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چکیده
شمسی به تصویب رسیده ۱۳۸۷در این مقاله بخشی از اصالحیۀ قانون مدنی ایران که در بھمن ماه 

که مطابق آن تغییر مھمـی در نحـوۀ ارث بـری زوجـه از ھمسـر خـود       ۹۴۶است، یعنی اصالحیۀ ماده 
قانون مدنی از نظر مشھور فقھای شیعه فاصله گرفته و به نظر فقھای اھل سنت و صورت گرفته است و 

نظرھای نادر و متروک بعضی از فقھای متقدم شیعه نزدیک شده است، از دیـدگاه فقھـی مـورد تحلیـل     
گیرد و با ھدف ارتقای میزان مشروعیت قوانین موضوعه در ضمن حفظ پویایی و واقع گرایـی  قرار می

توانـد تضـعیف کننـده یـا     ود، میزان تطبیق اصالحیۀ مذکور با موازین فقھی و دالیلی که میقوانین موج
مندتر شدن تغییر قـوانین و  گیرد تا با این گونه مباحث، زمینۀ ضابطهمؤید آن باشد مورد بررسی قرار می

ب اسـالمی یعنـی   ترین آرمان انقالنزدیکی ھر چه بیشتر قوانین با موازین اسالمی در آینده و تحقق مھم
.ترین اصل قانون اساسی یعنی اصل چھارم فراھم آیداسالمی شدن حکومت و جامعه و مھم

.ایران، قانون مدنی۹۴۶ماده موال منقول، عرصه، اعیان، اصالحی،، ازوجهرث،، ازن: ھاواژهکلید

.٠٧/١٢/١٣٩٠: ؛ تاریخ تصویب نھایی٢٠/٠٤/١٣٩٠:خ وصولیتار*. 
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بیان مسئله 

بررسی قـرار گرفـت   ای در مجلس شورای اسالمی ایران مورد شمسی الیحه۱۳۸۳در سال 
قانون مدنی، کـه در خصـوص میـراث زوجـین از     ۹۴۸تا ۹۴۶بایست مواد که بر اساس آن می

اما این مصـوّبه توسـط شـورای نگھبـان بـه دلیـل       . گرفتھمدیگر است، مورد اصالح قرار می
و از آن پـس  ) سـایت تابنـاک  ۱۳۸۷خوان بی طرف، ا(ت مخالفت با شرع مورد تایید قرار نگرف

ایـن  ۱۳۸۷اصالحات مختلف مورد بررسـی مجـدد قـرار گرفـت تـا عاقبـت در بھمـن مـاه         با 
اصالحیه مورد تصویب قرار گرفت و پس از سکوت ده روزۀ شورای نگھبـان و از آن جـا کـه    

در صورت گذشت ده روز و عـدم اعـالم نظـر، مصـوبه،     ) قانون اساسی۹۴اصل (ن مطابق قانو
حیه در شمار قوانین در آمد و جایگزین قانون قبلـی شـد و   کند این اصالحکم قانون را پیدا می

.به نھادھای اجرایی ابالغ شد
که بر اساس این اصالحیه، در قانون مدنی ایران پس از حدود ھفتاد ییکی از تغییرات مھم

قانون مدنی سـابق ارث زوج از ھمـۀ   ۹۴۶سال از تصویب آن ایجاد شد این بود که مطابق مادۀ 
ود اما ارث زوجه از اموال زوج به اموال منقول اختصاص داشت و زوجه از عرصۀ اموال زوجه ب

سھیم بوده آن ھم در ) ابنیه و اشجار(ا ھاموال غیر منقول ھیچ سھمی نداشت و فقط در اعیان آن
شدند قیمتش نه در عینش و لذا در صورت فوت ھمسرش باید ابنیه و اشجار قیمت گذاری می

شد و این مطلب مطابق نظـر مشـھور فقھـای شـیعه و     زوجه پرداخت میھا سھمو از قیمت آن
اکثریت قریب به اتفاق فقھای معاصر بود؛ اما مطابق قانون جدید مقرر شد کـه سـھم زوجـه از    

با این تفاوت که سھم . تمام اموال زوج باشد ھمان طور که سھم زوج از تمام اموال زوجه است
یر منقول اعم از عرصه و اعیان، اختصـاص بـه قیمـت امـوال     ارث زن از اموال زوجه در اموال غ

