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تحول در حقوق ارث زن از اموال غيرمنقول شوهر
ّ
*1

تاریخ وصول91/3/4 :؛ تاریخ پذیرش91/6/25 :

چكيده
مجلس شورای اسالمی ،در بهمن ماه (1387ه.ش)مواد  946و  948قانون مدنی ایران را اصالح کرد .با این اصالح و سهيم كردن زوجه
در قيمت زمين ،تحولی چش��مگير در حقوق ارث زوجه از اموال ش��وهر به وجود آمد .اين تحول ،بیش از هر چیز مديون اظهار نظر
صريح يكي از فقهاي معاصر اس��ت که زمینه مناس��ب را برای ارائه طرح از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي فراهم ساخت.در.
قانون مدني ،مصوب سال (1307هـ .ش) به پيروي از نظر مشهور فقهاي اماميه ،زن از عين و قيمت زمين محروم است و تنها مستحق
دريافت قيمت ابنيه و اشجار ميباشد .با اصالح مواد فوق ،زمين نيز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد .در عين حال ،زن از قيمت
اموال غير منقول بهرهمند میشود ،اما از عين آن محروم است .هر چند در ماده  948اصالحي نيز كماكان بر حق زن از استيفاي از عين
اموال غير منقول ،در صورت امتناع س��اير ورثه از اداي قيمت تأكيد ش��ده است ،اما به نظر ميرسد قانونگذار باید میان زوجهاي كه از
شوهر داراي فرزند است و زوجه بدون فرزند تفكيك قائل ميشد و زوجه داراي فرزند از شوهر را مستحق دريافت عين ميدانست.
کلیدواژهها :اموال منقول ،اموال غير منقول ،عرصه ،اعيان ،زوجه داراي فرزند.

* دانشیار گروه حقوق ،دانشگاه تهران

mhsadeghy@ut.ac.ir

55

دوفصلنامه علمي  -پژوهشي دانش حقوق مدني | شماره دوم ،پاییز و زمستان 1391

56

 -1مقدمه
با نگاهي اجمالي ،به تاريخ ميراث قبل از اس�لام و بررسي اديان
الهي (مهرپور،1370،ص )17و قوانين كشورهاي اروپايي تا كمي
قبل از يكصد س��ال اخي��ر (ش��ايگان ،1375،ص264؛ مطهري،
 ،1378ص )214ك��ه زن ب��ه را در حک��م كاال و جزئ��ي از تركه
میدانس��تند وبرای وی هيچگونه استقالل مالي قائل نبودند ،بايد
به احكام افتخارآميز اسالم در مورد مسائل مالي زن مباهات كرد.
عدم شناسايي حق وراثت براي زن ،در دوران جاهليت (مطهري،
هم��ان235 ،؛ طاهري ،1376 ،ص  )229و حتي به ارث رس��يدن
زن ميّ��ت ،به عنوان جزئي از تركه در قبل از اس�لام (طباطبايي،
 1377ق ،ص  )402اين واقعيت را آش��كار ميسازد كه اسالم ،با
احكام نوران��ي خود ،تحولی بينظير را در حقوق ارث زن ايجاد
كرد .در واقع اسالم رسوم غلط جاهليت را با شناسـايي حق ارث
براي زنـان دركنار مردان ،كنار زده است (مكارم شيرازي،1377 ،
ص .)376
قانون مدني اي��ران ،مصوب ( 1307هـ .ش) كه مبتني بر فقه
اماميه تنظيم شده است،در مواد 940تا  949احكام ميراث زوجين
را بيان كرده اس��ت .در اين مواد ش��رايط ،ميزان و اموال موضوع
ارث زوجه بيان شده است .در مورد مباني اين مواد ،در كتب فقهي
و حقوقي زیر به اندازه كافي بحث ش��ده اس��ت(:نجفي،1368 ،
ص 196؛ محق��ق ح ّلي 1377 ،ق ،ص 301؛ ش��هيد ثاني1389 ،
ق ،ص 172؛ انص��اري1375 ،ق ،ص401؛ لنگرودي،1357،ص
214؛ امامي ،1383 ،ص 310؛كاتوزيان ،1385 ،ص311؛ شهيدي،
 ،1381ص197؛ قبل��هاي ،1381،ص 164؛ مصلح��ي،1385 ،
ص195؛ زارعي،1380،ص311؛ مهرپور ،1370،ص .)25
هدف از اين نوش��ته ،بحث در ش��رايط تحق��ق ارث زوجه،
مانند :وجود رابطه زوجيت ،صحيح بودن اين رابطه ،وجود رابطۀ
زوجي��ت هنگام فوت مورث ،دائمي ب��ودن زوجيت و يا ممنوع
نبودن زوجه از ارث و اموري از اين قبيل نيس��ت ،بلكه نخس��ت
به ميزان ارث زن ،از اموال ش��وهر در حاالت مختلف میپردازد،
به ش��بهاتي كه در اين حوزه مطرح ميش��ود پاسخ میدهد و در
ادام��ه اموال موضوع ارث زوج��ه و تح ّول صورت گرفته در اين
ح��وزه ،با نگاهي به قانون اصالح موادي از قانون مـدني مصوب
 1387نقد میشود.
در ق��رآن کریم به ويژه آيات ،7،11،12و  176س��ورۀ مباركۀ
نس��اء كه خداون��د متعال ميزان س��هماالرث بس��تگان ميّت را با
تفاوتهايي تعيين كرده ،حكمتها و اسراري نهفته است كه بشر
به اندازه درك و فهم خويش و با كمك روايات،گوشههايي از آن
را فهمیده اس��ت .در اين آيات نيز احكام ارث ،مانند ساير احكام

در اسالم بر علم و حكمت الهي استوار است (فريضة منهللا إن هللا
اكن ً
حكامي علامي ـ اين احكام از س��وي خدا واجب شده است ،همانا

خداوند دانا و حكيم اس��ت)( .آيه  11سوره مباركه نساء) و سهم
هر يك از وراث ،بر اس��اس مصالح واقعي بشر تعيين شده است.
(الت���درون اهيم اقرب ل�ك�م ً
نفعاـ نميدانيد كداميك (پدران وپس��ران)
براي شما س��ودمندترند« .آيه  11س��وره مباركه نساء») (قرائتي،
 ،1384ص)251
بررس��ي علل دو برابر بودن ارث مرد ،نس��بت به زن در ارث
زوجين و يا دو برابر بودن ارث پس��ر ،نس��بت به دختر در ارث
فرزندان و همچنين دو برابر بودن ارث خويشاوندان ذكور پدري،
نسبت به خويش��اوندان مؤنث پدري (به اس��تثناي خويشاوندان
مادري كه ارث ذكور و اناث برابر اس��ت) ،با اس��تفاده از آيات و
روايات و بررسي مسئوليتهاي اقتصادي و اجتماعي آنان نيز در
اين مقال نميگنجد و در جاي خود به آن پرداخته خواهد شد.
برابر مواد  913و  927و  938قانون مدني ،زوجه در صورت
وجود اوالد براي ميّت يك هشتم (ثمن) تركه و در صورت عدم
وج��ود اوالد براي ميّت ،يك چهارم (ربع) تركه ش��وهر خود را
ارث ميب��رد .زوج نيز در صورت وج��ود اوالد براي ميّت ،ربع
ترك��ه و در صورت عدم وج��ود اوالد براي ميّ��ت ،نصف تركه
زوجه را ارث ميبرد .برابر ماده  949قانون مدني ،در صورتي كه
زوج ،تنها وارث همسر خود باشد همه تركه متعلق به اوست ،اما
در صورت انحص��ار تركه به زوجه ،زن فقط ربع مذكور در ماده
 927را ارث ميبرد و بقيه تركه ش��وهر در حكم مال بالوارث و
تابع مقررات ماده  866يعني راجع به حاكم اس��ت و برابر ماده 3
قانون تأسيس س��ازمان جمعآوري اموال تمليكي ،ارث بالوارث
در اختي��ار ولي فقيه و حاكم اس��ت (باختر ،1386 ،ص .)381به
موج��ب مواد  946و  947قانون مدن��ي ايران مصوب ( 1307هـ
ش) زن ،س��هماالرث خود را فقط از قيمت ابنيه و اشجار ميبرد
و از عي��ن يا قيمت زمين محروم اس��ت .حك��م اين مواد ،از بين
نظ��رات مختلفي ك��ه در بين فقهاي اماميه مطرح اس��ت و با نظر
مش��هور منطبق اس��ت برگزيده ش��ده و تصویب گردیده است.
حكومت اين نظر ،در مجموعه قانـون مدني در  80سال گذشته با
اظه��ار نظر صريح يكي از فقهاي معاصر (خامنهاي،1386 ،ص)3
و ب��ه دنبال آن اصالح مواد  946و  948و حذف ماده  ،947پايان
پذيرفت .ايدۀ اصالح مواد مذكور ،با ارائه طرحي در س��ال 1382
آغاز ش��د اما به دليل مغايرت با شرع ،شوراي نگهبان آن را تأیید
نکرد .پس از بيان ديدگا ه رهبر معظم انقالب اس�لامي دامظله در
ديدار با تعدادي از بانوان ،اينبار در س��ال  1386طرحي از طرف
تع��دادي از نمايندگان ارائه گردید و در س��ال  1387به تصويب

