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تحّولدرحقوقارثزنازاموالغیرمنقولشوهر
محمدحسن صادقی مقدم*1

تاریخ وصول: 91/3/4؛ تاریخ پذیرش: 91/6/25

چکیده
مجلس شورای اسالمی، در بهمن ماه 1387)ه.ش(مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصالح کرد. با این اصالح و سهیم کردن زوجه 
در قیمت زمین، تحولی چش��م گیر در حقوق ارث زوجه از اموال ش��وهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر 
صریح یکي از فقهاي معاصر اس��ت که زمینه مناس��ب را برای ارائه طرح از سوي نمایندگان مجلس شوراي اسالمي فراهم ساخت.در. 
قانون مدني، مصوب سال 1307)ه�. ش( به پیروي از نظر مشهور فقهاي امامیه     ، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق 
دریافت قیمت ابنیه و اشجار مي باشد. با اصالح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت 
اموال غیر منقول بهره مند می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصالحي نیز کماکان بر حق زن از استیفاي از عین 
اموال غیر منقول، در صورت امتناع س��ایر ورثه از اداي قیمت تأکید ش��ده است، اما به نظر مي رسد قانونگذار باید میان زوجه اي که از 
شوهر داراي فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل مي شد و زوجه داراي فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین مي دانست. 

کلیدواژهها: اموال منقول، اموال غیر منقول، عرصه، اعیان، زوجه داراي فرزند.

mhsadeghy@ut.ac.ir * دانشیار گروه حقوق، دانشگاه تهران 
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1-مقدمه
با نگاهي اجمالي، به تاریخ میراث قبل از اس��الم و بررسي ادیان 
الهي )مهرپور، 1370،ص17( و قوانین کشورهاي اروپایي تا کمي 
قبل از یکصد س��ال اخی��ر )ش��ایگان،1375، ص264؛ مطهري، 
1378، ص214( ک��ه زن ب��ه را در حک��م کاال و جزئ��ي از ترکه 
می دانس��تند وبرای وی هیچگونه استقالل مالي قائل نبودند، باید 
به احکام افتخارآمیز اسالم در مورد مسائل مالي زن مباهات کرد. 
عدم شناسایي حق وراثت براي زن، در دوران جاهلیت )مطهري، 
هم��ان، 235؛ طاهري، 1376، ص 229( و حتي به ارث رس��یدن 
زن میّ��ت، به عنوان جزئي از ترکه در قبل از اس��الم )طباطبایي، 
1377 ق، ص 402( این واقعیت را آش��کار مي سازد که اسالم، با 
احکام نوران��ي خود، تحولی بي نظیر را در حقوق ارث زن ایجاد 
کرد. در واقع اسالم رسوم غلط جاهلیت را با شناس�ایي حق ارث 
براي زن�ان درکنار مردان، کنار زده است )مکارم شیرازي، 1377، 

ص 376(.
قانون مدني ای��ران، مصوب 1307 )ه�. ش( که مبتني بر فقه 
امامیه تنظیم شده است،در مواد940 تا 949 احکام میراث زوجین 
را بیان کرده اس��ت. در این مواد ش��رایط، میزان و اموال موضوع 
ارث زوجه بیان شده است. در مورد مباني این مواد، در کتب فقهي 
و حقوقي زیر به اندازه کافي بحث ش��ده اس��ت:)نجفي، 1368، 
ص 196؛ محق��ق حّلي، 1377 ق، ص 301؛ ش��هید ثاني، 1389 
ق، ص 172؛ انص��اري، 1375ق، ص401؛ لنگرودي،1357،ص 
214؛ امامي، 1383، ص 310؛کاتوزیان، 1385، ص311؛ شهیدي، 
 ،1385 مصلح��ي،  164؛  ص  قبل��ه اي،1381،  ص197؛   ،1381

ص195؛ زارعي،1380،ص311؛ مهرپور،1370، ص 25(.
هدف از این نوش��ته، بحث در ش��رایط تحق��ق ارث زوجه، 
مانند: وجود رابطه زوجیت، صحیح بودن این رابطه، وجود رابطة 
زوجی��ت هنگام فوت مورث، دائمي ب��ودن زوجیت و یا ممنوع 
نبودن زوجه از ارث و اموري از این قبیل نیس��ت، بلکه نخس��ت 
به میزان ارث زن، از اموال ش��وهر در حاالت مختلف می پردازد، 
به ش��بهاتي که در این حوزه مطرح مي ش��ود پاسخ می دهد و در 
ادام��ه اموال موضوع ارث زوج��ه و تحّول صورت گرفته در این 
ح��وزه، با نگاهي به قانون اصالح موادي از قانون م�دني مصوب 

1387 نقد می شود. 
در ق��رآن کریم به ویژه آیات 7،11،12،و 176 س��ورة مبارکة 
نس��اء که خداون��د متعال میزان س��هم االرث بس��تگان میّت را با 
تفاوت هایي تعیین کرده، حکمت ها و اسراري نهفته است که بشر 
به اندازه درک و فهم خویش و با کمک روایات،گوشه هایي از آن 
را فهمیده اس��ت. در این آیات نیز احکام ارث، مانند سایر احکام 

در اسالم بر علم و حکمت الهي استوار است )فریضة من هللا إن هللا 
اكن حكامًی علامی � این احکام از س��وي خدا واجب شده است، همانا 

خداوند دانا و حکیم اس��ت(. )آیه 11 سوره مبارکه نساء( و سهم 
هر یک از وراث، بر اس��اس مصالح واقعي بشر تعیین شده است. 
)الت���درون اهيم اقرب ل���م نفعًا� نمي دانید کدامیک )پدران وپس��ران( 
براي شما س��ودمندترند. »آیه 11 س��وره مبارکه نساء«( )قرائتي، 

1384، ص251 (
بررس��ي علل دو برابر بودن ارث مرد، نس��بت به زن در ارث 
زوجین و یا دو برابر بودن ارث پس��ر، نس��بت به دختر در ارث 
فرزندان و همچنین دو برابر بودن ارث خویشاوندان ذکور پدري، 
نسبت به خویش��اوندان مؤنث پدري )به اس��تثناي خویشاوندان 
مادري که ارث ذکور و اناث برابر اس��ت(، با اس��تفاده از آیات و 
روایات و بررسي مسئولیت هاي اقتصادي و اجتماعي آنان نیز در 
این مقال نمي گنجد و در جاي خود به آن پرداخته خواهد شد. 

برابر مواد 913 و 927 و 938 قانون مدني، زوجه در صورت 
وجود اوالد براي میّت یک هشتم )ثمن( ترکه و در صورت عدم 
وج��ود اوالد براي میّت، یک چهارم ) ربع( ترکه ش��وهر خود را 
ارث مي ب��رد. زوج نیز در صورت وج��ود اوالد براي میّت، ربع 
ترک��ه و در صورت عدم وج��ود اوالد براي میّ��ت، نصف ترکه 
زوجه را ارث مي برد. برابر ماده 949 قانون مدني، در صورتي که 
زوج، تنها وارث همسر خود باشد همه ترکه متعلق به اوست، اما 
در صورت انحص��ار ترکه به زوجه، زن فقط ربع مذکور در ماده 
927 را ارث مي برد و بقیه ترکه ش��وهر در حکم مال بالوارث و 
تابع مقررات ماده 866 یعني راجع به حاکم اس��ت و برابر ماده 3 
قانون تأسیس س��ازمان جمع آوري اموال تملیکي، ارث بالوارث 
در اختی��ار ولي فقیه و حاکم اس��ت )باختر، 1386، ص381(. به 
موج��ب مواد 946 و 947 قانون مدن��ي ایران مصوب )1307 ه� 
ش( زن، س��هم االرث خود را فقط از قیمت ابنیه و اشجار مي برد 
و از عی��ن یا قیمت زمین محروم اس��ت. حک��م این مواد، از بین 
نظ��رات مختلفي ک��ه در بین فقهاي امامیه مطرح اس��ت و با نظر 
مش��هور منطبق اس��ت برگزیده ش��ده و تصویب گردیده است. 
حکومت این نظر، در مجموعه قان�ون مدني در 80 سال گذشته با 
اظه��ار نظر صریح یکي از فقهاي معاصر )خامنه اي، 1386،ص3( 
و ب��ه دنبال آن اصالح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947، پایان 
پذیرفت. ایدة اصالح مواد مذکور، با ارائه طرحي در س��ال 1382 
آغاز ش��د اما به دلیل مغایرت با شرع، شوراي نگهبان آن را تأیید 
نکرد. پس از بیان دیدگاه  رهبر معظم انقالب اس��المي دام ظله در 
دیدار با تعدادي از بانوان، این بار در س��ال 1386 طرحي از طرف 
تع��دادي از نمایندگان ارائه گردید و در س��ال 1387 به تصویب 
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مجلس شوراي اسالمي رسید. )مجموعه نظریات شوراي نگهبان، 
1384، ص302(. به موجب مواد اصالحي جدید، زن نیز همانند 
ش��وهر، از کلی��ه اموال منقول و غیر منقول همس��ر خویش ارث 
مي برد،ب��ا این توضیح که زن از عین اموال منقول، و قیمت اموال 
غیر منقول بهره مند مي گردد. توسعه این نظر، به ارث بردن زوجه 
داراي فرزند از ش��وهر، از عین اموال غی��ر منقول زوج نیز مورد 

انتظار بود. اما به این نکته توجه نکرد.
مس��أله اصلي در این مقاله، تبین مبن��اي این تحول قانوني و 
پاس��خ به این س��ئوال اس��ت که قانون مذکور در چه زماني اجرا 
می ش��ود و آیا سرایت به مواردي که فوت، قبل از تصویب قانون 
اتفاق افتاده، ولي هنوز ترکه تقس��یم نش��ده است، آنگونه که در 
تبص��ره ذیل ماده 946 آمده، صحیح اس��ت یا خیر؟ فرضیه ما در 
این نوش��ته، این اس��ت که از اطالق و عموم آیات ارث و تحلیل 
روایات وارده مي توان اس��تنباط کرد که زن از کلیه ماترک شوهر 

خود صرف نظر از عین یا قیمت،ارث مي برد. 