برد اما سھم مرد از ارث زوجه در اموال غیر منقول، ھـم بـه عـین    ھا ارث نمیدارد و از عین آن
بـا توجـه بـه    ). ۲۱/۱۲/۱۳۸۷مـورخ  ۱۸۶۵۱روزنامۀ رسمی شماره (ت گیرد ھم به قیمتعلق می

قیمت گـذاری بـود سـالبه بـه انتفـاء موضـوع       که درباره نحوۀ۹۴۷ھمین مطلب است که مادۀ 
شد و حذف گردید؛ زیرا وقتی سھم زوجه از ھمۀ اموال، آن ھم از عـین باشـد دیگـر نحـوۀ     می

آمده است که در صورت امتناع ورثه از پرداخـت  ۹۴۸قیمت گذاری معنایی ندارد، لذا در مادۀ 
ایـن تغییـر، قـانون    . اسـتیفاء کنـد  تواند حق خود را از عین اموالقیمت اموال غیر منقول زن می

مدنی را در مبحث ارث زوجه به نظر اھل سنت و نظرھای نادر و متروک بعضی فقھای متقـدم  
.سازدشیعه نزدیک می
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پرسش اصلی این تحقیق، آن است که کدام دلیـل فقھـی و مـدرک معتبـر، اقتضـای چنـین       

قھی و چه میزانی از اعتبار شرعی تغییری را داشته است و این اصالحیه چه جایگاھی در نظام ف
را داراست؟

مقدمه
و ھـم ھـدف نظـام    ) ۲۵:حدیـد (ء ھا، ھم ھدف انبیـا تأمین عدالت اجتماعی و رفع تبعیض

تـرین  و یکـی از مھـم  ) ۹قانون اساسی ایران، اصل دوم و سـوم، بنـد   (ت جمھوری اسالمی اس
قانون و رفع تبعیضات از میان ایـن  مصادیق آن ایجاد مساوات و برابری میان زن و مرد در برابر 

؛ اما تامین عدالت ھـم چنـان کـه از    )قانون اساسی ایران، اصل بیستم(د باشدو جنس بشری می
) ۹و ۷: ؛ و الـرحمن ۲۵: حدید: ک. ربرای نمونه (د شوآیات مختلفی از قرآن کریم استنباط می

ریف شود؛ مرزھا و مصـادیق آن  به میزان و مالک نیازمند است تا بر اساس آن میزان، عدالت تع
ھا به نام عـدالت در  عدالتیھا و جایگزین شدن بیبه طور دقیق روشن شود و از افراط و تفریط

جامعه پیشگیری شود و بی شک کتاب خدا و احکام شرع اطھر و فقه اسـالمی، کـه ارث ائمـۀ    
دالت و عـدالت  باشند، بھترین مالک برای تشـخیص عـ  طاھرین و سرمایۀ علماء و صالحین می

.محوری قوانین موضوعه ھستند
ھـای عـدالت و   موضوع این تحقیق، بررسی اصالحیۀ قانون ارث ایران و تطبیق آن با مـالك 

.انصاف در آینۀ فقه اسالمی است

پیشینۀ تحقیق
مسئلۀ میراث زوجه، از قدیم االیام، در محافل فقھی مورد بحث بوده و میان فقھـاء شـیعه و   

و میان علمای شیعه از سوی دیگر اختالف نظرھایی وجود داشته است و عـالوه  سنی از سوئی 
ھـای فقھـی، یکـی از    ھای مستقل در این خصـوص، مبحـث ارث در مجموعـه   بر آثار و رساله

امـا بـا وجـود ایـن، در ھـر      . ترین ابواب را به خود اختصاص داده اسـت دشوارترین و پر دامنه
دانسـته کـه ادلـۀ احکـام را بـاز      لید بر مجتھد، حق خود میزمان، ھر مجتھد، به دلیل حرمت تق

خوانی کرده و رأی مستقل و اجتھادی خود را در ھمۀ ابواب برای خود و مقلدانش بیان دارد و 
ھمین امر ھمیشه پروندۀ این گونه مباحث را باز گذاشته و جایی برای کار بیشتر ایجاد کـرده و  

.اش نیز ریشه در این امر داشته باشدهشاید پویایی فقه شیعه و حیات جادوان
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به وجود آمدن حکومت اسالمی و روی کار آمدن فقھا در کشور ایـران و ضـرورت تنظـیم    
قوانینی که ھم، مرتفع کنندۀ نیاز اجتماع و تأمین کنندۀ عدالت و ھم، مطـابق مـوازین شـرعی و    