 2ـ ضرورت تحول همراه با پايبندي
به اصول

س��خن گفتن از تحول در حوزۀ حقوق ،بدون پايبندي به اصول
حاكم بر حقوق هر كشور ،امكان پذير نيست .تفاوت های احكام
ارث زن و شوهر ،عبارتند است از:
الف ـ سهم زن از اموال شوهر ،در صورت وجود اوالد براي
ميّت يك هش��تم و در صورت نبود اوالد يك چهارم اس��ت .اين
سهم براي شوهر از اموال زن ،به همان ترتيب يك چهارم و يك
دوم است (آيه  12سوره مباركه نساء).
ب ـ طبق صدر ماده  946قانون مدني مصوب (1307هـ .ش)
ش��وهر از تمام اموال زوجه ارث ميبرد ،اما زن برابر مواد  946و
 947قانون مدني ازاموال منقول وتنها از قیمت ابنیه واشجار ارث
میبرد .بااصالحيه قانون مدني در س��ال ( 1387هـ .ش) ،زن نيز
مانند شوهر از كليه ماترك شوهر بهرهمند میگردد ،با اين توضيح
ك��ه زن از عين اموال غير منقول ،محروم اس��ت و فقط از قيمت
آنها بهرهمندميگردد.
ج ـ در ص��ورت انحصار ورثه به ش��وهر ،تم��ام تركه زن به
ش��وهر ميرس��د ،در حالي كه براب��ر ماده  949قان��ون مدني در
ص��ورت انحصار ورثه ب��ه زن ،تنها يك چهارم اموال ش��وهر به
او ميرس��د و بقيه متعلق به حاكم اس��ت و به خزانۀ دولت واريز
ميشود.
توجه به اين نكته ضروري اس��ت كه اس�لام ،عليرغم سنت
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مجلس شوراي اسالمي رسید( .مجموعه نظريات شوراي نگهبان،
 ،1384ص .)302به موجب مواد اصالحي جديد ،زن نيز همانند
ش��وهر ،از كلي��ه اموال منقول و غير منقول همس��ر خويش ارث
ميبرد،ب��ا اين توضيح كه زن از عين اموال منقول ،و قيمت اموال
غير منقول بهرهمند ميگردد .توسعه اين نظر ،به ارث بردن زوجه
داراي فرزند از ش��وهر ،از عين اموال غي��ر منقول زوج نيز مورد
انتظار بود .اما به این نکته توجه نکرد.
مس��أله اصلي در اين مقاله ،تبين مبن��اي اين تحول قانوني و
پاس��خ به اين س��ئوال اس��ت كه قانون مذكور در چه زماني اجرا
میش��ود و آيا سرايت به مواردي كه فوت ،قبل از تصويب قانون
اتفاق افتاده ،ولي هنوز تركه تقس��يم نش��ده است ،آنگونه كه در
تبص��ره ذيل ماده  946آمده ،صحيح اس��ت يا خير؟ فرضيه ما در
اين نوش��ته ،اين اس��ت كه از اطالق و عموم آيات ارث و تحليل
روايات وارده ميتوان اس��تنباط كرد كه زن از كليه ماترك شوهر
خود صرف نظر از عين يا قيمت،ارث ميبرد.

جاهلي كه زنان از ارث محروم بودند ،براي زنان نصيب و بهرهاي
از ارث قرار داد (للرجال نصيب مماترك الوادلان و األقربون وللنساء نصيب
مماترك الوادلان و األقربون «آیۀ 7سوره نساء»).
خداون��د متعال ،در آيات  11و 12و 176و  6س��وره مباركه
نس��اء ،براي هر يك از خويش��اوندان به نسبت دوري و نزديكي
آنه��ا به ميت س��هم معيني قرار داده اس��ت .فروض ش��شگانه،
فرايضي تعيين شده از جانب خداوند است .خداي عليم و حكيم
س��هام مذكور را به عنوان فريض��هاي الزم الرعايه (يوصيمك هللا يف
اوالدمك ....فريض ة منهللا ،ان هللا اكن ً
علامي حكامي « 11نساء») براي بشر
قرار داده است.
تص��ور و تلقي عدم تعادل و بي عدالتي در تعيين س��هام زن
از اموال ش��وهر ،ب��ه بهانۀ تحوالت اقتصادي،اخالقي ،مهندس��ي
اجتماع��ي ،خواس��تهاي اجتماع��ي و ادعاه��ا و تمس��ك ب��ه
اخ�لاق عمومي و بزرگ و كوچك ش��دن خانوادهها (كاتوزيان،
هم��ان،ص ،)322در عين اعتراف به صراح��ت قواعد مربوط به
ارث و ع��دم ت��وان ايجاد تح��ول با رويۀ قضايي و انديش��ههاي
حقوق��ي و ضرورت تحقق مقاصد در درون نظام حقوقي اس�لام
(همان،ص )323نش��انۀ عدم توجه به علم و حكمت الهي است.
نميت��وان پذيرف��ت كه تعيين س��هام معين ب��راي زن ،در جامعه
عصر ظهور اس�لام با شرايط اجتماعي و زندگي قبيلهاي آن زمان
متناسب بود ه است ،اما اكنون با تغيير آن شرايط و با ابراز نگراني
از س��ازمانهاي بينالمللي و حقوق بش��ر ،باي��د با جعل وصيّت
مفروض به س��مت رف��ع بيعدالتي حركت كني��م .به طور قطع،
فروض معين براي هر عصري مناسب است و فرض مذكور براي
زن را در قالب مس��ئوليتهاي مالي م��رد ،مانند :پرداخت مهريه،
نفقه ،اجرتالمثل و مسئوليتهاي ديني و اجتماعي مانند شركت
در جه��اد ،طي دوران وظيفه عمومي و عدم مس��ئوليت مالي زن،
در قبال تأمين زندگي ش��وهر و فرزندان و حتي كارهاي خانه و
حق دريافت اج��رت المثل (صادقي و انصاري ،1379 ،صص-1
 )24باي��د تحليل نم��ود .بنابراين ،فرض مذكور غي��ر قابل تغيير
اس��ت و تغيير در سهم زن از اموال ش��وهر ،به ميزان يك هشتم
ب��ا وجود اوالد و يك چهارم در صورت نبود اوالد ،در راس��تای
تحقق عدالت نیس��ت در ادامه میکوشیم که امکان هرگونه بحث
اجته��ادي و توجه به عنصر زمان و م��كان ،با تأكيد بر ضرورت
پايبندي به اصول وجود دارد .برای دس��ت یافتن به این مقصود
ابت��دا مبناي فقهي ماده  946قان��ون مدني مصـوب  1307را بيان
میکنبم و س��پس با طرح س��ايـر نظرات فقهـ��ي مطرح در اين
زمينـه ،مبناي اين تحـول قانونـي را تبيين مینماییم.
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 3ـ نظرات فقهي در محروميت يا عدم
محروميت زوجه از بعض اموال

بر اس��اس مواد  946و  947قانون مدني ،مصوب ( 1307ه .ش)
زوجه فق��ط از اموال منقول و قيمت ابنيه واش��جار ارث ميبرد.
اصالحيه سال (1387ه .ش) مجلس شوراي اسالمي ،دامنه شمول
بهرهمندي زن از اموال ش��وهر را تا قيمت اموال غير منقول پيش
برد ،تا جایی که اگر ورثه از اداي قيمت امتناع كنند ،زن ميتواند
حق خود را از عين اموال نيز استيفاء کند.
از آنج��ا كه مبناي م��واد  946و  947قانون مصوب 1307هـ.
ش نظر مشهور ،فقهاي اماميه است و عالوه بر نظر مشهور چهار
نظريه ديگر از فقهاي اماميه نقل ش��ده اس��ت (نراقي 1415 ،هـ،
ص  ،751شهيد ثاني1416،هـ،ص  .)190ابتدا الزم است نظرات
فقه��ي مذكور همراه با مس��تندات آنها مورد بررس��ي و تجزيه و
تحلیل قرار گیرد.

