،ار مصر فرقی مححان زوجححن قائحل نشحده اسحت .مطحابق قحانون
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مدنی در نکاح منقطع ارل راه ندارد و شره توارل در نکاح منقطع نحز به دذححل تعحارض بحا قواعحد
امري ارل باطل است.
نتیجهگیری
انفساخ به عنوان یکی از علل انحالل عقد نکاح ،به این معنا است که عقد نکاحی که ابتحدا بحه طحور
صحح منعقد شده باشد ،بدون قصد و ارادهي طرفحن آن و به موجب حک قانون از بحن بحرود .ذح،ا،
انفساخ عقد نکاح ،انحالل قهري است ،بدین معنا که عقد نکاح بدون نحاز به عمل حقحوقی دیگحر و
وودبهوود از بحن میرود و حق انتخاب براي دادگاه و طرفحن عقد باقی نمیگ،ارد.
ارکان و شروه نکاح مواردي است که صححت عقحد نکحاح متوقحف بحر آنهحا باشحد و اگحر ایحن
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شرایط تحقق نحابد ،نکاح شرعی نخواهد بود و احکام شرعی بر آن تعلحق نخواهحد گرفحت .شحروه
اساسی صحت عقحد نکحاح در یح

تقسحح بنحدي کلحی بحه دو دسحته شحروه مثبحت و منفحی تقسحح

میشوند .شروه مثبت ،شروطی هستند که وجود آنها در زمان انعقحاد عقحد نکحاح الزم و ضحروري
بوده و بدون آنها عقد نکاح واقع نمیشود .اما شروه منفی یا همان موانع نکاح عواملی هسحتند کحه
وجود آنها مانع از تحقق عقد نکاح میگردد.
بروی از شروه صحت نکاح مانند ایجاب و قبول و تواذی عرفحی بححن آنهحا ،شحرایط مربحوه بحه
عاقد (همچون بلو ،،عقل ،قصد ،مشخص بودن طرفحن ،احرام ،فقد تعدد زوجحات ،نبحودن در علقحه
زوجحت یا عده و مطلقه بودن به سه و نه طالا) ،ذعان و نححوه جحاري شحدن صححغه نکحاح (همچحون
تنجحز در عقد ،والیت و وجود شاهد در زمان اجراي صحغه نکاح) مربوه به تشکحل و وقوع صحح
عقد نکاح میباشند و ابتدا ،وجود یا عدم آنها از شرایط صحت عقد نکاح محسوب محیگحردد .امحا
بروی از شروه صحت نکاح همانند ححات ،اوتالف جنس ،محرمححت کحه ناشحی از قرابحت طحرفحن
میباشد ،اسالم و ذعان نه تنها وجود یا عدم آنها ابتدا شره صحت عقد نکاح میباشحد ،بلکحه تحداوم
آنها نحز شره صحت عقد نکاح میباشد .ذ،ا ،به همحن دذحل است که قانونگ،ار نحز در بروی محوارد
تحقق مواردي که موجب ولل به این موارد میباشحد را محوجبی بحراي انفسحاخ عقحد نکحاح دانسحته
است.
نکاح پحوند محان زنده ها است و از عقحودي اسحت کحه بحه مناسحبت شخصححت زن و شحوهر بسحته
می شود .آثار این پحمان نحز محدود به رابطحه آنهاسحت و پحس از فحوت ،بحه ارل منتقحل نمحیگحردد.
بنابراین ،می توان گفت همان طور که اوذحن شحره صححت هحر عقحد نکحاحی حححات و زنحده بحودن
طرفحن است ،اوذحن و بارزترین مورد انفساخ عقد نکاح نحز موت یکحی از زوجححن محیباشحد کحه در
ی

تقسح بندي کامل موت به چهار قس حقحقی ،فرضی ،حکمی و مغزي تقسح میشود.

سلوذهاي مغزي شروع میگردد و در نتحجه ،میتحوان بحه کمح دسحتگاههحاي پزشحکی ،فعاذحتهحاي
داولی بدن فرد را تا مدتی حفظ کرد .از منظر پزشکی ،محرگ مغحزي همحان محرگ حقحقحی اسحت.
تجهحزات پزشکی قادر هستند مرگ مغز انسان را قبل از مرگ سایر اعضا بحراي محا معلحوم کننحد .بحا
وقوع مرگ مغزي هرگز دوباره ححات به انسان بازنخواهد گشت( ،کسی که مبتال به محرگ مغحزي
شده است) اگرچه بعضی از اعضحاي او در اطحاا مراقبتهحاي ویح ه توسحط تجهححزات پزشحکی فعحال
باشد ،وذی فعاذحت اینگونه اعضاء توسط دستگاه دذحل بر ححات انسان نحسحت بحراي اینکحه محرگ او

فصلنامه تحقحقات حقوقی تطبحقی ایران و بحناذملل

و حقوا اسالمی در آن باره تردیدي ندارد .مسلذهي عمده متوجه حاذتی است کحه محرگ انسحان از
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مرگ انسان با توقف فعاذحتهاي قلبی و ریوي آغاز میگردد و سپس ،اعضاي دیگر نحز به دنبحال
آن ححات وود را از دست میدهند و این همان مرگ طبحعی است که عرف جامعه و عل پزشحکی
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عمالً با مرگ مغزي اتفاا افتاده بود ،هرچند که قلب او ضحربان داشحت .بنحابراین ،بحا تحقحق محرگ
مغزي ،عقد نکاح منفسخ و آثار انفساخ عقد از ذحظه موت مغزي بر روابط زوجححن اعمحال وواهحد
شد بدین معنا که نفقه سحاقط شحده و زوجحه متحوفی مغحزي ملحزم بحه نگهحداري عحده وواهحد شحد.
همچنحن ،انفساخ عقد نکاح دائ هحچ تاثحري در استحقاا زن نسبت به دریافت کحل مهراذمسحمی یحا
مهراذمثل ندارد .اما چنانچه انفساخ نکاح قبل از تعححن م هحر و نزدیکحی صحورت پح،یرد ،بنحا بحه قحول
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اجماعی فقها ،زن مستحق هحچ گونه مهري نحست.