نـد؛ بـه ایـن سـبب، و بـه      کفقه اسالمی باشند ضرورت بازنگری احکام و ادله را دو چندان می
تـوان بـه   ای که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفتـه اسـت مـی   خصوص به بھانۀ اصالحیه

.مطالعۀ مجدد ادله پرداخت و در جستجوی نگرشی نوین و راھکارھائی تازه تر بود

بیان نظرھا
ه و در خصوص ارث زن از اموال منقول زوج ھیچ بحثی وجود ندارد و ھمگی علمای شـیع 

و آیۀ شریفه نیز صراحتاً این مطلـب را بیـان   ) ۳۹/۲۰۷نجفی، (د انسنی این مطلب را تایید کرده
. ر(د اما در ارث زوجه از اموال غیر منقول شوھرش پنج نظـر وجـود دار  ) ۱۲:نساء. (تکرده اس

)۲/۷۵۱؛ نراقی،۸۷-۳/۸۱؛ آل بحر العلوم، ۲/۳۶۸شھید ثانی مسالک االفھام،: ک
مشھور فقھاست و تعداد کثیری از فقھای شیعه و اکثریت فقھای معاصر نیز بر نظر اول نظر
برد؛ اعم از آن کـه زمـین زراعتـی    اند و آن این که زن از زمین شوھر ارث نمیآن صحه گذاشته

باشد یا زمین مسکونی یا ملک تجاری و این محرومیت ھم شامل اصل مال است و ھـم شـامل   
برد نه از قیمتش؛ اما از اعیان مانند بنا و درختان ین شوھر ارث میقیمت آن و زن نه از اصل زم

تواند سھم خـودش را از  ھا و زن پس از قیمت گذاری آن بناھا میبرد ولی از قیمت آنارث می
.سابق و قانون مدنی نیز مطابق این نظر تنظیم شده بود۹۴۶ماده . قیمت آن اموال ببرد

بـرد  زندی داشته باشد از عین اموال غیر منقول ھم ارث مینظر دوم این است که اگر زن فر
ھـا ارث  اما در صورت نداشتن فرزند در اموال غیر منقـول سـھمی نـدارد و فقـط از قیمـت آن     

یو ابـن جنیـد اسـکاف   ) ۳۴/ ۴شرایع االسـالم، (یاز جمله طرفداران این نظر محقق حل. بردمی
ھـردو ۲۰۷ص مسـئله ۱۸۹ص ۸ف ج لخال، اطوسیک. رونیز ۳۹ج واھر الکالم ، جنجفی(

.توان نام بردرا می) به نقل از ابن جنید
محقــق حلـی، شــرایع  (ه دنظـر سـوم نظــری اسـت کــه بـه ســید مرتضـی نســبت داده شـ      

و آن این اسـت کـه زن از   ) ۱۷۵، االنتصار ص علم الھدیمرتضی سید به نقل از ۴/۳۴االسالم،
قیمت آن سھیم است و در عین امـوال غیـر منقـول نیـز     عین زمین مسکونی سھمی ندارد اما در 

شود؛ یعنی در صورت بچه دار بودن از متوفی یک ھشتم، و در صـورت  سھم خود را مالک می
ای، خامنـه . (دفتوای مقام معظم رھبری ھم بـا ایـن نظـر تطـابق دار    . بچه دار نبودن یک چھارم
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.مبتنی شده استو قانون تصویب شدۀ جدید نیز بر این نظر) ۲۰/۱۲/۱۳۸۷

برد اعم از منقول و غیر منقـول و  نظر چھارم آن است که زن از ھمۀ اموال شوھرش ارث می
مختلـف  ، حلـی المـه  ع. (دبراعم از قیمت و عین ھم چنان که شوھر از ھمۀ اموال زن ارث می

)ھر دو به نقل از ابن جنید. ۱۹۰، ص ۸ج ،و الحسینی العاملی۱۸۴، ص ۲ج یعه الش
، ص ۲ج یعه مختلـف الشـ  ،حلـی عالمه (ه ن دوم ھجری ابن جنید این نظر را پذیرفتدر قر