 -3-1محرومیت زوجه از عين و قيمت زمين
و عين ابنيه و اشجار
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اين نظر كه قول مش��هور فقهاي اماميه اس��ت ،مبناي مواد  946و
 947قان��ون مدني مصوب (1307هـ .ش) میباش��د .بر طبق اين
نظر ،زوجه از عين و قيمت تمامي زمينهاي باقيمانده از ش��وهر،
از قبیل :مزورعي ،مس��كوني ،باغ ،خالي از مسكن و زراعت و....
ت آالت،ابنيه و
محروم اس��ت .براب��ر اين نظر زوجه تنها از قيم�� 
درختان ارث ميبرد و از عين آنها بي بهره است.
اس��تدالل اصلي پيروان قول مش��هور ،اين اس��ت كه اگر چه
از ظاهر قرآن (آيه  12س��وره مباركه نس��اء) بهرهمندي زوجه از
تمام ما ترك اس��تنباط ميشود ،ليكن ظاهر قرآن با روايات وارده
تخصيص خورده و به عموميت قرآن ،گرچه در ظاهر باقي است،
نميتوان اس��تناد كرد .درحقیقت ب��ا وجود روايات مانعه ،علم به
وجود مخصص حاصل ش��ده اس��ت (انصاري ،1375 ،ص.402
ش��يخ طوسي ،1387 ،ص  .126حس��يني عاملي ،بيتا،ص .189
طباطباي��ي 1404 ،ه��ـ ق،ص  .367فخرالمحققي��ن ،1387،ص
 .240نجفي،1368 ،ص  .211ش��هيد اول 1411 ،هـ.ق،ص.230
ش��هيد ثاني 1416 ،هـ.ق ،ص،190خوانس��اري ،1364 ،جزء ،5
 .353طباطبايي حكيم 1427 ،هـ.ق،ص  .18طباطبايي بروجردي،
 1413هـ.ق،ص  .126محقق حلي 1409 ،هـ.ق،ص  .835عالمه
حلي،1361 ،ص  .224حلي ،هـ.ق  ،1405ص.)508
مبناي مش��هور فقهاي اماميه ،روايات هفدهگانۀ باب ششم از
ابواب ميراث االزواج وس��ائل الش��يعه (حر عاملي 1388 ،هـ.ق،
ج  )517 ،17و اجماع مطرح ش��ده در اين خصوص اس��ت .در

ادامه،روايات مذكور مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار میگیرد
و اجماع فقها ،بر محروميت زوجه نيز مطرح میگردد.
 3-1-1ـ روايات
در اثبات نظر مش��هور ،به روايات ذكر ش��ده در باب شش��م
ميراث زوج و زوجه اس��تناد شده اس��ت .روايات مذكور ،به جز
روايت ش��ماره  17كه از حضرت امام رضا (ع) نقل شده ،مابقی
منقول از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) اس��ت .اينك به بررس��ي
سند و داللت تعدادي از روايات ميپردازيم:
1ـ اب��ن محبوب ،از عليبن رئ��اب ،از زراره ،از امام باقر(ع)
نقل ميكند كه :زن از كش��تزارها ،خانهها ،سالح و چهارپايان كه
ش��وهر به جاي گذاش��ته ،ارث نميبرد و از مال ،فرش ،لباسها
و اث��اث خانه كه از ش��وهر به جاي مانده اس��ت ،ارث ميبرد و
باقيمانده س��اختمان تخريب شده ،درها ،تنههاي درخت خرما و
نيه��ا (كه در س��اختمان به كار ميرود) تقويم ش��ده و حق زن
از قيمت آنها پرداخت ميش��ود (حر عامل��ي ،1388 ،ص ،517
حديث  .)1همچنين اين روايت ،از خطاب ابن محمد همداني ،از
طربال بن رجاء ،از امام باقر(ع) نیز نقل شده است (شيخ صدوق،
 1404هـ .ق ،ص.)248
اح��وال خطاب و طرب��ال ،مجهول و فاق��د هرگونه توثيق از
علماي رجال اس��ت (خويي 1413 ،ه��ـ .ق ،ص 96و ص .)57
از ط��رف ديگر ،عليبن رئاب ،از اصحاب امام باقر (ع) نيس��ت
كه بتواند ،بدون واس��طه از ایشان حديث نقل كند (خويي،همان،
ص  .)22با اين وصف ،اين حديث از نظر س��ند ضعيف اس��ت.
به عالوه ،با توجه به محروميت زن از س�لاح و چارپايان در اين
حدي��ث (كه هيچ فقهي از فقهاي امامي��ه ،قائل به محروميت زن
از آنها نيس��تند) سس��تي و ضعف اين حدي��ث از نظر داللت نیز
آشكار است.
2ـ علي بن حس��ن بن فضال ،از احمد بن حسن ،از پدرش،
از عب��داهلل بن مغيره ،از موس��يبن بكر الواس��طي نقل ميكند كه
ب��ه زراره گفتم :بكیربن اعين ،از امام باق��ر (ع) حديثي نقل كرد
كه :زنان از آنچه شوهرانش��ان از خ��اك خانهها و زمين به جاي
ميگذارن��د ،ارث نميبرند و فقط س��هم آن��ان از قيمت بنا و تنه
درخت خرما و ني به كاررفته در ساختمان داده ميشود و چيزي
از زمي��ن و خاك خانه به او داده نميش��ود .زراره گفت :ش��كي
در اين نيس��ت (حر عالي 1388 ،هـ ،ص  521حديث  .15ش��يخ
طوسي ،همان ،ص .)301
مش��هور فقها موسي بن بكر الواس��طي را مجهول و ضعيف
ميدانند (مازندراني ،بيتا ،ص  )52و از طرف هيچ یک از علمای
رجال��ي مورد توثيق قرار نگرفته اس��ت (نجاش��ي 1416 ،هـ .ق،
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ص.)107به همین علت سند اين روايت نیز ضعيف است.
3ـ عدهاي از اصحاب ،از س��هلبن زياد ،از علي بن حكم ،از
ابان احمر از ميس��ر بياع زطي از امام باقر(ع) نقل شده كه گفت:
از امام باقر (ع) از ميراث زنان پرسيدم .فرمود :از قيمت آجر ،بنا،
چ��وب و ني ارث ميبرند ،ول��ي از زمين و مزارع ارث نميبرند.
گفت از دختران پرسيدم؟ فرمود :دختران نصيب خود را ميبرند.
پرسيدم علت چيست ،در حالي كه در قرآن سهم زن يك چهارم
و يك هش��تم مشخص شده اس��ت؟ فرمودند :دليل اين است كه
زوجه داراي نس��ب با زوج نيس��ت ،تا به واس��طه آن ارث ببرد
و دليل اين اس��ت كه ممكن اس��ت زوجه ازدواج كند و ش��وهر
و فرزندان��ش كه از قوم ديگري هس��تند ميآين��د و مزاحم اينها
ميشوند (حر عاملي ،همان ،حديث .)3
یکی از نقل کنندگان س��ند اين سهلبن زياد است كه از نظر
علماي رجال و فقها مورد وثوق نیس��ت و به دروغگويي مشهور
است (نجاشي ،همان .185 ،شيخ طوسي 1417 ،هـ.ق ،ص )142
با اين وصف ،س��ند اين روايت ضعيف اس��ت .از نظر داللت نيز
بايد گفت هميش��ه اينگونه نيس��ت كه هيچ رابطهاي بين زوج و
زوجه نباشد ،بلكه در بسياري از ازدواجهاي فاميلي ،زن و شوهر
با هم رابطه نس��بي هم دارند ،خصوص�� ًا در زمانهاي قديم و در
صدر اس�لام که اكثر ازدواجها قبيلهاي و فاميلي بوده اس��ت .به
اضافه اينكه معلوم نيست ،اگر دليل اين باشد ،چرا مردان در عين
نداش��تن رابطه نسبي ،از كليه اموال زنان ارث ميبرند؟ (موسوي
غروي ،1377 ،ص )424
ايراد دوم ،در داللت آن است كه اوالً :هميشه اينگونه نيست
ك��ه زنان بيوه ،بعد از فوت همسرانش��ان ازدواج كنن��د .ثاني ًا :در
ص��ورت ازدواج ،دخال��ت ش��وهران آنها در مال غي��ر منقول به
ارث رس��يده به آنها قطعی نیست .ثالث ًا :در اراضي ،باغها و حتي
خانهها،تقس��يم و اف��راز امالك بين وراث امري ممكن اس��ت و
تقسيم کردن این اموال از محروم کردن زنان معقولتر و عادالنهتر
به نظر ميرس��د .در مواردي هم كه اموال غير منقول ،قابل افراز
نبوده و امكان تقس��يم نباش��د ،از طريق فروش مال غير منقول و
پرداخت س��هم زوجه ،عملي و ميس��ر اس��ت .رابع ًا :اين نگراني
و تعلي��ل و يا بيان حكمت تش��ريع اینحكم،در مورد دختر،مادر
یا خواهر متوفي قويتر اس��ت ،زيرا احتم��ال ازدواج دختران و
خواهران از زن متوفي بيش��تر اس��ت .بنابراين ،قاعدت ًا بايد حکم
محرومیت در مورد آنها نيز صادر ميش��د .در عين حال ،پذيرش
اين نظ��ر و تعليل ادعايي ،داللت ب��ر محروميت زوجه از قیمت
ن��دارد ،بلكه حداكثر ميتوان به محروميت از دريافت عين حكم
كرد .در نتيجه ،اين روايت نیز از نظر سند ضعيف است و از نظر