 /182بررسی فقهی حقوقی انفساخ عقد نکاح ناشی از موت مغزی و آثار آن بر روابط زوجین

منابع
قرآنکریم
 ابن عابدین ( 140۷ا) .ردّالمحتار علی الدّر المختار ،بحروت ،چاپ افست. ابن منظور ( 1416ا) .لسانالعرب ،چاپ اول ،جلد  ،13بحروت ،انتشارات داراححاء اذترال اذعربی. ابنهمام ( 1406ا) .شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر ،جلد  ،4بحروت ،چاپ افست. اذجزیحري ،عبححداذرحمان ( 1419ا) .الفقههه عل هی المههها ا االربعههه ،چححاپ اول ،جلححد  ،4بححروت،داراذثقلحن.
 بدران ،ابواذعحنحن بدران .الفقه المقارن لالحوال الشخصیه ،بحروت ،داراذنهضه اذعربحه ،بیتا. نجفی ،محمدحسن ( 1412ه.ا) .جوا رالکالم فی شرح شرایع االسالم ،بحروت. نراقی ،احمدبنمحمدمهدي ( 1419ه ا) .مستند الشیعه فی احکهام الشهریعه ،جلحد  ،2اذطبعحه االول،مشهد ،انتشارات موسسه آل اذبحت.
 نعح یاسحن ،محمد ( 1416ه ا) .حکم التبرع باالعضاء فی ضوء القواعهد الشهرعیه و المعطیهاتالطبیه ،مجله اذحقوا.)3(12 ،
 طریحی ،فخراذدین ( 1414ا) .مجمع البحرین ،چاپ اول ،جلد  ،2ق  ،موسسه اذبعثه، عاملی ،زیناذدینبنعلی ( 1426ه ا) .مسالک االفهام فی شرح شرایع االسالم ،جلد  ،1ق  ،موسسهمعارف اسالمحه.
 توکلی ،محمدمهدي ( .)1388مرگ مغزی از منظر حقوق اسالمی ،حقوا پزشکی.63-89 :)9(3 ، جعفريذنگرودي ،محمّدجعفر ( .)1384ترمینولوژی حقوق ،تهران ،انتشارات گنج دانش. حسحنیروحانی ،سحدمحمدصادا ( 1414ا) .فقه الصادق ،جلد  ،22ق  ،موسسه داراذکتاب. امامی ،سحدحسن ( .)1388حقوق مدنی ،چاپ  ،16جلد  3و  ،4تهران ،انتشارات اسالمحه. حسحنیزبحدي ،سحدمحمدمرتضی ( 1414ا) .تاجالعروس ،جلد  ،3ق  ،انتشارات داراذفکر، دهخدا ،علیاکبر ( .)134۷لغتنامه د خدا ،تهران ،چاپخانه دانشگاه تهران ،جلد .24 صفار ،محمدجواد ( .)1393درسهایی از حقوق خانواده ،تهران ،انتشارات جنگل جاودانه. صفایی ،سحدحسن و امامی ،اسداهلل ( .)1380مختصر حقوق خانواده ،تهران ،انتشارات نشر دادگستر. عمحد ،حسن ( .)1362فر نگ فارسی عمید ،تهران ،انتشارات امحرکبحر. فراهحد ،،ولحل ( 1410ه ا) .کتابالعین ،چاپ دوم ،جلد  ،5ق  ،نشر هجرت. قضایی ،صمد ( .)13۷3پزشکی قانونی ،تهران ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. کاتوزیان ،ناصر ( .)1394خانواده ،چاپ چهارم ،انتشارات شرکت سهامی انتشار. گودرزي ،فرامرز ( .)1394پزشکی قانونی ،تهران ،انتشارات سمت. -محسنی ،محمد آصف .الفقه و المسائل الطبیه ،ق  ،نشرمؤذف بیتا.

 /183بررسی فقهی حقوقی انفساخ عقد نکاح ناشی از موت مغزی و آثار آن بر روابط زوجین

 محققاذحلی ،ابواذقاس نج اذدین جعفحربناذحسحن ( .)1983شهرائع اسسهالم فهی مسهائل الحهاللوالحرام ،نجف اشرف ،چاپ االداب.
 محققداماد ،مصطفی ( .)1384بررسی فقههی حقهوق خهانواده ،چحاپ پحانزده  ،تهحران ،انتشحاراتدانشگاه تهران.
 معحن ،محمد ( .)1363فر نگ معین ،تهران ،چاپ اول ،جلد  ،4انتشارات امحرکبحر تهران. موسويومحنی ،سحدروحاهلل ( .)1390تحریرالوسیله ،تحدوین و ترجمحه سحدمحمدموسحوي بجنحوردي وسحدعبا حسحنینح  ،تهران ،مجد.
 محرداداشی ،سحدمهدي ( .)1391نفقه در عده وفات ،مجله فقه اهلاذبحت.)۷0(18 ، نرمافزارگنجینه استفتات قضایی ،دفتر آموزش روحانحون و تدوین متون فقهی معاونت آموزش قحوهقضائحه.