2ـضرورتتحولهمراهباپايبندي
بهاصول

س��خن گفتن از تحول در حوزة حقوق، بدون پاي بندي به اصول 
حاکم بر حقوق هر کشور، امکان پذیر نیست. تفاوت های احکام 

ارث زن و شوهر، عبارتند است از: 
الف � سهم زن از اموال شوهر، در صورت وجود اوالد براي 
میّت یک هش��تم و در صورت نبود اوالد یک چهارم اس��ت. این 
سهم براي شوهر از اموال زن، به همان ترتیب یک چهارم و یک 

دوم است ) آیه 12 سوره مبارکه نساء(. 
ب � طبق صدر ماده 946 قانون مدني مصوب 1307)ه�. ش( 
ش��وهر از تمام اموال زوجه ارث مي برد، اما زن برابر مواد 946 و 
947 قانون مدني ازاموال منقول وتنها از قیمت ابنیه واشجار ارث 
می برد. بااصالحیه قانون مدني در س��ال 1387 )ه�. ش(، زن نیز 
مانند شوهر از کلیه ماترک شوهر بهره مند می گردد، با این توضیح 
ک��ه زن از عین اموال غیر منقول، محروم اس��ت و فقط از قیمت 

آنها بهره مند  مي گردد. 
ج � در ص��ورت انحصار ورثه به ش��وهر، تم��ام ترکه زن به 
ش��وهر مي رس��د، در حالي که براب��ر ماده 949 قان��ون مدني در 
ص��ورت انحصار ورثه ب��ه زن، تنها یک چهارم اموال ش��وهر به 
او مي رس��د و بقیه متعلق به حاکم اس��ت و به خزانة دولت واریز 

مي شود. 
توجه به این نکته ضروري اس��ت که اس��الم، علي رغم سنت 

جاهلي که زنان از ارث محروم بودند، براي زنان نصیب و بهره اي 
از ارث قرار داد )للرجال نصیب مماترك الوادلان و األقربون وللن�اء نصیب 

مماترك الوادلان و األقربون »آیۀ7 سوره ن�اء«(.

 خداون��د متعال، در آیات 11 و 12و176 و 6 س��وره مبارکه 
نس��اء، براي هر یک از خویش��اوندان به نسبت دوري و نزدیکي 
آنه��ا به میت س��هم معیني قرار داده اس��ت. فروض ش��ش گانه، 
فرایضي تعیین شده از جانب خداوند است. خداي علیم و حکیم 
س��هام مذکور را به عنوان فریض��ه اي الزم الرعایه )یوصیم هللا يف 
اوالدمك.... فریضة  من هللا، ان هللا اكن علامًی حكامی »11 ن�اء«( براي بشر 

قرار داده است.
تص��ور و تلقي عدم تعادل و بي عدالتي در تعیین س��هام زن 
از اموال ش��وهر، ب��ه بهانة تحوالت اقتصادي،اخالقي، مهندس��ي 
اجتماع��ي، خواس��ت هاي اجتماع��ي و ادعاه��ا و تمس��ک ب��ه 
اخ��الق عمومي و بزرگ و کوچک ش��دن خانواده ها )کاتوزیان، 
هم��ان،ص322(، در عین اعتراف به صراح��ت قواعد مربوط به 
ارث و ع��دم ت��وان ایجاد تح��ول با رویة قضایي و اندیش��ه هاي 
حقوق��ي و ضرورت تحقق مقاصد در درون نظام حقوقي اس��الم 
)همان،ص323( نش��انة عدم توجه به علم و حکمت الهي است. 
نمي ت��وان پذیرف��ت که تعیین س��هام معین ب��راي زن، در جامعه 
عصر ظهور اس��الم با شرایط اجتماعي و زندگي قبیله اي آن زمان 
متناسب بوده  است، اما اکنون با تغییر آن شرایط و با ابراز نگراني 
از س��ازمان هاي بین المللي و حقوق بش��ر، بای��د با جعل وصیّت 
مفروض به س��مت رف��ع بي عدالتي حرکت کنی��م. به طور قطع، 
فروض معین براي هر عصري مناسب است و فرض مذکور براي 
زن را در قالب مس��ئولیت هاي مالي م��رد، مانند: پرداخت مهریه، 
نفقه، اجرت المثل و مسئولیت هاي دیني و اجتماعي مانند شرکت 
در جه��اد، طي دوران وظیفه عمومي و عدم مس��ئولیت مالي زن، 
در قبال تأمین زندگي ش��وهر و فرزندان و حتي کارهاي خانه و 
حق دریافت اج��رت المثل )صادقي و انصاري، 1379، صص1-
24(  بای��د تحلیل نم��ود. بنابراین، فرض مذکور غی��ر قابل تغییر 
اس��ت و تغییر در سهم زن از اموال ش��وهر، به میزان یک هشتم 
ب��ا وجود اوالد و یک چهارم در صورت نبود اوالد، در راس��تای 
تحقق عدالت نیس��ت در ادامه می کوشیم که امکان هرگونه بحث 
اجته��ادي و توجه به عنصر زمان و م��کان، با تأکید بر ضرورت 
پاي بندي به اصول وجود دارد. برای دس��ت یافتن به این مقصود 
ابت��دا مبناي فقهي ماده 946 قان��ون مدني مص�وب 1307 را بیان 
می کنبم و س��پس با طرح س��ای�ر نظرات فقه���ي مطرح در این 

زمین�ه، مبناي این تح�ول قانون�ي را تبیین می نماییم. 
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3ـنظراتفقهيدرمحرومیتیاعدم
محرومیتزوجهازبعضاموال

 بر اس��اس مواد 946 و 947 قانون مدني، مصوب 1307 )ه. ش( 
زوجه فق��ط از اموال منقول و قیمت ابنیه واش��جار ارث مي برد.
اصالحیه سال 1387)ه. ش( مجلس شوراي اسالمي، دامنه شمول 
بهره مندي زن از اموال ش��وهر را تا قیمت اموال غیر منقول پیش 
برد، تا جایی که اگر ورثه از اداي قیمت امتناع کنند، زن مي تواند 

حق خود را از عین اموال نیز استیفاء کند. 
از آنج��ا که مبناي م��واد 946 و 947 قانون مصوب 1307 ه�. 
ش نظر مشهور، فقهاي امامیه است و عالوه بر نظر مشهور چهار 
نظریه دیگر از فقهاي امامیه نقل ش��ده اس��ت )نراقي، 1415 ه� ، 
ص 751، شهید ثاني،1416ه� ،ص 190(. ابتدا الزم است نظرات 
فقه��ي مذکور همراه با مس��تندات آنها مورد بررس��ي و تجزیه و 

تحلیل قرار گیرد. 

1-3-محرومیتزوجهازعینوقیمتزمین
وعینابنیهواشجار

این نظر که قول مش��هور فقهاي امامیه اس��ت، مبناي مواد 946 و 
947 قان��ون مدني مصوب 1307)ه�. ش( می باش��د. بر طبق این 
نظر، زوجه از عین و قیمت تمامي زمین هاي باقیمانده از ش��وهر، 
از قبیل: مزورعي، مس��کوني، باغ، خالي از مسکن و زراعت و.... 
 محروم اس��ت. براب��ر این نظر زوجه تنها از قیم��ت  آالت،ابنیه و 

درختان ارث مي برد و از عین آنها بي بهره است. 
اس��تدالل اصلي پیروان قول مش��هور، این اس��ت که اگر چه 
از ظاهر قرآن )آیه 12 س��وره مبارکه نس��اء( بهره مندي زوجه از 
تمام ما ترک اس��تنباط مي شود، لیکن ظاهر قرآن با روایات وارده 
تخصیص خورده و به عمومیت قرآن، گرچه در ظاهر باقي است، 
نمي توان اس��تناد کرد. درحقیقت ب��ا وجود روایات مانعه، علم به 
وجود مخصص حاصل ش��ده اس��ت )انصاري، 1375، ص402. 
ش��یخ طوسي، 1387، ص 126. حس��یني عاملي، بي تا،ص 189. 
طباطبای��ي، 1404 ه��� ق،ص 367. فخرالمحققی��ن،1387، ص 
240. نجفي، 1368،ص 211. ش��هید اول، 1411 ه�.ق،ص230. 
ش��هید ثاني، 1416 ه�.ق، ص190،خوانس��اري، 1364، جزء 5، 
353. طباطبایي حکیم، 1427 ه�.ق،ص 18. طباطبایي بروجردي، 
1413 ه�.ق،ص 126. محقق حلي، 1409 ه�.ق،ص 835. عالمه 

حلي، 1361،ص 224. حلي، ه�.ق 1405، ص508(.
مبناي مش��هور فقهاي امامیه، روایات هفده گانة باب ششم از 
ابواب میراث االزواج وس��ائل الش��یعه )حر عاملي، 1388 ه�.ق، 
ج 17، 517( و اجماع مطرح ش��ده در این خصوص اس��ت. در 

ادامه،روایات مذکور مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد 
و اجماع فقها، بر محرومیت زوجه نیز مطرح می گردد. 