داللت هم اساس محکمی ندارد.
4ـ امام رضا (ع) ،در جواب س��ئوال محمدبنس��نان که چرا
زوج��ه از زمي��ن ارث نميب��رد ،مگر از قيمت آج��ر و باقيمانده
س��اختمان تخريب شده ،نوش��تند كه تغيير و تبديل زمين امكان
پذير نيس��ت ،درحالي ك��ه قطع رابطه زوجه و همس��رش مجاز
اس��ت ،ولي رابطه پدر و فرزند چنين نيس��ت و جدا شدن آنها از
يكديگر ممكن نيست ،ولي زن ميتواند از شوهرش جدا شود و
با ديگري ازدواج كند .پس چيزي كه ممكن اس��ت بيايد و برود،
ميراث او هم در اموالي قرار داده ش��ده است كه تغيير و تبديلش
امكان دارد و آن چيزي كه ثابت و پابرجاس��ت ،براي كسي است
كه مثل خ��ودش ثابت و پابرجاس��ت (حرعاملي ،همان ،حديث
.)14
محمد بن س��نان از نظر علماي رجال فردي ضعيف و كذاب
است (خويي ،همان (هـ) .168 ،طوسي ،1417 ،ص  .219عالمه
حل��ي ،همان ،ص��ص 89و  .)348از نظر داللت نيز بس��ياري از
محققين از نظر مفاد ،در نسبت اين روايت و صدور آن از امام(ع)
ترديد جدي كردهاند (طباطبايي بروجردي ،همان ،ص.)111
5ـ محمد بن عليبن حسين ،به اسناد از حسن بن محبوب،
از احول ،از امام باقر (ع) نقل ميكند كه فرمود :زنان از زمين ارث
نميبرند و س��هم آنها از قيمت بنا ،درخت و خرما يعني بنايي كه
روي زمين اس��ت (حر عاملي ،همان ،حديث  .16صدوق ،همان،
ص.)348
در اينجا ،حس��ن بن محبوب راوي بالواسطه از احول است،
درحالي كه احول ،در س��ن طفوليت حس��ن بن محبوب يا فوت
ك��رده و امكان روايت مس��تقيم براي او از اح��وال وجود ندارد.
پس اين روايت مرس��له اس��ت و حجت نخواهد بود (طباطبايي
بروج��ردي ،همان ،ص��ص  116و  .120س��جاني ،صص،1248
 )322در نتيج��ه اي��ن روايت نيز از نظر داللت و س��ند مخدوش
است.
6ـ حميدبن زياد ،از حس��نبن محمد بنسماعه ،از جعفربن
س��ماعه ،از مثني ،از عبدالملك بن اعي��ن ،از يكي از دو امام باقر
و امام صادق عليهمالس�لام نقل ميكن��د ،كه زنان از زمينخانه و
زمين زارعتي س��همي ندارند .در سلسه راویان اين حديث المثني
است كه مشترك ميان المثني بنعبدالسالم و المثني بنوليد است
كه هردو را المثني الحناط گويند .از ميان علماي رجال ،کشي در
شرح حال ايشان بيان ميكند :كلهم حناطون ،كوفيون ،البأس بهم
(خويي ،هم��ان (ح) ،ص  .)190از جمله «البأس بهم» بر ميآيد
ك��ه هيچ دليلي بر توثيق حتي مدح ايش��ان وج��ود ندارد .لذا ،به
اين روايت به عنوان حجت ش��رعي نميت��وان اعتماد كرد .يكي
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از فقهاي مش��هور ني��ز راويان اين حدي��ث را جماعتي از ضعفا
ميداند(شهيد ثاني ،همان ،ص.)260
7ـ حس��ن بن محمد بن سماعه ،از محمد بن زياد ،از محمد
ب��ن حمران ،از محمد بن مس��لم و زراره ،از ام��ام باقر (ع) نقل
ميكند :زنان از زمين خانهها و زمين زراعتي ارث نميبرند ،مگر
اينك��ه در آن بناي��ي ايجاد ش��ود كه در اين ص��ورت از بنا ارث
ميبردند(حرعامل��ي ،همان ،حديث  .)13محمد بن س��ماعه ،از
شيوخ متعصب مذهب واقفيه است ،ولي مورد توثيق نجاشي قرار
گرفته اس��ت (طوس��ي ،1417 ،ص .)103شيخ در كتاب تهذيب،
میگوید آنچه در اين كتاب از وي نقل كرده ،از يكي از دو طريق
به دس��ت او رسيده اس��ت كه يكي از آنها موثق است و ديگري
ضعيف .و این در حالی اس��ت که هي��چ قرينهاي وجود ندارد كه
ش��يخ ،اين حدي��ث را از كدام طريق نقل كرده اس��ت .در مقابل
اين بيان كه ايش��ان از شيوخ اجازه اس��ت و از اين حيث بينياز
از توثيق اس��ت ،مقبول نيس��ت .در ميان اج��ازه هم افراد ضعيف
بس��ياري وجود دارند و حتي گاهي در ميان آنها افراد ناصبي هم
پيدا ميشوند .لذا اين روايت نيز از لحاظ سند ضعيف است.
ب��ا جمع بن��دي و تحليل دليل روايي نکات زیر نیز بدس��ت
میآید؟
قائلين به نظر مش��هور ،به روايات دیگری استناد كردهاند كه
س��ند آنها صحيح اس��ت ،اما همۀ آنها به س��بب مخالفت با قرآن
و رواي��ات منصوصه ایراد دارند .در عين حال معروف اس��ت كه
ضعف اخبار واصله با عمل فقها به آن ،جبران ميش��ود و فقهاي
متق��دم ،متأخر و معاصر به اين رواي��ات عمل كردهاند .اين عمل
فقها ،نش��انه آن است كه در اين روايات ،قرائن و شواهدي برای
حمل بر صحت وجود داش��ته است كه آنها ،بر آن تكيه كرده اند
یا به آن عمل نموده اند ،در حالي كه اين قرائن و شواهد به دست
ما نرسیده است.
در پاس��خ بايد گفت :چگونه اس��ت كه تاکنون هيچ كدام از
فقها به قرائن و ش��واهد مورد بحث ،اشارهاي كالمي نداشتهاند و
حتي يك نفر از آنها در اين مورد سخنی نگفتهاند؟ عمل فقها هم
به تنهايي نميتواند مش��عر بر ضعف حديث باش��د ،به خصوص
در اي��ن بحث ،كه هم با ظاه��ر قرآن مخالفت دارد و هم روايات
ديگ��ري در ارث بردن زوج��ه از اموال غير منقول وجود دارد كه
در بندهاي بعدي ب��ه بیان تعدادی از انها خواهيم پرداخت .يكي
ديگر از استداللها ،اين است كه در صورتي كه برخی از روايات
واجد تواتر باشند ،ضعف سندي آنها خلل محسوب نميگردد و
در تواتر ،وثاقت راويان ش��رط نيست .در اين مورد هم ،روايات
تواتر دارند (شيخ مفيد 1413 ،هـ.ق .98 ،صافي ،همان ،ص .)5

با بررسي روايات وارده در اين زمينه و حذف روايات نقل به
مضمون و عدم تقطيع و تطبيق روايات با يكديگر ،تعداد روايات
به كمتر از هش��ت ميرس��د (طباطبايي بروج��ردي ،همان ،ص
 .111س��جاني ،همان،ص  ،317فاضل لنكراني ،1374 ،ص.471
شاهرودي ،صص .)26 ،1421
از اي��ن فراتر ،ب��ه ادعاي يك��ي از فقهاي معاص��ر ،با توجه
يكي بودن راويان اصلي ناقل خبر ،مانند :زراره ،محمدبن س��لم،
عبدالمل��ك ابن اعي��ن ،يزيد صائغ و فضالي پن��ج گانه ،احتمال
ص��ادر ش��دن يك ج��ا از ام��ام (ع) و اختالف در نق��ل روايت
در بعض��ي از الف��اط و عب��ارات و عدم تقی��د روات به نقل عين
عب��ارات و الفاظ ،احتمال قوي ميده��د كه مجموع روايات نقل
ش��ده در باب حرمان به پنج يا شش روايت برسد (صافي به نقل
از مهرپ��ور ،1370،ص .)146با اين وصف ،با اين تعداد روايت،
نميت��وان ادعاي تواتر كرد و روايات مخالف را به دليل تعارض
با آنها كنار گذاشت.
 3-1-2ـ اجماع
ع�لاوه بر روايات اين باب ،تعدادي از فقها در اثبات عقيده خود
مبني بر محروميت زوجه از برخي ماترك ،به اجماع مورد ادعاي
متقدمين و متأخرين تمس��ک میجویند .صاحب مفتاح الكرامه،
ادعاي اجماع بر اين دارد كه زوجه بدون فرزند از شوهر از عين
خانه و زمين محروم است (الحسينيالعاملي ،همان ،ص .)189
درپاس��خ به این اس��تدالل ،بر خالف ادع��اي اجماع مذكور
اولين كس��ي كه با اين حكم مخالفت كرده ابن جنيد اس��ت (ابن
جنيد 1414 ،ه��ـ.ق ،ص  .)336قاضي ابوحنيفه نعمان بن محمد
تميم��ي ،صاحب دعائماالس�لام ني��ز با اظهار نظر خ��ود ،ادعاي
اجم��اع را متزلزل ميكند .در كتب بس��ياري از فقها متقدم نيز ،از
اين محروميت صحبتی به میان نیامده اس��ت و در تفاسيري مانند
مجم��ع البيان ني��ز ،بحثي در اين مورد ديده نميش��ود .برخي از
فقهاي معاصر ،اين مطلب را اينگونه توجيه كردهاند كه مفسرين،
معموالً در كتب تفس��يري كمتر به اين موضوع��ات پرداخته اند
و آن را ب��ه كتابه��اي فقهي احاله مينمايند (س��بحاني،1415 ،
ص  ،)308اما اين اس��تدالل ،با مالحظه برخي كتب تفسیري كه
در م��واردي به جزئيات ه��م پرداختهاند ،تمام نيست(طبرس��ي،
،1372صص  25و.)29
عالوه ب��ر اين ،در بي��ن اجماعهاي ادعايي ني��ز در موضوع
تف��اوت وج��ود دارد .مرحوم س��يد مرتضي ،ادع��اي اجماع بر
محرومي��ت از عين زمين خانه مس��كوني و ابنيه مينمايد (س��يد
مرتضي ،صص  .)558 ،1415ش��يخ طوس��ي (ره) مدعي اجماع
در محرومي��ت از عين و قیمت تمامي زمينها اعم از زمين خانه