1-1-3ـروایات
در اثبات نظر مش��هور، به روایات ذکر ش��ده در باب شش��م 
میراث زوج و زوجه اس��تناد شده اس��ت. روایات مذکور، به جز 
روایت ش��ماره 17 که از حضرت امام رضا )ع( نقل شده، مابقی 
منقول از امام باقر )ع( و امام صادق )ع( اس��ت. اینک به بررس��ي 

سند و داللت تعدادي از روایات مي پردازیم: 
1� اب��ن محبوب، از علي بن رئ��اب، از زراره، از امام باقر)ع( 
نقل مي کند که: زن از کش��تزارها، خانه ها، سالح و چهارپایان که 
ش��وهر به جاي گذاش��ته، ارث نمي برد و از مال، فرش، لباس ها 
و اث��اث خانه که از ش��وهر به جاي مانده اس��ت، ارث مي برد و 
باقیمانده س��اختمان تخریب شده، درها، تنه هاي درخت خرما و 
ني ه��ا )که در س��اختمان به کار مي رود( تقویم ش��ده و حق زن 
از قیمت آنها پرداخت مي ش��ود )حر عامل��ي، 1388، ص 517، 
حدیث 1(. همچنین این روایت، از خطاب ابن محمد همداني، از 
طربال بن رجاء، از امام باقر)ع( نیز نقل شده است )شیخ صدوق، 

1404 ه�. ق، ص248(. 
اح��وال خطاب و طرب��ال، مجهول و فاق��د هرگونه توثیق از 
علماي رجال اس��ت ) خویي، 1413 ه���. ق، ص96 و ص 57(. 
از ط��رف دیگر، علي بن رئاب، از اصحاب امام باقر )ع( نیس��ت 
که بتواند، بدون واس��طه از ایشان حدیث نقل کند )خویي،همان، 
ص 22(. با این وصف، این حدیث از نظر س��ند ضعیف اس��ت.

به عالوه، با توجه به محرومیت زن از س��الح و چارپایان در این 
حدی��ث )که هیچ فقهي از فقهاي امامی��ه، قائل به محرومیت زن 
از آنها نیس��تند( سس��تي و ضعف این حدی��ث از نظر داللت نیز 

آشکار است. 
2� علي بن حس��ن بن فضال، از احمد بن حسن، از پدرش، 
از عب��داهلل بن مغیره، از موس��ي بن بکر الواس��طي نقل مي کند که 
ب��ه زراره گفتم: بکیربن اعین، از امام باق��ر )ع( حدیثي نقل کرد 
که: زنان از آنچه شوهرانش��ان از خ��اک خانه ها و زمین به جاي 
مي گذارن��د، ارث نمي برند و فقط س��هم آن��ان از قیمت بنا و تنه 
درخت خرما و ني به کاررفته در ساختمان داده مي شود و چیزي 
از زمی��ن و خاک خانه به او داده نمي ش��ود. زراره گفت: ش��کي 
در این نیس��ت )حر عالي، 1388 ه�، ص 521 حدیث 15. ش��یخ 

طوسي، همان، ص 301(.
مش��هور فقها موسي بن بکر الواس��طي را مجهول و ضعیف 
مي دانند )مازندراني، بي تا، ص 52( و از طرف هیچ یک از علمای 
رجال��ي مورد توثیق قرار نگرفته اس��ت )نجاش��ي، 1416 ه�. ق، 
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ص107(.به همین علت سند این روایت نیز ضعیف است. 
3� عده اي از اصحاب، از س��هل بن زیاد، از علي بن حکم، از 
ابان احمر از میس��ر بیاع زطي از امام باقر)ع( نقل شده که گفت: 
از امام باقر )ع( از میراث زنان پرسیدم. فرمود: از قیمت آجر، بنا، 
چ��وب و ني ارث مي برند، ول��ي از زمین و مزارع ارث نمي برند. 
گفت از دختران پرسیدم؟ فرمود: دختران نصیب خود را مي برند. 
پرسیدم علت چیست، در حالي که در قرآن سهم زن یک چهارم 
و یک هش��تم مشخص شده اس��ت؟ فرمودند: دلیل این است که 
زوجه داراي نس��ب با زوج نیس��ت، تا به واس��طه آن ارث ببرد 
و دلیل این اس��ت که ممکن اس��ت زوجه ازدواج کند و ش��وهر 
و فرزندان��ش که از قوم دیگري هس��تند مي آین��د و مزاحم اینها 

مي شوند )حر عاملي، همان، حدیث 3(. 
یکی از نقل کنندگان س��ند این سهل بن زیاد است که از نظر 
علماي رجال و فقها مورد وثوق نیس��ت و به دروغگویي مشهور 
است )نجاشي، همان، 185. شیخ طوسي، 1417 ه�.ق، ص 142( 
با این وصف، س��ند این روایت ضعیف اس��ت. از نظر داللت نیز 
باید گفت همیش��ه این گونه نیس��ت که هیچ رابطه اي بین زوج و 
زوجه نباشد، بلکه در بسیاري از ازدواج هاي فامیلي، زن و شوهر 
با هم رابطه نس��بي هم دارند، خصوص��ًا در زمان هاي قدیم و در 
صدر اس��الم که اکثر ازدواج ها قبیله اي و فامیلي بوده اس��ت. به 
اضافه اینکه معلوم نیست، اگر دلیل این باشد، چرا مردان در عین 
نداش��تن رابطه نسبي، از کلیه اموال زنان ارث مي برند؟ )موسوي 

غروي، 1377، ص 424(
ایراد دوم، در داللت آن است که اوالً: همیشه این گونه نیست 
ک��ه زنان بیوه، بعد از فوت همسرانش��ان ازدواج کنن��د. ثانیًا: در 
ص��ورت ازدواج، دخال��ت ش��وهران آنها در مال غی��ر منقول به 
ارث رس��یده به آنها قطعی نیست. ثالثًا:  در اراضي، باغ ها و حتي 
خانه ها،تقس��یم و اف��راز امالک بین وراث امري ممکن اس��ت و 
تقسیم کردن این اموال از محروم کردن زنان معقول تر و عادالنه تر 
به نظر مي رس��د. در مواردي هم که اموال غیر منقول، قابل افراز 
نبوده و امکان تقس��یم نباش��د، از طریق فروش مال غیر منقول و 
پرداخت س��هم زوجه، عملي و میس��ر اس��ت. رابعًا: این نگراني 
و تعلی��ل و یا بیان حکمت تش��ریع این حکم،در مورد دختر،مادر 
یا خواهر متوفي قوي تر اس��ت، زیرا احتم��ال ازدواج دختران و 
خواهران از زن متوفي بیش��تر اس��ت. بنابراین، قاعدتًا باید حکم 
محرومیت در مورد آنها نیز صادر مي ش��د. در عین حال، پذیرش 
این نظ��ر و تعلیل ادعایي، داللت ب��ر محرومیت زوجه از قیمت 
ن��دارد، بلکه حداکثر مي توان به محرومیت از دریافت عین حکم 
کرد. در نتیجه، این روایت نیز از نظر سند ضعیف است و از نظر 

داللت هم اساس محکمی ندارد. 
4� امام رضا )ع(، در جواب س��ئوال محمدبن س��نان که چرا 
زوج��ه از زمی��ن ارث نمي ب��رد، مگر از قیمت آج��ر و باقیمانده 
س��اختمان تخریب شده، نوش��تند که تغییر و تبدیل زمین امکان 
پذیر نیس��ت، درحالي ک��ه قطع رابطه زوجه و همس��رش مجاز 
اس��ت، ولي رابطه پدر و فرزند چنین نیس��ت و جدا شدن آنها از 
یکدیگر ممکن نیست، ولي زن مي تواند از شوهرش جدا شود و 
با دیگري ازدواج کند. پس چیزي که ممکن اس��ت بیاید و برود، 
میراث او هم در اموالي قرار داده ش��ده است که تغییر و تبدیلش 
امکان دارد و آن چیزي که ثابت و پابرجاس��ت، براي کسي است 
که مثل خ��ودش ثابت و پابرجاس��ت )حرعاملي، همان، حدیث 

.)14
محمد بن س��نان از نظر علماي رجال فردي ضعیف و کذاب 
است )خویي، همان )ه�(، 168. طوسي، 1417، ص 219. عالمه 
حل��ي، همان، ص��ص89 و 348(. از نظر داللت نیز بس��یاري از 
محققین از نظر مفاد، در نسبت این روایت و صدور آن از امام)ع( 