 4ـ محروميت زوجه ،از عين مال غير
منقول و بهرهمندي از قيمت

بر اساس اين نظر و به منظور جلوگيري از ورود احتمالي شوهر
بيگان��ه بر اهل و بازماندگان ميّ��ت ،در صورت ازدواج زن با فرد
ديگ��ر ،بهترين وجه اين اس��ت ك��ه قيمت زمين و بن��ا به زوجه
پرداخت شود (س��يد مرتضي علمالهدي 1415 ،ق،ص  .)175از
آنجا كه بر اس��اس اطالق آيه قرآن ،زوجه از همه اموال ش��وهر
ارث ميبرد ،با هدف جمع بين آيه (آیۀ 12س��وره مباركه نس��اء)
و رواي��ات و عدم وجود اجماع ب��ر محروميّت زوجه ،از عين و
قيمت و توجه به علت و حكمت عدم تحويل عين زمين و بنا به
زوج��ه و رواياتي كه داللت بر ارث بردن زوجه از جميع ماترك
زوج��ه مينمايد ،پرداخت قميت زمي��ن و بنا به زوجه به صواب
نزديك تر اس��ت (عالمه ح ّل��ي ،1381 ،ص  .)52بزرگاني چون:
سيد مرتضي (ره) و عالمه ح ّلي (ره) بر اين نظرند .در ادامه ابعاد
بيشتري از اين نظر مورد بحث قرار میگیرد.

 5ـ حرمان زوجه فاقد فرزند از عين
اموال غير منقول

برخ��ي از فقها ،از جمله محقق در ش��رايع ،قائل به اين هس��تند
ك��ه محروميت زوجه از عي��ن اموال غير منقول اع��م از زمين و
بنا منحصر به همس��ري اس��ت كه از اين شوهر و يا شوهر ديگر
فاقد فرزند باشد (محقق ،1383 ،ص 329؛ الحسينيالعاملي ،ص
189؛ نوري الطبرس��ي ،1409 ،ص 196؛ الجبعي العاملي1389 ،
ق ،ص172؛ شيخ طوس��ي ،صص 462 ،1387؛ ابنالبراج نقل از
مرواري��د 1410 ،ق ،ص 193؛ خامنهاي ،همان) .و چنانچه زوجه
داراي فرزند باشد ،از عين هم ميتواند بهرهمند شود .اين نظر كه
واجد كمترين تخصيص در عموم قرآن میباشد ،به اين معنا است
ك��ه زن به ط��ور كلي از همه اموال ش��وهر،حتي از عين نيز ارث

 6ـ ارث بردن زوجه از كليه اموال
منقول و غير منقول اعم ازعین
یاقیمت

از عموم واژه « مما » در قسمتي از آيه  12سوره مباركه نساء « ولهن
الربع مماتركتم »و صحيحه فضلابن ابييعفور و فضلبن عبدالملك
از ابيعب��داهلل عليهالس�لام (الحرالعامل��ي 1388 ،ق ،ص  )522و
همچنين رواي��ت عبيد بن زراره و فضل ابيالعب��اس از ابيعبداهلل
عليهالس�لام در مورد مهر و ارث ب��ردن زوجه از همه چيز (همان،
ص  )73چنين استنباط ميشود كه زوجه ،مانند زوج از كليه ماترك
زوجه اعم از منق��ول و غير منقول ارث ميبرد و در اين امر ،فرقي
بين عين و قيمت نيست .اين نظريه كه به ابن جنيد بغدادي معروف
به اسكافي نسبت داده شده است (نجفي ،1368 ،ص 307؛ الحسيني
العامل��ي ،ص 190؛ عالمه ح ّلي ،1381 ،ص  )53به نحوي توس��ط
محق��ق اردبيلي نيز با تعبير « پذي��رش خالف آن كه مخالف ظاهر
قرآن و عموم اخباري است كه داللت بر ارث بردن زن از كليه اموال
شوهر ميكند مشكل است » مطرح شده است (محقق اردبيلي ،ص
 .)443يكي از ايرادات وارد بر اين نظر اجماعي اس��ت كه از س��يد
مرتضي (علمالهدي 1415 ،ق،ص  )175و مرحوم صاحب جواهر
(نجفي ،1368 ،ص  )207نقل شده است .پاسخ اين ايراد ،این گونه
داده ش��ده است كه اوالً اين اجماع ،منقول است و تنها از خالف و
سراير نقل شده اس��ت ،ثاني ًا خالف آن ثابت است ،زيرا گروهي از
فقها اين مسأله را مطرح نكردهاند و سهام زوجه را بدون ذكر متعلق
آن ذكر كردهاند (قبلهاي،1381 ،ص .)176
ايراد ديگ��ري كه به نظر ابن جنيد وارد كردهاند ،اين اس��ت
ك��ه اين نظر ،با اخباري كه بر محروميّت زوجه از اراضي و خانه
داللت دارند مخالف اس��ت و رواياتي كه در اين اس��تدالل اشاره
ش��د ،مخالف مشهور و موافق با عامه اس��ت .اين ايراد نيز پاسخ
داده ش��ده اس��ت كه « اوالً ش��هرت از محجات نيست (خويي،
 1376ق ،ص  )414ثاني ًا اگر شهرت از محجات باشد ،اشهر بودن
مرجح نيس��ت ثالث ًا ،اش��هر بودن روايات مخالف ،معلوم نيست »
(قبلهاي،1381 ،ص .)177
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مسكوني ،مزارع و باغ است (شيخ طوسي 1414 ،هـ.ق،ص )116
ابن ادريس حلي ،از اجماع در عين و قيمت زمين خانه مسكوني
و عين ابنيه و اش��جار موجود در آن سخن ميگويد (ابن ادريس،
همان،ص  .)258مالحظه ميشود كه موضوع مورد اجماع ،يكي
نيست و ادعاي اجماع بر محروميت زوجه از انواع زمينها و عين
يا قيمت و امثال آن ثابت نيست .موارد نقض اجماع در آراي فقها
هم كم نيست (بحراني ،بيتا ،ص  .)368پس استناد به اجماع نيز
قابل اتكاء نيست.

ميبرد و از اين جهت ،بين زن و مرد هيچ تفاوتي وجود ندارد .در
اين نظر ،فقط زناني كه فاقد فرزند هستند ،قيمت اموال غيرمنقول
بازمانده از ش��وهر خود را به ارث ميبرن��د و عين اموال مذكور
به آنان تحويل نميش��ود .اين نظريه كه به بهرهمندي كامل زن از
اموال ش��وهر نزديك است،انگيزه اصلي تصويب قانون اصالحي
مواد  946و 948ق.م بوده است.
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به نظر ميرس��د ،زن نيز همانند شوهر از جميع ماترك زوج
ارث ميبرد و در اين امر فرقي بين زني كه از شوهر خود صاحب
فرزند باش��د كه برخي از بزرگان به آن نظر دادهاند (محقق ح ّلي،
 1419ه��ـ.ق ،ص329؛ خامن��هاي،1386 ،ص 3؛ المطهرالح ّلي،
 1389ه��ـ.ق ،ص )241و زني كه از ش��وهر خود صاحب فرزند
نيست ،نميباشد .اين نظر نيز از عموم آيه مستفاد است .با توجه
ب��ه تعارض موجود در روايات و ضرورت تقدم روايات موافق با
كتاب ،در مقام ترجيح ابتدا موافقت با كتاب مقدم داش��ته ميشود
و پس از آن به مخالفت با عامه توجه ميشود (قبلهاي،1381 ،ص
.)178

 7ـ مبناي فقهي قانون اصالح مواد
 946و  948قانون مدني

در مقدمه بيان ش��د كه پ��س از ديدار تع��دادي از بانوان با رهبر
انقالب،ایشان بیان فرمودند « :در همين مسأله ارث زن از زمين و
غير منقول نظر فقهي بعضي از بزرگان قديم و امروز نظر فقهي ما
هم همين است كه آنچه منع از ميراث شده عين است و قيمت آن
بالشك حق همسر و زوجه است و اشكال هم ندارد » .همچنين
در ديدار ایش��ان با بانوان مجلس شوراي اسالمي آمده است كه:
« مثل همين عقار كه نظر من اين اس��ت كه زن از همه چيز ارث
ميبرد و از قيمت .اگر از آن مرد فرزند داشته باشد از عين ميبرد
اين بايد بيايد در قوانين ما » (خامنهاي،1386 ،ص )3
با توجه به نظرات چهارگانهاي كه بيان ش��د و ساير نظراتـي
كه زن را تنها از رباع يعنـي زمين خانهها (ابنمنظور 1408 ،ق،ص
 )115محروم ميداند (ش��يخ مفيد ،1410،ص )687مشخص شد
ك��ه قانونگذار ،بهرهمنـدي زوجـه از قيم��ت اموال غير منقول و
محروميّت از عين را برگزيده اس��ت و بين زني كه از ميّت فرزند
داشته باشد و زني كه بدون فرزند باشد ،تفاوت قائل نيست.
در ادامه ،ابتدا آیات مربوط تشريع حكم توارث زن و شوهر
ارائه گردد .و سپس ،روايات موافق ارث بردن زن از كليه ماترك
شوهر میشود و در ادامه نظر منتخب بیان میگردد.

 7-1ـ آيات
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آيات  7و  12و  33سوره مبارك نساء حكم بهرهمندي مرد و زن
از ماترك خويشاوندان ،و زن و شوهر از يكديگر را بیان میکند.
این آيات ،به ترتيب ذکر میش��ود و س��پس معاني و داللت آنها
مورد بررسي قرار میگیرد.

-1آيه هفت س��وره مباركه نساء1:خداوند در اين آيه فرموده
اس��ت كه « :براي مردان ،از آنچه پدر و مادر و خويش��اوندان از
خود بر جاي ميگذارند ،س��همي اس��ت و براي زنان نيز از آنچه
پدر و مادر و خويش��اندان ميگذارند س��همي ،خواه آن مال ،كم
باش��د يا زياد .اين سهمي است تعيين شده و پرداختني»( .ترجمه
آيهاهلل مكارم شيرازي)
واژه « ممات��رك » در آيۀ فوق ،افاده عموم ميكند و به معناي
بهرهمندي زن يا مرد ،از كليه ماتركي اس��ت كه از اموال منقول و
غي��ر منقول از ديگري به جاي مانده اس��ت .خداوند ،ابتدا پدر و
مادر و س��پس با بيان « اقربون » همه خويشاوندان نسبي و سببي،
از جمله زن و ش��وهر را شامل حكم دانسته و از اموال باقيمانده
از ميت بهرهمند ميداند بيان قرآن در اين آيه عام بدون تخصيص
اس��ت (طباطبايي ،1377 ،ص  .)331در بهرهمندي زنان و مردان
از تمام��ي اموال بر جاي مانده از ميت در بين مفس��رين اختالفي
نيست (طباطبايي ،همان .شيخ طوس��ي ،بيتا،ص  .121طبرسي،
،1377ص  .)18از تأكيد پايان آيه مبني بر اينكه اين س��هم تعيين
ش��ده و غيرقابل تغيير اس��ت ،بر ميآيد كه الزم است همۀ حصة
زن يا مرد را از ما ترك خويش��اوند ميت او اعم از نسبي و سببي
ادا كنند (طباطبايي ،همان).
2ـ آيه  12س��وره مباركه نس��اء 1ـ در اين آيه ميزان سهام هر
يك از زن و مرد ،از ماترك ديگري بيان شده است .سهم مرد در
صورت وجود اوالد براي زن ،يك چهارم و در صورت نبود اوالد
براي زن ،يك دوم ماترك است .در حالي كه سهم زن در صورت
وجود اوالد براي ش��وهرش ،يك هشتم و در صورت نبود اوالد
براي شوهر متوفاي او ،يك چهارم از ماترك است .در اين آيه هم
هيچ اس��تثنايي بر اصل ارث بردن زن و ش��وهر از ماترك ديگري
اعم از منقول ،غير منقول ،ابنيه ،اش��جار ،آالت ،مركب ،لباس و...
وارد نشده است.
3ـ آي��ه  33س��وره مبارك��ه نس��اء 2ـ در اين آي��ه خداوند
ميفرمايد :ب��راي هر كس وارثاني قرار داديم كه از ماترک پدر و
مادر و نزديكان ارث ببرند و نيز كساني كه با آنها پيمان بستهايد،
نصيبشان را بپردازيد خداوند بر همه چيز شاهد و ناظر است.
ب��ا توجه به حم��ل موالي ب��ر ورثه در كتب فقهي و تفاس��ير
(طباطباي��ي ،1377 ،ص  )505و همچني��ن دخ��ول زن در جمله
خويشاوندان سببي ،زن در جمله وراث ،از كليۀ ماترك شوهر خود

 .1للرجال نصیب مماترك الوادلان والاقربون وللنس���اء نصیب مماترك الوادلان وا القربون
مما قل منه او کرث ً
نصيبا مفروضا (سوره مباركه نساء ،آيه )7
 .2ل�ك�ل جعلنا موايل مماترك الوادلان والا قرب���ون واذلين عقدت اميانمك فأتومه نصيبهم
انهللا اكن عيل لك يشء شهيدا (سوره مباركه نساء ،آيه )33

 7-2ـروايات موافق ارث بردن زوجه از
كليه ماترك

از مجموعه بررس��يهاي صورت گرفته در م��ورد روايات مورد
استناد ،نظر مشهور و اجماع مورد بحث ،و ظاهر عام آيه مرتبط به
ارث زوجه در قرآن ،نظر فقهايي كه محروميت زوجه را منحصر
به زمين خانه محل مس��كوني و عين س��اختمان ميدانند ،دقيقتر
و منطقيتر اس��ت ،زيرا با عم��وم قرآن ،مبني بر ارث بردن زوجه
از جميع تركه س��ازگار است ،با روايات موافق ارث بردن زوجه
از ماترك ش��وهر (حرعاملي ،همان ،ب��اب  ،7حديف  1و  ،)2و
رواي��ات مخصص ،مبني بر محروميت ارث بردن زوجه از برخي
از ماترك مطابق��ت دارد .اينك دو روايت باب  7كتاب الفرايض
وسائل الش��يعه (حرعاملي ،همان ،ص  )522و سپس روايتي كه
در باب مهر از امام صادق (ع) سؤال شده است و ايشان در مورد
ارث نيز اظهار نظر فرمودهاند،را مورد بررسی قرار میدهیم.
1ـ محمدبنحس��ن ،به روايت از حس��ين بنسعيد ،از فضاله
از اب��ان،از فضلب��ن عبدالمل��ك و ابنابي يعفور ،گف��ت :از امام
صادق(ع) پرس��يدم ك��ه آيا مرد از خانه و زمين همس��رش ارث
ميب��رد ،ي��ا در اين خصوص م��رد هم مانند زن اس��ت و از اين
چيزها ارث نميبرد؟ امام صادق (ع) فرمود؛ هر يك از زن و مرد
از هرچه كه از خود به جاي گذاشتهاند از يكديگر ارث ميبرند.
اي��ن روایت صحيح��ه و معتبر ،بر ارث ب��ردن زوجه همانند
زوج از جميع تركه داللت دارد .از نحوه سؤال بر ميآيد كه ارث
نبردن زن از بعضي از اموال شوهر ،نزد سؤال كننده مفروض بوده
است ،زيرا در سؤال اين موضوع مسلم بوده است كه زن از زمين
و خانه همس��ر ارث نميبرد و ترديد در مورد ارث بردن مرد از
اموال زن است .برخي از فقها ،اين نحوه پاسخ دادن امام را حمل
بر تقيه كردهاند چنانكه ش��يخ ،در استبصار بيان كردهاست (شيخ
طوس��ي ،ص  )155و برخي از آنه��ا حمل بر موردي كردهاند كه
زوجه صاحب فرزند است و در اين حالت زوجه در جميع تركه
سهيم است.
2ـ روايت ديگر از مقطوعه ابن اذینه اس��ت كه بر ارث بردن
زن دارای فرزن��د از ش��وهر،از خانه مس��كوني داللت دارد (حر
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ارث ميبرد و استثنايي بر اموال باقيمانده از ميت وارد نشده است.
از مجموع��ه آيات ارث و عموم و اطالق آنها و ش��أن نزول
آي��ات ،چنين بر ميآيد كه زن از كليه ماترك ميت ،اعم از منقول
و غي��ر منقول ارث ميبرد .در ادامه ،روايات صحيح الس��ندي را
كه حاكي از ارث بردن زن از كليه ماترك ش��وهر خويش اس��ت،
بیان میکنیم.

عاملي ،همان ،ص .)523
ن زراره و فضل ابي العباس نقل شده است كه به
 -3از عبيدب 
ام��ام صادق (ع) گفتيم :چ��ه ميفرمائيد در مورد مردي كه با زني
ازدواج كرده و مهر هم تعيين كرده اس��ت و(قبل از دخول) فوت
نموده اس��ت؟ امام صادق فرمود؛ زن نصف مهر را مالك است و
از همه چيز ش��وهرش ارث ميبرد و اگر زن هم بميرد ،شوهر از
همه اموال او ارث ميبرد.
 7-3ـ بازبيني مستندات اين نظر
مرحوم س��يد مرتضي علمالهدي ،در كتاب االنتصار پس از طرح
نظ��ر اماميه مبني بر عدم بهرهمندي زن از منزل مس��كوني متوفي
و حتي قيمت زمين و فقط اس��تحقاق دريافت قيمت ساختمان و
ادوات آن ،نظ��ر خود را بيان ميكند ك��ه زوجه تنها از عين خانه
محروم اس��ت ،ولي قيمت خانه بايد براي وي مورد محاسبه قرار
گيرد و به همان اس��تداللي كه در مورد حبوه كرده اس��ت ،استناد
ميكند .در مس��أله حبوه سيدمرتضي معتقد است كه ظاهر آيه 12
سوره مباركه نساء ،مشاركت زن و مرد در جميع چيزهايي است،
كه ميّت از خود به جا گذاش��ته اس��ت و اين عموم بر شمشير و
ق��رآن و امثال آن هم داللت دارد و اختصاص اين موارد به پس��ر
بزرگتر بدون محاسبه قيمت آن از حصة او ،مخالفت با ظاهر قرآن
اس��ت .اخبار وارده نيز داللت بر اختصاص حبوه به پسر بزرگتر
دارد و تصريحي بر احتس��اب يا عدم احتساب قيمت نشده است
(علمالهدي 1391 ،ق،ص 301؛ مهرپور ،همان) .لذا همانطور كه
در مورد حبوه اعتقاد به اختصاص به پس��ر بزرگتر و محاسبه در
س��هم ارث وي دارد ،در مورد بهرهمن��دي زن از عين اموال غير
منق��ول نيز بر اش��تراك مرد و زن از كليه مات��رك مورث و عدم
بهرهمن��دي از عين ،ولي محاس��به قيمت تأكيد و ب��ا رد هرگونه
اجماع بر محروميّت زوجه از عين و قيمت و با اش��اره به فلسفه
و حكم��ت محروميّت بهرهمن��دي زن از عين اموال غير منقول و
احتمال تس��لط مرد بيگان��ه بر خانه و فرزندان متوفي ،محاس��به
قيم��ت اموال غي��ر منقول و بهرهمن��دي زن از آن را بهترين وجه
ميداند (ش��يخ صدوق 1406 ،ق ،ص 256؛ شيخ صدوق،1386 ،
ص 818؛ عالمه ح ّلي ،1381 ،ص .)53