تردید جدي کرده اند )طباطبایي بروجردي، همان، ص111(. 
5� محمد بن علي  بن حسین، به اسناد از حسن بن محبوب، 
از احول، از امام باقر )ع( نقل مي کند که فرمود: زنان از زمین ارث 
نمي برند و س��هم آنها از قیمت بنا، درخت و خرما یعني بنایي که 
روي زمین اس��ت )حر عاملي، همان، حدیث 16. صدوق، همان، 

ص348(.
در اینجا، حس��ن بن محبوب راوي بالواسطه از احول است، 
درحالي که احول، در س��ن طفولیت حس��ن بن محبوب یا فوت 
ک��رده و امکان روایت مس��تقیم براي او از اح��وال وجود ندارد. 
پس این روایت مرس��له اس��ت و حجت نخواهد بود )طباطبایي 
بروج��ردي، همان، ص��ص 116 و 120. س��جاني، صص1248، 
322( در نتیج��ه ای��ن روایت نیز از نظر داللت و س��ند مخدوش 

است. 
6� حمید بن زیاد، از حس��ن  بن محمد بن سماعه، از جعفربن 
س��ماعه، از مثني، از عبدالملک بن اعی��ن، از یکي از دو امام باقر 
و امام صادق علیهم الس��الم نقل مي کن��د، که زنان از زمین خانه و 
زمین زارعتي س��همي ندارند. در سلسه راویان این حدیث المثني 
است که مشترک میان المثني بن عبدالسالم و المثني بن ولید است 
که هردو را المثني الحناط گویند. از میان علماي رجال، کشي در 
شرح حال ایشان بیان مي کند: کلهم حناطون، کوفیون، البأس بهم 
)خویي، هم��ان )ح(، ص 190(. از جمله »ال بأس بهم« بر مي آید 
ک��ه هیچ دلیلي بر توثیق حتي مدح ایش��ان وج��ود ندارد. لذا، به 
این روایت به عنوان حجت ش��رعي نمي ت��وان اعتماد کرد. یکي 
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از فقهاي مش��هور نی��ز راویان این حدی��ث را جماعتي از ضعفا 
مي داند)شهید ثاني، همان، ص260(.

7� حس��ن بن محمد بن سماعه، از محمد بن زیاد، از محمد 
ب��ن حمران، از محمد بن مس��لم و زراره، از ام��ام باقر )ع( نقل 
مي کند: زنان از زمین خانه ها و زمین زراعتي ارث نمي برند، مگر 
اینک��ه در آن بنای��ي ایجاد ش��ود که در این ص��ورت از بنا ارث 
مي بردند)حرعامل��ي، همان، حدیث 13(. محمد بن س��ماعه، از 
شیوخ متعصب مذهب واقفیه است، ولي مورد توثیق نجاشي قرار 
گرفته اس��ت )طوس��ي، 1417، ص103(. شیخ در کتاب تهذیب، 
می گوید آنچه در این کتاب از وي نقل کرده، از یکي از دو طریق 
به دس��ت او رسیده اس��ت که یکي از آنها موثق است و دیگري 
ضعیف. و این در حالی اس��ت که هی��چ قرینه اي وجود ندارد که 
ش��یخ، این حدی��ث را از کدام طریق نقل کرده اس��ت. در مقابل 
این بیان که ایش��ان از شیوخ اجازه اس��ت و از این حیث بي نیاز 
از توثیق اس��ت، مقبول نیس��ت. در میان اج��ازه هم افراد ضعیف 
بس��یاري وجود دارند و حتي گاهي در میان آنها افراد ناصبي هم 

پیدا مي شوند. لذا این روایت نیز از لحاظ سند ضعیف است. 
ب��ا جمع بن��دي و تحلیل دلیل روایي نکات زیر نیز بدس��ت 

می آید؟
قائلین به نظر مش��هور، به روایات دیگری استناد کرده اند که 
س��ند آنها صحیح اس��ت، اما همة آنها به س��بب مخالفت با قرآن 
و روای��ات منصوصه ایراد دارند. در عین حال معروف اس��ت که 
ضعف اخبار واصله با عمل فقها به آن، جبران مي ش��ود و فقهاي 
متق��دم، متأخر و معاصر به این روای��ات عمل کرده اند. این عمل 
فقها، نش��انه آن است که در این روایات، قرائن و شواهدي برای 
حمل بر صحت وجود داش��ته است که آنها، بر آن تکیه کرده اند 
یا به آن عمل نموده اند، در حالي که این قرائن و شواهد به دست 

ما نرسیده است. 
در پاس��خ باید گفت: چگونه اس��ت که تاکنون هیچ کدام از 
فقها به قرائن و ش��واهد مورد بحث، اشاره اي کالمي نداشته اند و 
حتي یک نفر از آنها در این مورد سخنی نگفته اند؟ عمل فقها هم 
به تنهایي نمي تواند مش��عر بر ضعف حدیث باش��د، به خصوص 
در ای��ن بحث، که هم با ظاه��ر قرآن مخالفت دارد و هم روایات 
دیگ��ري در ارث بردن زوج��ه از اموال غیر منقول وجود دارد که 
در بندهاي بعدي ب��ه بیان تعدادی از انها خواهیم پرداخت. یکي 
دیگر از استدالل ها، این است که در صورتي که برخی از روایات 
واجد تواتر باشند، ضعف سندي آنها خلل محسوب نمي گردد و 
در تواتر، وثاقت راویان ش��رط نیست. در این مورد هم، روایات 
تواتر دارند )شیخ مفید، 1413 ه�.ق، 98. صافي، همان، ص 5(. 

با بررسي روایات وارده در این زمینه و حذف روایات نقل به 
مضمون و عدم تقطیع و تطبیق روایات با یکدیگر، تعداد روایات 
به کمتر از هش��ت مي رس��د )طباطبایي بروج��ردي، همان، ص 
111. س��جاني، همان،ص 317، فاضل لنکراني، 1374، ص471. 

شاهرودي، صص 1421، 26(. 
از ای��ن فراتر، ب��ه ادعاي یک��ي از فقهاي معاص��ر، با توجه 
یکي بودن راویان اصلي ناقل خبر، مانند: زراره، محمدبن س��لم، 
عبدالمل��ک ابن اعی��ن، یزید صائغ و فضالي پن��ج گانه، احتمال 
ص��ادر ش��دن یک ج��ا از ام��ام )ع( و اختالف در نق��ل روایت 
در بعض��ي از الف��اط و عب��ارات و عدم تقی��د روات به نقل عین 
عب��ارات و الفاظ، احتمال قوي مي ده��د که مجموع روایات نقل 
ش��ده در باب حرمان به پنج یا شش روایت بر سد )صافي به نقل 
از مهرپ��ور،1370، ص146(. با این وصف، با این تعداد روایت، 
نمي ت��وان ادعاي تواتر کرد و روایات مخالف را به دلیل تعارض 

با آنها کنار گذاشت. 
2-1-3ـاجماع

ع��الوه بر روایات این باب، تعدادي از فقها در اثبات عقیده خود 
مبني بر محرومیت زوجه از برخي ماترک، به اجماع مورد ادعاي 
متقدمین و متأخرین تمس��ک می جویند. صاحب مفتاح الکرامه، 
ادعاي اجماع بر این دارد که زوجه بدون فرزند از شوهر از عین 

خانه و زمین محروم است )الحسیني العاملي، همان، ص 189(.
 درپاس��خ به این اس��تدالل، بر خالف ادع��اي اجماع مذکور 
اولین کس��ي که با این حکم مخالفت کرده ابن جنید اس��ت )ابن 
جنید، 1414 ه���.ق، ص 336(. قاضي ابوحنیفه نعمان بن محمد 
تمیم��ي، صاحب دعائم االس��الم نی��ز با اظهار نظر خ��ود، ادعاي 
اجم��اع را متزلزل مي کند. در کتب بس��یاري از فقها متقدم نیز، از 
این محرومیت صحبتی به میان نیامده اس��ت و در تفاسیري مانند 
مجم��ع البیان نی��ز، بحثي در این مورد دیده نمي ش��ود. برخي از 
فقهاي معاصر، این مطلب را اینگونه توجیه کرده اند که مفسرین، 
معموالً در کتب تفس��یري کمتر به این موضوع��ات پرداخته اند 
و آن را ب��ه کتاب ه��اي فقهي احاله مي نمایند )س��بحاني، 1415، 
ص 308(، اما این اس��تدالل، با مالحظه برخي کتب تفسیري که 
در م��واردي به جزئیات ه��م پرداخته اند، تمام نیست)طبرس��ي، 

1372،صص 25 و29(.
عالوه ب��ر این، در بی��ن اجماع هاي ادعایي نی��ز در موضوع 
تف��اوت وج��ود دارد. مرحوم س��ید مرتضي، ادع��اي اجماع بر 
محرومی��ت از عین زمین خانه مس��کوني و ابنیه مي نماید )س��ید 
مرتضي، صص 1415، 558(. ش��یخ طوس��ي )ره( مدعي اجماع 
در محرومی��ت از عین و قیمت تمامي زمین ها اعم از زمین خانه 
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مسکوني، مزارع و باغ است )شیخ طوسي، 1414 ه�.ق،ص 116( 
ابن ادریس حلي، از اجماع در عین و قیمت زمین خانه مسکوني 
و عین ابنیه و اش��جار موجود در آن سخن مي گوید )ابن ادریس، 
همان،ص 258 (. مالحظه مي شود که موضوع مورد اجماع، یکي 
نیست و ادعاي اجماع بر محرومیت زوجه از انواع زمین ها و عین 
یا قیمت و امثال آن ثابت نیست. موارد نقض اجماع در آراي فقها 
هم کم نیست )بحراني، بي تا، ص 368(. پس استناد به اجماع نیز 

قابل اتکاء نیست. 

4ـمحرومیتزوجه،ازعینمالغیر
منقولوبهرهمنديازقیمت

 بر اساس این نظر و به منظور جلوگیري از ورود احتمالي شوهر 
بیگان��ه بر اهل و بازماندگان میّ��ت، در صورت ازدواج زن با فرد 
دیگ��ر، بهترین وجه این اس��ت ک��ه قیمت زمین و بن��ا به زوجه 
پرداخت شود )س��ید مرتضي علم الهدي، 1415 ق،ص 175(. از 
آنجا که بر اس��اس اطالق آیه قرآن، زوجه از همه اموال ش��وهر 
ارث مي برد، با هدف جمع بین آیه )آیة12 س��وره مبارکه نس��اء( 
و روای��ات و عدم وجود اجماع ب��ر محرومیّت زوجه، از عین و 
قیمت و توجه به علت و حکمت عدم تحویل عین زمین و بنا به 
زوج��ه و روایاتي که داللت بر ارث بردن زوجه از جمیع ماترک 
زوج��ه مي نماید، پرداخت قمیت زمی��ن و بنا به زوجه به صواب 
نزدیک تر اس��ت )عالمه حّل��ي، 1381، ص 52(. بزرگاني چون: 
سید مرتضي )ره( و عالمه حّلي )ره( بر این نظرند. در ادامه ابعاد 

بیشتري از این نظر مورد بحث قرار می گیرد. 

5ـحرمانزوجهفاقدفرزندازعین
اموالغیرمنقول

برخ��ي از فقها، از جمله محقق در ش��رایع، قائل به این هس��تند 
ک��ه محرومیت زوجه از عی��ن اموال غیر منقول اع��م از زمین و 
بنا منحصر به همس��ري اس��ت که از این شوهر و یا شوهر دیگر 
فاقد فرزند باشد )محقق، 1383، ص 329؛ الحسیني العاملي، ص 
189؛ نوري الطبرس��ي، 1409، ص 196؛ الجبعي العاملي، 1389 
ق، ص172؛ شیخ طوس��ي، صص 1387، 462؛ ابن البراج نقل از 
مرواری��د، 1410 ق، ص 193؛ خامنه اي، همان(. و چنانچه زوجه 
داراي فرزند باشد، از عین هم مي تواند بهره مند شود. این نظر که 
واجد کمترین تخصیص در عموم قرآن می باشد، به این معنا است 
ک��ه زن به ط��ور کلي از همه اموال ش��وهر،حتي از عین نیز ارث 

مي برد و از این جهت، بین زن و مرد هیچ تفاوتي وجود ندارد. در 
این نظر، فقط زناني که فاقد فرزند هستند، قیمت اموال غیرمنقول 
بازمانده از ش��وهر خود را به ارث مي برن��د و عین اموال مذکور 
به آنان تحویل نمي ش��ود. این نظریه که به بهره مندي کامل زن از 
اموال ش��وهر نزدیک است،انگیزه اصلي تصویب قانون اصالحي 

مواد 946 و 948ق.م بوده است. 

6ـارثبردنزوجهازکلیهاموال
منقولوغیرمنقولاعمازعین

یاقیمت
از عموم واژه » مما « در قسمتي از آیه 12 سوره مبارکه نساء » ولهن 
الربع مماترکتم «  و صحیحه فضل ابن ابي یعفور و فضل بن عبدالملک 
از ابي عب��داهلل علیه الس��الم )الحرالعامل��ي، 1388 ق، ص 522( و 
همچنین روای��ت عبید بن زراره و فضل ابي العب��اس از ابي عبداهلل 
علیه الس��الم در مورد مهر و ارث ب��ردن زوجه از همه چیز )همان، 
ص 73( چنین استنباط مي شود که زوجه، مانند زوج از کلیه ماترک 
زوجه اعم از منق��ول و غیر منقول ارث مي برد و در این امر، فرقي 
بین عین و قیمت نیست. این نظریه که به ابن جنید بغدادي معروف 
به اسکافي نسبت داده شده است )نجفي، 1368، ص 307؛ الحسیني 
العامل��ي، ص 190؛ عالمه حّلي، 1381، ص 53( به نحوي توس��ط 
محق��ق اردبیلي نیز با تعبیر » پذی��رش خالف آن که مخالف ظاهر 
قرآن و عموم اخباري است که داللت بر ارث بردن زن از کلیه اموال 
شوهر مي کند مشکل است « مطرح شده است )محقق اردبیلي، ص 
443(. یکي از ایرادات وارد بر این نظر اجماعي اس��ت که از س��ید 
مرتضي )علم الهدي، 1415 ق،ص 175( و مرحوم صاحب جواهر 
)نجفي، 1368، ص 207( نقل شده است. پاسخ این ایراد، این گونه 
داده ش��ده است که اوالً این اجماع، منقول است و تنها از خالف و 
سرایر نقل شده اس��ت، ثانیاً خالف آن ثابت است، زیرا گروهي از 
فقها این مسأله را مطرح نکرده اند و سهام زوجه را بدون ذکر متعلق 

آن ذکر کرده اند )قبله اي، 1381،ص 176(.
ایراد دیگ��ري که به نظر ابن جنید وارد کرده اند، این اس��ت 
ک��ه این نظر، با اخباري که بر محرومیّت زوجه از اراضي و خانه 
داللت دارند مخالف اس��ت و روایاتي که در این اس��تدالل اشاره 
ش��د، مخالف مشهور و موافق با عامه اس��ت. این ایراد نیز پاسخ 
داده ش��ده اس��ت که » اوالً ش��هرت از محجات نیست )خویي، 
1376 ق، ص 414( ثانیًا اگر شهرت از محجات باشد، اشهر بودن 
مرجح نیس��ت ثالثًا، اش��هر بودن روایات مخالف، معلوم نیست « 

)قبله اي، 1381،ص 177(.
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به نظر مي رس��د، زن نیز همانند شوهر از جمیع ماترک زوج 
ارث مي برد و در این امر فرقي بین زني که از شوهر خود صاحب 
فرزند باش��د که برخي از بزرگان به آن نظر داده اند )محقق حّلي، 
1419 ه���.ق، ص329؛ خامن��ه اي، 1386،ص 3؛ المطهرالحّلي، 
1389 ه���.ق، ص241( و زني که از ش��وهر خود صاحب فرزند 
نیست، نمي باشد. این نظر نیز از عموم آیه مستفاد است. با توجه 
ب��ه تعارض موجود در روایات و ضرورت تقدم روایات موافق با 
کتاب، در مقام ترجیح ابتدا موافقت با کتاب مقدم داش��ته مي شود 
و پس از آن به مخالفت با عامه توجه مي شود )قبله اي، 1381،ص 

.)178

7ـمبنايفقهيقانوناصالحمواد
946و948قانونمدني

در مقدمه بیان ش��د که پ��س از دیدار تع��دادي از بانوان با رهبر 
انقالب،ایشان بیان فرمودند: » در همین مسأله ارث زن از زمین و 
غیر منقول نظر فقهي بعضي از بزرگان قدیم و امروز نظر فقهي ما 
هم همین است که آنچه منع از میراث شده عین است و قیمت آن 
بالشک حق همسر و زوجه است و اشکال هم ندارد «. همچنین 
در دیدار ایش��ان با بانوان مجلس شوراي اسالمي آمده است که:  
» مثل همین عقار که نظر من این اس��ت که زن از همه چیز ارث 
مي برد و از قیمت. اگر از آن مرد فرزند داشته باشد از عین مي برد 

این باید بیاید در قوانین ما « )خامنه اي، 1386،ص 3(
با توجه به نظرات چهارگانه اي که بیان ش��د و سایر نظرات�ي 
که زن را تنها از رباع یعن�ي زمین خانه ها )ابن منظور، 1408 ق،ص 
115( محروم مي داند )ش��یخ مفید،1410، ص687( مشخص شد 
ک��ه قانونگذار، بهره من�دي زوج�ه از قیم��ت اموال غیر منقول و 
محرومیّت از عین را برگزیده اس��ت و بین زني که از میّت فرزند 

داشته باشد و زني که بدون فرزند باشد، تفاوت قائل نیست. 
در ادامه، ابتدا آیات مربوط تشریع حکم توارث زن و شوهر 
ارائه گردد. و سپس، روایات موافق ارث بردن زن از کلیه ماترک 

شوهر میشود و در ادامه نظر منتخب بیان می گردد. 

1-7ـآیات
آیات 7 و 12 و 33 سوره مبارک نساء حکم بهره مندي مرد و زن 
از ماترک خویشاوندان، و زن و شوهر از یکدیگر را بیان می کند. 
این آیات، به ترتیب ذکر می ش��ود و س��پس معاني و داللت آنها 

مورد بررسي قرار می گیرد. 