 7-4ـ نقد و نظر ـ يك فرع كاربردي

با فوت مورث ،مالكيت از ميّت به ورثه منتقل ميشود .برابر مواد
 867و  868قان��ون مدني ،ارث به م��وت حقيقي يا موت فرضي
تحقق پيدا ميكند .ليكن مالكيت ورثه نسبت به تركه ،قبل از اداي
ديون و حقوق متعلق به تركه متزلزل اس��ت و اس��تقرار مالكيت،
منوط به اداي حقوق و ديون است .ميزان مالكيت هر يك از ورثه
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در آنچه استحقاق ارث دارند ،مشاعي است.
در مالكيت زن نس��بت به اموال ش��وهر ،در اموال منقول نيز
مانند س��اير ورث��ه مالكيت از لحظه فوت به صورت مش��اعي به
ميزان يك هش��تم با وجود اوالد و يك چهارم بدون وجود اوالد
از عين آنها اس��ت .بديهي است اين ميزان ،پس از اداي حقوق و
ديون احتمالي است و هرگونه تصرف افزايش و كاهش قيمت از
احكام مال مشاعي تبعيت ميكند.
در مورد اموال غير منقول ،با پذيرش استحقاق قيمت در ماده
 946قانون مدني دو نظر قابل طرح است:
نظريه اول ـ آنچه استحقاق ارث زن از غير منقول است عين
اس��ت ،اما بنا به داليل وارده و حكمتي كه در روايات آمده است
(الحرالعاملي ،همان ،صص  518و ،)519زن از گرفتن يك هشتم
يا ي��ك چهارم عين زمين محروم میباش��د از قيمت آن بهرهمند
است .حال اگر ،ورثه حاضر شدند به جاي قيمت مث ً
ال يك هكتار
از هش��ت هكتار باقيمانده از ميّ��ت داراي اوالد ،عين يك هكتار
كه اتفاق ًا قابل افراز است و ازدواج احتمالي زن نیز موجب ورود
ش��وهر بيگانه در زندگي ورثه و مزاحم��ت نخواهد بود ،به وي
بدهند حق وي را ادا كردهاند.
نظري��ه دوم ـ آنچه اس��تحقاق ارث زن از غير منقول اس��ت،
مابهازاي آن از قيمت اس��ت ،نه از عي��ن .در اين نظر ،زن از ابتدا
مالك عين نميش��ود ،بلكه مالك قيمت يك هشتم يا يك چهارم
ب��ر ذمه وراث ميش��ود (نراق��ي ،1419 ،ص755؛ نجفي ،همان،
ص )217ب��ا اين وصف ،قيمت لحظه فوت محاس��به و به زوجه
تعلق ميگيرد .ساير ورثه ،وظيفه دارند قيمت را به زوجه ادا كنند
و ت��ا زماني كه حق زوجه را ادا نكردهاند ،حق تصرف مالكانه در
عين را ندارند.
تأثي��ر پذي��رش هر ي��ك از دو نظر فوق در زمان اس��تحقاق
زوج (زم��ان فوت يا زمان اداء) و نمائات ظاهر اس��ت .با توجه
به مباني مورد پذيرش ،يعني اطالق آيه  12س��وره مباركه نساء و
رواي��ات وارده مبني بر محروميّت فيالجمله زوجه از عين اموال
غي��ر منقول و علت و حكمتي ك��ه بر محروميّت زوجه از عين و
استحقاق قيمت ،به نظر ميرسد كه زوجه در زمان فوت ،مستحق
عين اس��ت ،ولي ورثه حق دارند از تحويل عين خودداري نمایند
و قيمت را بدهند.البته تا زماني كه حق زوجه را ندادهاند ،حق وی
همراه با مالكيت اين عين است .به اين دليل ،برخي از فقها قيمت
روز تس��ليم را معتبر ميدانن��د (خميني ،همان ،ص 398؛ خويي،
همان ،ص373؛ براي ديدن نظر مخالف ر.ك؛ شهيدي ،همان،ص
204؛ كاتوزي��ان ،همان،ص 328؛ امامي ،همان ،ص .)323بديهي
اس��ت ،چنانچه ورثه به هر دليل از اداي قيمت امتناع كنند ،برابر

م��اده  948زوجه ميتواند حق خ��ود را از عين اموال غير منقول
اس��تيفاء كند .با اعالم فروش مال غير منقول با روش مزايده ،زن
نيز ميتواند يكي از خري��داران مال غير منقول ،در اين صورت،
بجز آنچه خود از قيمت يك هشتم يا يك چهارم مستحق است،
بقيه قيمت را به ساير ورثه ميدهد و كل مال غير منقول را با عقد
بيع تملك مينمايد.

 8ـ نقد تبصره ذيل ماده  946قانون
مدني

در فاصله بين تصويب ماده  946قانون مدني در بهمن ماه س��ال
 87ت��ا تصويب تبصره ذيل م��اده  946قانون مدني ،اين س��ؤال
مط��رح بود كه اجراي مفاد قانون جديد يعني بهرهمندي زوجه از
قيمت اموال باقيمانده از ش��وهر متوفاي خود در حاالت زير چه
حكمي دارد؟
1ـ فوت قبل از الزماالجرا ش��دن قان��ون جديد اتفاق افتاده
است و تركه تقسيم شده است.
2ـ فوت قبل از الزماالجرا ش��دن قان��ون جديد اتفاق افتاده
است ولي تركه هنوز تقسيم نشده است.
3ـ فوت بعد از الزماالجرا ش��دن قانون جدي��د اتفاق افتاده
است.
اگرچ��ه قانونگذار ،با الحاق يك تبصره ب��ه ماده  946قانون
مدن��ي در تاريخ  26مرداد هش��تاد و نه به ابهامات پاس��خ داد،3
ليكن از نظر صاحب نظران هنوز ترديدهايي در مباني اين مصوبه
كه بر حس��ب اتفاق با س��پري شدن مهلتهاي مقرر اصول  94و
 95قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي ايران و ع��دم وصول نظر
ش��وراي نگهبان به قانوني الزماالجرا تبديل ش��د ،وجود دارد .با
طرح مقدماتي به سئواالت فوق پاسخ ميدهم.
اول ـ اث��ر فوري قانون جديد .با تصويب قانون جديد ،اراده
قانونگ��ذار ب��ر اين قرار ميگي��رد كه از لحظ��ه تصويب ،احكام
قانون جديد حاكم باش��د .با اين وص��ف ،اعتبار قانون قبل پايان
پذيرفته است و محدود به زماني است كه در آن حكومت ميكند
(كاتوزي��ان،1369 ،ص  ،)33مگ��ر اينكه قانونگ��ذار ،ارادهخود
را مبن��ي ب��ر تأخير در اجراي قانون جديد ،اع�لام نمايد .در اين
صورت ،تا زمان اع�لام قانونگذار ،قانون قبل حاكم و پس از آن
 .3م��اده واحده ـتبصره ذيل به م��اده  946قانون مدني اصالحي مصوب
 87/11/6الح��اق ميگ��ردد :تبصره ـ< مفاد اين م��اده در خصوص وراث
متوفايي كه قبل از تصويب آن فوت كرده ولي هنوز تركه او تقس��يم نشده
است نيز الزماالجرا است>.