1-آیه هفت س��وره مبارکه نساء:1خداوند در این آیه فرموده 
اس��ت که: » براي مردان، از آنچه پدر و مادر و خویش��اوندان از 
خود بر جاي مي گذارند، س��همي اس��ت و براي زنان نیز از آنچه 
پدر و مادر و خویش��اندان مي گذارند س��همي، خواه آن مال، کم 
باش��د یا زیاد. این سهمي است تعیین شده و پرداختني«. )ترجمه 

آیه  اهلل مکارم شیرازي( 
واژه » ممات��رک « در آیة فوق، افاده عموم مي کند و به معناي 
بهره مندي زن یا مرد، از کلیه ماترکي اس��ت که از اموال منقول و 
غی��ر منقول از دیگري به جاي مانده اس��ت. خداوند، ابتدا پدر و 
مادر و س��پس با بیان » اقربون « همه خویشاوندان نسبي و سببي، 
از جمله زن و ش��وهر را شامل حکم دانسته و از اموال باقیمانده 
از میت بهره مند مي داند بیان قرآن در این آیه عام بدون تخصیص 
اس��ت ) طباطبایي، 1377، ص 331(. در بهره مندي زنان و مردان 
از تمام��ي اموال بر جاي مانده از میت در بین مفس��رین اختالفي 
نیست )طباطبایي، همان. شیخ طوس��ي، بي تا،ص 121. طبرسي، 
1377،ص 18(. از تأکید پایان آیه مبني بر اینکه این س��هم تعیین 
ش��ده و غیرقابل تغییر اس��ت، بر مي آید که الزم است همة حصة 
زن یا مرد را از ما ترک خویش��اوند میت او اعم از نسبي و سببي 

ادا کنند )طباطبایي، همان(. 
2� آیه 12 س��وره مبارکه نس��اء   1� در این آیه میزان سهام هر 
یک از زن و مرد، از ماترک دیگري بیان شده است. سهم مرد در 
صورت وجود اوالد براي زن، یک چهارم و در صورت نبود اوالد 
براي زن، یک دوم ماترک است. در حالي که سهم زن در صورت 
وجود اوالد براي ش��وهرش، یک هشتم و در صورت نبود اوالد 
براي شوهر متوفاي او، یک چهارم از ماترک است. در این آیه هم 
هیچ اس��تثنایي بر اصل ارث بردن زن و ش��وهر از ماترک دیگري 
اعم از منقول، غیر منقول، ابنیه، اش��جار، آالت، مرکب، لباس و... 

وارد نشده است. 
3� آی��ه 33 س��وره مبارک��ه نس��اء 2� در این آی��ه خداوند 
مي فرماید: ب��راي هر کس وارثاني قرار دادیم که از ماترک پدر و 
مادر و نزدیکان ارث ببرند و نیز کساني که با آنها پیمان بسته اید، 

نصیبشان را بپردازید خداوند بر همه چیز شاهد و ناظر است. 
ب��ا توجه به حم��ل موالي ب��ر ورثه در کتب فقهي و تفاس��یر 
)طباطبای��ي، 1377، ص 505( و همچنی��ن دخ��ول زن در جمله 
خویشاوندان سببي، زن در جمله وراث، از کلیة ماترک شوهر خود 

1.  للرجال نصیب مماترك الوادلان والاقربون وللن����اء نصیب مماترك الوادلان وا القربون 

مما قل منه او کرثنصیبًا مفروضا ) سوره مباركه ن�اء، آیه 7( 

2.  ل���ل جعلنا موايل مماترك الوادلان والا قرب���ون واذلین عقدت اميانم فأتومه نصیبهم 

ان هللا اكن عيل لك يشء شهیدا )سوره مباركه ن�اء، آیه 33(



دم
 مق

قی
صاد

ن 
حس

د 
حم

| م
هر 

شو
ل 

قو
رمن

 غي
وال

ز ام
ن ا

ث ز
 ار

وق
حق

در
ل 

حّو
ت

63

ارث مي برد و استثنایي بر اموال باقیمانده از میت وارد نشده است. 
از مجموع��ه آیات ارث و عموم و اطالق آنها و ش��أن نزول 
آی��ات، چنین بر مي آید که زن از کلیه ماترک میت، اعم از منقول 
و غی��ر منقول ارث مي برد. در ادامه، روایات صحیح الس��ندي را 
که حاکي از ارث بردن زن از کلیه ماترک ش��وهر خویش اس��ت، 

بیان می کنیم. 

2-7ـروایاتموافقارثبردنزوجهاز
کلیهماترك

از مجموعه بررس��ي هاي صورت گرفته در م��ورد روایات مورد 
استناد، نظر مشهور و اجماع مورد بحث، و ظاهر عام آیه مرتبط به 
ارث زوجه در قرآن، نظر فقهایي که محرومیت زوجه را منحصر 
به زمین خانه محل مس��کوني و عین س��اختمان مي دانند، دقیق تر 
و منطقي تر اس��ت، زیرا با عم��وم قرآن، مبني بر ارث بردن زوجه 
از جمیع ترکه س��ازگار است، با روایات موافق ارث بردن زوجه 
از ماترک ش��وهر )حرعاملي، همان، ب��اب 7، حدیف 1 و 2(، و 
روای��ات مخصص، مبني بر محرومیت ارث بردن زوجه از برخي 
از ماترک مطابق��ت دارد. اینک دو روایت باب 7 کتاب الفرایض 
وسائل الش��یعه )حرعاملي، همان، ص 522( و سپس روایتي که 
در باب مهر از امام صادق )ع( سؤال شده است و ایشان در مورد 

ارث نیز اظهار نظر فرموده اند،را مورد بررسی قرار می دهیم.
1� محمدبن حس��ن، به روایت از حس��ین بن سعید، از فضاله 
از اب��ان،از فضل ب��ن عبدالمل��ک و ابن ابي یعفور، گف��ت: از امام 
صادق)ع( پرس��یدم ک��ه آیا مرد از خانه و زمین همس��رش ارث 
مي ب��رد، ی��ا در این خصوص م��رد هم مانند زن اس��ت و از این 
چیزها ارث نمي برد؟ امام صادق )ع( فرمود؛ هر یک از زن و مرد 
از هرچه که از خود به جاي گذاشته اند از یکدیگر ارث مي برند. 
ای��ن روایت صحیح��ه و معتبر، بر ارث ب��ردن زوجه همانند 
زوج از جمیع ترکه داللت دارد. از نحوه سؤال بر مي آید که ارث 
نبردن زن از بعضي از اموال شوهر، نزد سؤال کننده مفروض بوده 
است، زیرا در سؤال این موضوع مسلم بوده است که زن از زمین 
و خانه همس��ر ارث نمي برد و تردید در مورد ارث بردن مرد از 
اموال زن است. برخي از فقها، این نحوه پاسخ دادن امام را حمل 
بر تقیه کرده اند چنانکه ش��یخ، در استبصار بیان کرده  است ) شیخ 
طوس��ي، ص 155( و برخي از آنه��ا حمل بر موردي کرده اند که 
زوجه صاحب فرزند است و در این حالت زوجه در جمیع ترکه 

سهیم است. 
2� روایت دیگر از مقطوعه ابن اذینه اس��ت که بر ارث بردن 
زن دارای فرزن��د از ش��وهر،از خانه مس��کوني داللت دارد )حر 

عاملي، همان، ص 523(.
3- از عبیدبن  زراره و فضل ابي العباس نقل شده است که به 
ام��ام صادق )ع( گفتیم: چ��ه مي فرمائید در مورد مردي که با زني 
ازدواج کرده و مهر هم تعیین کرده اس��ت و)قبل از دخول( فوت 
نموده اس��ت؟ امام صادق فرمود؛ زن نصف مهر را مالک است و 
از همه چیز ش��وهرش ارث مي برد و اگر زن هم بمیرد، شوهر از 

همه اموال او ارث مي برد. 
3-7ـبازبینيمستنداتایننظر

مرحوم س��ید مرتضي علم الهدي، در کتاب االنتصار پس از طرح 
نظ��ر امامیه مبني بر عدم بهره مندي زن از منزل مس��کوني متوفي 
و حتي قیمت زمین و فقط اس��تحقاق دریافت قیمت ساختمان و 
ادوات آن، نظ��ر خود را بیان مي کند ک��ه زوجه تنها از عین خانه 
محروم اس��ت، ولي قیمت خانه باید براي وي مورد محاسبه قرار 
 گیرد و به همان اس��تداللي که در مورد حبوه کرده اس��ت، استناد 
مي کند. در مس��أله حبوه سیدمرتضي معتقد است که ظاهر آیه 12 
سوره مبارکه نساء، مشارکت زن و مرد در جمیع چیز هایي است، 
که میّت از خود به جا گذاش��ته اس��ت و این عموم بر شمشیر و 
ق��رآن و امثال آن هم داللت دارد و اختصاص این موارد به پس��ر 
بزرگتر بدون محاسبه قیمت آن از حصة او، مخالفت با ظاهر قرآن 
اس��ت. اخبار وارده نیز داللت بر اختصاص حبوه به پسر بزرگتر 
دارد و تصریحي بر احتس��اب یا عدم احتساب قیمت نشده است 
)علم الهدي، 1391 ق،ص 301؛ مهرپور، همان( . لذا همانطور که 
در مورد حبوه اعتقاد به اختصاص به پس��ر بزرگتر و محاسبه در 
س��هم ارث وي دارد، در مورد بهره من��دي زن از عین اموال غیر 
منق��ول نیز بر اش��تراک مرد و زن از کلیه مات��رک مورث و عدم 
بهره من��دي از عین، ولي محاس��به قیمت تأکید و ب��ا رد هرگونه 
اجماع بر محرومیّت زوجه از عین و قیمت و با اش��اره به فلسفه 
و حکم��ت محرومیّت بهره من��دي زن از عین اموال غیر منقول و 
احتمال تس��لط مرد بیگان��ه بر خانه و فرزندان متوفي، محاس��به 
قیم��ت اموال غی��ر منقول و بهره من��دي زن از آن را بهترین وجه 
مي داند )ش��یخ صدوق، 1406 ق، ص 256؛ شیخ صدوق، 1386، 

ص 818؛ عالمه حّلي، 1381، ص 53(.

4-7ـنقدونظرـیكفرعکاربردي
با فوت مورث، مالکیت از میّت به ورثه منتقل مي شود. برابر مواد 
867 و 868 قان��ون مدني، ارث به م��وت حقیقي یا موت فرضي 
تحقق پیدا مي کند. لیکن مالکیت ورثه نسبت به ترکه، قبل از اداي 
دیون و حقوق متعلق به ترکه متزلزل اس��ت و اس��تقرار مالکیت، 
منوط به اداي حقوق و دیون است. میزان مالکیت هر یک از ورثه 
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در آنچه استحقاق ارث دارند، مشاعي است. 
در مالکیت زن نس��بت به اموال ش��وهر، در اموال منقول نیز 
مانند س��ایر ورث��ه مالکیت از لحظه فوت به صورت مش��اعي به 
میزان یک هش��تم با وجود اوالد و یک چهارم بدون وجود اوالد 
از عین آنها اس��ت. بدیهي است این میزان، پس از اداي حقوق و 
دیون احتمالي است و هرگونه تصرف افزایش و کاهش قیمت از 

احکام مال مشاعي تبعیت مي کند. 
 در مورد اموال غیر منقول، با پذیرش استحقاق قیمت در ماده 

946 قانون مدني دو نظر قابل طرح است: 
 نظریه اول � آنچه استحقاق ارث زن از غیر منقول است عین 
اس��ت، اما بنا به دالیل وارده و حکمتي که در روایات آمده است 
)الحرالعاملي، همان، صص 518 و519(، زن از گرفتن یک هشتم 
یا ی��ک چهارم عین زمین محروم می باش��د از قیمت آن بهره مند 
است. حال اگر، ورثه حاضر شدند به جاي قیمت مثاًل یک هکتار 
از هش��ت هکتار باقیمانده از میّ��ت داراي اوالد، عین یک هکتار 
که اتفاقًا قابل افراز است و ازدواج احتمالي زن نیز موجب ورود 
ش��وهر بیگانه در زندگي ورثه و مزاحم��ت نخواهد بود، به وي 

بدهند حق وي را ادا کرده اند. 
نظری��ه دوم � آنچه اس��تحقاق ارث زن از غیر منقول اس��ت، 
مابه ازاي آن از قیمت اس��ت، نه از عی��ن. در این نظر، زن از ابتدا 
مالک عین نمي ش��ود، بلکه مالک قیمت یک هشتم یا یک چهارم 
ب��ر ذمه وراث مي ش��ود )نراق��ي، 1419، ص755؛ نجفي، همان، 
ص217( ب��ا این وصف، قیمت لحظه فوت محاس��به و به زوجه 
تعلق مي گیرد. سایر ورثه، وظیفه دارند قیمت را به زوجه ادا کنند 
و ت��ا زماني که حق زوجه را ادا نکرده اند، حق تصرف مالکانه در 

عین را ندارند. 
تأثی��ر پذی��رش هر ی��ک از دو نظر فوق در زمان اس��تحقاق 
زوج )زم��ان فوت یا زمان اداء( و نمائات ظاهر اس��ت. با توجه 
به مباني مورد پذیرش، یعني اطالق آیه 12 س��وره مبارکه نساء و 
روای��ات وارده مبني بر محرومیّت في الجمله زوجه از عین اموال 
غی��ر منقول و علت و حکمتي ک��ه بر محرومیّت زوجه از عین و 
استحقاق قیمت، به نظر مي رسد که زوجه در زمان فوت، مستحق 
عین اس��ت، ولي ورثه حق دارند از تحویل عین خودداري نمایند 
و قیمت را بدهند.البته تا زماني که حق زوجه را نداده اند، حق وی 
همراه با مالکیت این عین است. به این دلیل، برخي از فقها قیمت 
روز تس��لیم را معتبر مي دانن��د )خمیني، همان، ص 398؛ خویي، 
همان، ص373؛ براي دیدن نظر مخالف ر.ک؛ شهیدي، همان،ص 
204؛ کاتوزی��ان، همان،ص 328؛ امامي، همان، ص323(. بدیهي 
اس��ت، چنانچه ورثه به هر دلیل از اداي قیمت امتناع کنند، برابر 

م��اده 948 زوجه مي تواند حق خ��ود را از عین اموال غیر منقول 
اس��تیفاء کند. با اعالم فروش مال غیر منقول با روش مزایده، زن 
نیز مي تواند یکي از خری��داران مال غیر منقول، در این صورت، 
بجز آنچه خود از قیمت یک هشتم یا یک چهارم مستحق است، 
بقیه قیمت را به سایر ورثه مي دهد و کل مال غیر منقول را با عقد 

بیع تملک مي نماید. 

8ـنقدتبصرهذیلماده946قانون
مدني

در فاصله بین تصویب ماده 946 قانون مدني در بهمن ماه س��ال 
87 ت��ا تصویب تبصره ذیل م��اده 946 قانون مدني، این س��ؤال 
مط��رح بود که اجراي مفاد قانون جدید یعني بهره مندي زوجه از 
قیمت اموال باقیمانده از ش��وهر متوفاي خود در حاالت زیر چه 

حکمي دارد؟
1� فوت قبل از الزم االجرا ش��دن قان��ون جدید اتفاق افتاده 

است و ترکه تقسیم شده است. 
2� فوت قبل از الزم االجرا ش��دن قان��ون جدید اتفاق افتاده 

است ولي ترکه هنوز تقسیم نشده است. 
3� فوت بعد از الزم االجرا ش��دن قانون جدی��د اتفاق افتاده 

است. 
اگرچ��ه قانونگذار، با الحاق یک تبصره ب��ه ماده 946 قانون 
مدن��ي در تاریخ 26 مرداد هش��تاد و نه به ابهامات پاس��خ داد3، 
لیکن از نظر صاحب نظران هنوز تردید هایي در مباني این مصوبه 
که بر حس��ب اتفاق با س��پري شدن مهلت هاي مقرر اصول 94 و 
95 قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ایران و ع��دم وصول نظر 
ش��وراي نگهبان به قانوني الزم االجرا تبدیل ش��د، وجود دارد. با 

طرح مقدماتي به سئواالت فوق پاسخ مي دهم. 
اول � اث��ر فوري قانون جدید. با تصویب قانون جدید، اراده 
قانونگ��ذار ب��ر این قرار مي گی��رد که از لحظ��ه تصویب، احکام 
قانون جدید حاکم باش��د. با این وص��ف، اعتبار قانون قبل پایان 
پذیرفته است و محدود به زماني است که در آن حکومت مي کند 
)کاتوزی��ان، 1369،ص 33(، مگ��ر اینکه قانونگ��ذار، اراده  خود 
را مبن��ي ب��ر تأخیر در اجراي قانون جدید، اع��الم نماید. در این 
صورت، تا زمان اع��الم قانونگذار، قانون قبل حاکم و پس از آن 

3.  م��اده واحده �  تبصره ذیل به م��اده 946 قانون مدني اصالحي مصوب 
87/11/6 الح��اق مي گ��ردد: تبصره �> مفاد این م��اده در خصوص وراث 
متوفایي که قبل از تصویب آن فوت کرده ولي هنوز ترکه او تقس��یم نشده 

است نیز الزم االجرا است.< 
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قانون جدید اجرا مي شود. 
دوم -ع��دم تأثیر قانون به گذش��ته. برابر م��اده چهار قانون 
مدني، قانون نسبت به ماقبل خود اثري ندارد، مگر اینکه در خود 
قانون مقررات خاصي نس��بت به این موضوع اتخاذ ش��ده باشد. 
ای��ن عبارت، داللت بر این دارد ک��ه قانونگذار باید اراده خود را 
مبني بر سرایت قانون نسبت به گذشته، به طور صریح بیان نماید، 
خصوص��ًا زماني که با حکومت قانون جدی��د، تحولي جدي در 

حوزه مورد نظر رخ داده باشد. 
س��وم � انتقال قهري اموال مورث به ورثه باموت. به موجب 
ماده867 قان��ون مدني، ارث با موت حقیقي یا فرضي تحقق پیدا 
مي کند. انتقال ترکه به ورثه قهري و از لحظه فوت اس��ت و اراده 
وارث و م��ورث دخالتي در این انتقال ندارد. میزان بهره مندي هر 
یک از ورثه و اموال موضوع ارث آن ها با حکم قانون مش��خص 

مي شود. 
در پاسخ به سئوال مطروحه، دو نظر قابل طرح است که یکي 
از آنها، راهي است که قانونگذار برگزیده است و نظر دیگر عدم 
س��رایت قانون جدید به مواردي اس��ت که قبل از تصویب قانون 
در سال 1387، فوت اتفاق افتاده است. در ادامه هر دونظر، مورد 

تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد. 