 8-1ـ توجيه مبناي قانونگذار

به موجب تبصره الحاقي به مصوبه س��ال  1387در سال ،1389
اراده قانونگذار بر اين قرار گرفته است كه حكم قانون ،به مواردي
كه فوت قبل از تصويب رخ داده اس��ت ،ولي هنوز تركه تقس��يم
نش��ده اس��ت س��رايت كند .اگر چه اين مصوبه ،به دليل سكوت
فقهاي ش��وراي نگهبان در مهلتهاي مق��رر در اصول  94و 95
قانون اساس��ي در معرض ارزيابي فقهي فقهاي ش��وراي نگهبان
ق��رار نگرفت ،ليكن به نظر ميرس��د به ب��اور نمايندگان مجلس
ش��وراي اسالمي ،تصويب ماده  946با ش��مول بهرهمندي زن از
قيمت اموال غير منقول كه بررس��ي مباني آن گذشت ،كشف نظر
شارع از حكومت اين مبنا بر كليه فوتهايي است كه در گذشته
رخ داده اس��ت .بر اين مبنا ،اگر اموال ميت ،برابر حكومت قانون
گذشته تقسيم و سهم هريك ورثه برابر استحقاق قانوني و شرعي
پرداخت شده است ،ديگر جايي براي حكومت قانون جديد باقي
نميماند ،ليكن چنانچه ام��وال ميت در عين حكومت قانون قبل
هنوز تقسيم نشده باشد ،از آنجا كه اراده شارع بر اين قرار گرفته
است كه زن ،از قيمت اموال غير منقول شوهر خود بهرهمند شود،
كاش��ف از اين اس��ت كه اراده شارع از ابتدا بر تعلق قيمت اموال
غير منقول به زن قرار گرفته است .همانطور که در ادامه خواهيم

 8-2ـ نظر مخالف و منتخب

با توجه به مطالب ذكر شده در صدر اين بند ،پاسخ سئوال سوم،
حكوم��ت قان��ون جديد اس��ت و در كليه فوتهاي��ي كه بعد از
الزماالجرا ش��دن قانون جديد اتفاق ميافتد ،زوجه از قيمت كليه
اموال غير منقول بهرهمند مي شود .در مورد سئواالت اول و سوم،
چنانچه به موجب قانون قديم ،زوجه از زمين بيبهره باشد و فقط
از بن��ا و درخت آن هم از قيمت ارث ببرد ،با فوت مورث زمين
به س��اير ورثه غير از زوجه به صورت قهري منتقل ميشود و به
مالكيت آنها در میآی��د .حال اگر ،به موجب قانون جديد ،زمين
جزء اموالي قرار گيرد كه زوجه از آن ارث ميبرد .با انتقال قهري
اموال به ورثه به ميزان و موضوع اس��تحقاق ،نسبت به مرگهايي
كه قبل از الزماالجرا ش��دن قانون جديد رخ داده است بهرهمندي
زن از زمي��ن فاق��د موضوع ب��وده و غير ممكن اس��ت ،چه تركه
تقسيم شده باش��د و مالكيت هر يك از ورثه استقرار يافته باشد،
چه تقس��يم نش��ده و موقوف و مراعي به اداي ديون مانده باشد.
در موردي ش��بيه به اين ،يعني تبصره الحاقي مصوب سال 1376
به ماده  1082قانون مدني ،در خصوص محاس��به مهريه متناسب
با تعيين ش��اخص قيمت ساالنه زمان تأديه نسبت به سال اجراي
عقد ،همينگونه س��ئواالت مطرح بوده اس��ت .صدور بخش��نامه
رئي��س وقت قوه قضائيه در س��ال  1378و رأي وحدت رويه با
چند ماه تأخير درهمان س��ال ناش��ي از بروز سئواالت و صدور
آراي متناق��ض در موضوع مهر و مح��دوده اجراي قانون مذكور
نسبت به ازدواجهاي قبل از تصويب قانون و مهريههاي پرداخت
شده و يا پرداخت نشده است .نتيجه رأي وحدت رويه به شماره
 1378/10/28-647هي��أت عمومي ديوان عالي كش��ور (قرباني،
 ،1382ص )701و حاص��ل بخش��نامه رئيس وقت قوه قضائيه به
ش��ماره  1/78/609ـ ( 1378/1/28مجموعه قانون مدني،1383 ،
ص  )314عدم تأثير قانون به گذشته است .بديهي است ،چنانچه
مهريهاي در زمان حكومت قانون گذش��ته پرداخت ش��ده باش��د
امكان تسري احكام قانون جديد به آن غير ممكن است ،ولي در
ص��ورت عدم پرداخت مهريه ،حت��ي اگر حكم به طالق صادر و
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قانون جديد اجرا ميشود.
دوم -ع��دم تأثير قانون به گذش��ته .برابر م��اده چهار قانون
مدني ،قانون نسبت به ماقبل خود اثري ندارد ،مگر اينكه در خود
قانون مقررات خاصي نس��بت به اين موضوع اتخاذ ش��ده باشد.
اي��ن عبارت ،داللت بر اين دارد ك��ه قانونگذار بايد اراده خود را
مبني بر سرايت قانون نسبت به گذشته ،به طور صريح بيان نمايد،
خصوص�� ًا زماني كه با حكومت قانون جدي��د ،تحولي جدي در
حوزه مورد نظر رخ داده باشد.
س��وم ـ انتقال قهري اموال مورث به ورثه باموت .به موجب
ماده 867قان��ون مدني ،ارث با موت حقيقي يا فرضي تحقق پيدا
ميكند .انتقال تركه به ورثه قهري و از لحظه فوت اس��ت و اراده
وارث و م��ورث دخالتي در اين انتقال ندارد .ميزان بهرهمندي هر
يك از ورثه و اموال موضوع ارث آنها با حكم قانون مش��خص
ميشود.
در پاسخ به سئوال مطروحه ،دو نظر قابل طرح است كه يكي
از آنها ،راهي است كه قانونگذار برگزيده است و نظر ديگر عدم
س��رايت قانون جديد به مواردي اس��ت كه قبل از تصويب قانون
در سال  ،1387فوت اتفاق افتاده است .در ادامه هر دونظر ،مورد
تجزيه و تحليل قرارمی گیرد.

ديد ،در زمان حكومت قانون قبل ،كه اتفاق ًا متكي بر نظر مش��هور
فقهاي اماميه بوده اس��ت ،اموال به وراثي كه اس��تحقاق داشتهاند
منتقل ش��ده است و حكم قانونگذار ،به معني خارج كردن مال از
مالكيت كساني است كه به موجب قانون حاكم ،اموال غير منقول
به آنها تعلق گرفته اس��ت و اين حكم متكي به دليل متقن شرعي
نيس��ت و به طور قطع ،اگر فقهاي ش��وراي نگهبان این تبصره را
ارزیابی میکرد ،مغايرت آن با شرع مقدس اعالم ميگرديد.
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صيغه آن هم جاري شده باشد و مهريه پرداخت نشده باشد ،بايد
طبق مفاد تبصره و متناس��ب با تغيير شاخص قيمت ساالنه زمان
تأديه ،نسبت به سال اجراي عقد پرداخت شود.
با توجه به اصول كلي ذكر شده و وحدت مالك رأي وحدت
رويه مذكور ،در مورد س��رايت يا عدم س��رايت بهرهمندي زن از
قيمت زمي��ن به فوتهاي قبل از الزماالجرا ش��دن قانون جديد
بايد نظر منفي داد و يا منتظر رأي وحدت رويه جديد در صورت
صـدور آراي متناقض ماند كه از آن هم نتيجهاي غير از اين انتظار
نميرود .در طرح این موضوع خالـي از لطف نيس��ت كه چنانچه
زوجه خارجي داراي ش��وهر ايراني باش��د و شوهـر ايراني بعـد
از الزماالجرا ش��ـدن قانون فوت نمايد ،زوجه خارجي به استناد
م��اده  967و حاكمي��ت قانون متبوع متوفي يعن��ي قانون ايران از
كليه ام��وال منقول و قيمت اموال غير منقول بهرهمند ميش��ـود.
(الماسي ،1386،ص)276

 -9نتيجهگیری
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ب��ا اصالح موادي از قانون مدني مص��وب  1387كه در نتيجه آن
مواد  946و  948اصالح ش��د و م��اده  947حذف گرديد ،تحول
شگرفي در اموال موضوع ارث زوجه بوجود آمد .به موجب اين
قانون ،زوجه كه تاكن��ون از عرصۀ اموال غير منقول بيبهر ه بود،
از قيمت زمين هم بهرهمند گش��ت .اين تحول ،نتيجه فقه پوياي
اماميه اس��ت كه با اس��تفاده از مباني ،همراه با پاي بندي به اصول
و با اس��تفاده از اطالق آيه  12سوره مباركه نساء و حمل روايات
بر محروميت زوجه از عين اموال غير منقول ،زوجه را مس��تحق
درياف��ت قيمت اموال غي��ر منقول ميداند .با توج��ه به نظريات
مختلفي كه در فقه اماميه در موضوع مورد بحث يعني بهرهمندي
يا ع��دم بهرهمندي زوج��ه از اموال غير منق��ول (عين يا قيمت)
مطرح اس��ت ،قانونگذار به بهرهمن��دي زوجه از قيمت اموال غير
منقول تمايل پيدا كرده اس��ت .بهرهمندي زوجۀ داراي فرزند ،از
عين اموال غير منقول نيز اگرچه در حكم قانون نيامده اس��ت ،با
مباني ذكر ش��ده سازگارتر است .بديهي اس��ت ،حكومت قانون
مذكور نس��بت به فوتهايي اس��ت كه از تاريخ الزماالجرا شدن
قان��ون رخ ميدهد و همچنين برابر تبص��ره الحاقي به ماده 946
در س��ال  ،1389به عقيدۀ نويسنده مبناي شرعي تبصره مذكور به
ش��دت محل ترديد است ،به ويژه اينكه مصوبه مذكور با سكوت
فقهاي ش��وراي نگهبان همراه بوده و یا گذشتن مهلتهاي اصول
 94و  95قانون اساسي الزماالجرا شده است و به موارد قبل ازآن
اگر تركه تقسيم نشده باشد سرايت ميكند.
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