1-8ـتوجیهمبنايقانونگذار
 به موجب تبصره الحاقي به مصوبه س��ال 1387 در سال 1389، 
اراده قانونگذار بر این قرار گرفته است که حکم قانون، به مواردي 
که فوت قبل از تصویب رخ داده اس��ت، ولي هنوز ترکه تقس��یم 
نش��ده اس��ت س��رایت کند. اگر چه این مصوبه، به دلیل سکوت 
فقهاي ش��وراي نگهبان در مهلت هاي مق��رر در اصول 94 و 95 
قانون اساس��ي در معرض ارزیابي فقهي فقهاي ش��وراي نگهبان 
ق��رار نگرفت، لیکن به نظر مي رس��د به ب��اور نمایندگان مجلس 
ش��وراي اسالمي، تصویب ماده 946 با ش��مول بهره مندي زن از 
قیمت اموال غیر منقول که بررس��ي مباني آن گذشت، کشف نظر 
شارع از حکومت این مبنا بر کلیه فوت هایي است که در گذشته 
رخ داده اس��ت. بر این مبنا، اگر اموال میت، برابر حکومت قانون 
گذشته تقسیم و سهم هریک ورثه برابر استحقاق قانوني و شرعي 
پرداخت شده است، دیگر جایي براي حکومت قانون جدید باقي 
نمي ماند، لیکن چنانچه ام��وال میت در عین حکومت قانون قبل 
هنوز تقسیم نشده باشد، از آنجا که اراده شارع بر این قرار گرفته 
است که زن، از قیمت اموال غیر منقول شوهر خود بهره مند شود، 
کاش��ف از این اس��ت که اراده شارع از ابتدا بر تعلق قیمت اموال 
غیر منقول به زن قرار گرفته است. همانطور که در ادامه خواهیم 

دید، در زمان حکومت قانون قبل، که اتفاقًا متکي بر نظر مش��هور 
فقهاي امامیه بوده اس��ت، اموال به وراثي که اس��تحقاق داشته اند 
منتقل ش��ده است و حکم قانونگذار، به معني خارج کردن مال از 
مالکیت کساني است که به موجب قانون حاکم، اموال غیر منقول 
به آنها تعلق گرفته اس��ت و این حکم متکي به دلیل متقن شرعي 
نیس��ت و به طور قطع، اگر فقهاي ش��وراي نگهبان این تبصره را 

ارزیابی می کرد، مغایرت آن با شرع مقدس اعالم مي گردید. 

2-8ـنظرمخالفومنتخب
با توجه به مطالب ذکر شده در صدر این بند، پاسخ سئوال سوم، 
حکوم��ت قان��ون جدید اس��ت و در کلیه فوت های��ي که بعد از 
الزم االجرا ش��دن قانون جدید اتفاق مي افتد، زوجه از قیمت کلیه 
اموال غیر منقول بهره مند مي شود. در مورد سئواالت اول و سوم، 
چنانچه به موجب قانون قدیم، زوجه از زمین بي بهره باشد و فقط 
از بن��ا و درخت آن  هم از قیمت ارث ببرد، با فوت مورث زمین 
به س��ایر ورثه غیر از زوجه به صورت قهري منتقل مي شود و به 
مالکیت آنها در می آی��د. حال اگر، به موجب قانون جدید، زمین 
جزء اموالي قرار گیرد که زوجه از آن ارث مي برد. با انتقال قهري 
اموال به ورثه به میزان و موضوع اس��تحقاق، نسبت به مرگ هایي 
که قبل از الزم االجرا ش��دن قانون جدید رخ داده است بهره مندي 
زن از زمی��ن فاق��د موضوع ب��وده و غیر ممکن اس��ت، چه ترکه 
تقسیم شده باش��د و مالکیت هر یک از ورثه استقرار یافته باشد، 
چه تقس��یم نش��ده و موقوف و مراعي به اداي دیون مانده باشد. 
در موردي ش��بیه به این، یعني تبصره الحاقي مصوب سال 1376 
به ماده 1082 قانون مدني، در خصوص محاس��به مهریه متناسب 
با تعیین ش��اخص قیمت ساالنه زمان تأدیه نسبت به سال اجراي 
عقد، همین گونه س��ئواالت مطرح بوده اس��ت. صدور بخش��نامه 
رئی��س وقت قوه قضائیه در س��ال 1378 و رأي وحدت رویه با 
چند ماه تأخیر درهمان س��ال ناش��ي از بروز سئواالت و صدور 
آراي متناق��ض در موضوع مهر و مح��دوده اجراي قانون مذکور 
نسبت به ازدواج هاي قبل از تصویب قانون و مهریه هاي پرداخت 
شده و یا پرداخت نشده است. نتیجه رأي وحدت رویه به شماره 
647-1378/10/28 هی��أت عمومي دیوان عالي کش��ور )قرباني، 
1382، ص701( و حاص��ل بخش��نامه رئیس وقت قوه قضائیه به 
ش��ماره 1/78/609 � 1378/1/28 )مجموعه قانون مدني، 1383، 
ص 314( عدم تأثیر قانون به گذشته است. بدیهي است، چنانچه 
مهریه اي در زمان حکومت قانون گذش��ته پرداخت ش��ده باش��د 
امکان تسري احکام قانون جدید به آن غیر ممکن است، ولي در 
ص��ورت عدم پرداخت مهریه، حت��ي اگر حکم به طالق صادر و 
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صیغه آن هم جاري شده باشد و مهریه پرداخت نشده باشد، باید 
طبق مفاد تبصره و متناس��ب با تغییر شاخص قیمت ساالنه زمان 

تأدیه، نسبت به سال اجراي عقد پرداخت شود. 
با توجه به اصول کلي ذکر شده و وحدت مالک رأي وحدت 
رویه مذکور، در مورد س��رایت یا عدم س��رایت بهره مندي زن از 
قیمت زمی��ن به فوت هاي قبل از الزم االجرا ش��دن قانون جدید 
باید نظر منفي داد و یا منتظر رأي وحدت رویه جدید در صورت 
ص�دور آراي متناقض ماند که از آن هم نتیجه اي غیر از این انتظار 
نمي رود. در طرح این موضوع خال�ي از لطف نیس��ت که چنانچه 
زوجه خارجي داراي ش��وهر ایراني باش��د و شوه�ر ایراني بع�د 
از الزم االجرا ش���دن قانون فوت نماید، زوجه خارجي به استناد 
م��اده 967 و حاکمی��ت قانون متبوع متوفي یعن��ي قانون ایران از 
کلیه ام��وال منقول و قیمت اموال غیر منقول بهره مند مي ش���ود. 

)الماسي،1386، ص276(

9-نتیجهگیری
ب��ا اصالح موادي از قانون مدني مص��وب 1387 که در نتیجه آن 
مواد 946 و 948 اصالح ش��د و م��اده 947 حذف گردید، تحول 
شگرفي در اموال موضوع ارث زوجه بوجود آمد. به موجب این 
قانون، زوجه که تاکن��ون از عرصة اموال غیر منقول بي بهره  بود، 
از قیمت زمین هم بهره مند گش��ت. این تحول، نتیجه فقه پویاي 
امامیه اس��ت که با اس��تفاده از مباني، همراه با پاي بندي به اصول 
و با اس��تفاده از اطالق آیه 12 سوره مبارکه نساء و حمل روایات 
بر محرومیت زوجه از عین اموال غیر منقول، زوجه را مس��تحق 
دریاف��ت قیمت اموال غی��ر منقول مي داند. با توج��ه به نظریات 
مختلفي که در فقه امامیه در موضوع مورد بحث یعني بهره مندي 
یا ع��دم بهره مندي زوج��ه از اموال غیر منق��ول )عین یا قیمت( 
مطرح اس��ت، قانونگذار به بهره من��دي زوجه از قیمت اموال غیر 
منقول تمایل پیدا کرده اس��ت. بهره مندي زوجة داراي فرزند، از 
عین اموال غیر منقول نیز اگرچه در حکم قانون نیامده اس��ت، با 
مباني ذکر ش��ده سازگارتر است. بدیهي اس��ت، حکومت قانون 
مذکور نس��بت به فوت هایي اس��ت که از تاریخ الزم االجرا شدن 
قان��ون رخ مي دهد و همچنین برابر تبص��ره الحاقي به ماده 946 
در س��ال 1389، به عقیدة نویسنده مبناي شرعي تبصره مذکور به 
ش��دت محل تردید است، به ویژه اینکه مصوبه مذکور با سکوت 
فقهاي ش��وراي نگهبان همراه بوده و یا گذشتن مهلت هاي اصول 
94 و 95 قانون اساسي الزم  االجرا شده است و به موارد قبل ازآن 

اگر ترکه تقسیم نشده باشد سرایت مي کند. 
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