أخران صـاحب  و از متـ ) ھر دو به نقـل از ابـن جنیـد   . ۱۹۰، ص ۸ج ،و الحسینی العاملی۱۸۴
میـراث  مھرپـور، (ب معاصران رحیم ارباو از) ۲۴۲ص بدائع االحکام ،الھوتی(م بدایع االحکا

ارث زن از دارائی شوھر ص ،زاخری(ر یوسف شعا،)۱۳۲ران ص زوجه در حقوق اسالم و ای
)۲۴/۹/۱۳۸۶صانعی . (تتوان از طرفداران این نظر دانسرا می١و آیت اهللا صانعی) ۲۶-۲۸

نظر پنجم نظر آیت اهللا بروجردی و جمعی دیگر از فقھاست که زن را از اراضی مزروعی و 
شـریعت  : ک. ر. (دشـمارن مسـکونی محـروم مـی   داننـد ولـی از زمـین    باغ شوھر محروم نمـی 

ج ،المسـالک ،شھید ثـانی ک. ر(د شیخ مفی) ۷۵مقاله ارث الزوجه ص ،صیانه االبانه،اصفھانی
، )ھمـان (س ، ابـن ادریـ  )۲۱۴ص۳۹ج ،و نجفی۲۵۵و رساله میراث زوجه ص ۳۶۸، ص ۲

و فاضـل  ) از فقھـا به نقل از بعضـی ۲۶۴مختصر النافع ص ،حلیمحقق (ع محقق در کتاب ناف
انـد و  در کشف الرموز نیز این نظر را بیان کرده) ۴۶۱، ص ۲ج کشف الرموز . فاضل-آبی(یآب

احتیـاط مسـتحب آن   «: فرماینـد آیت اهللا منتظری ھم به نحوی بر این نظر صحه گذاشـته و مـی  
ئل ص سـاله توضـیح المسـا   ، رمنتظری معاصر(» .داست که در زمین غیر خانه با ورثه صلح کنن

)۲۹۸۹مسئله ۵۵۱
در این مطلـب کـه اجمـاالً زن از مقـداری از ترکـۀ      «توان فھمید که با مقایسۀ این نظرھا می

و طوسـی  ۱۸۹ص ۸ج . الحسـینی العـاملی  (» دھمسر خود محروم است اتفاق نظر وجـود دار 
ج (»رالسرائ«و شیخ طوسی در خالف و ابن ادریس در ) از کتاب الفرائض۱۳۱الخالف مسئله 

و ابن بـراج در  ) به نقل غایه المرام۲۰۷ص ۳۹نجفی ج (م صیمری در غایة المرا) ۲۵۸ص ۳
.اندھمگی بر این مطلب ادعای اجماع کرده) ۱۴۱ص ۲ج ،ابن البراج(ب المھذ

گر چه ھر کدام از فقھا در این که مقدار محرومیت زوجه چقدر است و در چه اموالی و با 
اند اما در محرومیـت فـی الجملـۀ زوجـه از ارث     متفاوتی ارائه دادهچه شرایطی است نظرھای 

آیت اهللا صانعی پیش از این نظری مثل نظر اول که نظر مشھور فقھاست داشتند ولی بعد ھا ازاین نظـر عـدول   -١
.کرده و  نظر ابن جنید را پذیرفته اند
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شوھر ھمگی اتفاق نظر دارند و از متقدمان شیعه به جز ابن جنید کسی با این نظر به مخالفـت  

.البته نظر اھل سنت ھم با نظر ابن جنید تطابق دارد. بر نخاسته است
ھرگـاه  «: فرماینـد زیـر ایشـان مـی   حتی نظر ابن جنید ھم در رد این اجماع صراحت ندارد؛

زوج فرزندی داشته باشد برای زوج ربع و برای زوجه ثمن از جمیـع ترکـه خواھـد بـود؛ چـه      
فرمایند که مقصود فرزنـدی اسـت   و از آن جا که مشخص نمی» عقار باشد چه اثاث و مانند آن

ین است که زوجـه از  شود، الزمۀ سخن او اکه از ھمان زوجه است یا از غیر او را نیز شامل می
۳۹م ج جواھر الکال،نجفی. (دجمیع ترکه ارث ببرد حتی اگر از زوج متوفا فرزندی نداشته باش

و اگر مقصود او فرزند داشتن زن از زوج متوفا باشد مطابق نظر محقق حلی و شـیخ  ) ۲۰۷ص 
طوسی است و منافاتی با محرومیت زن در صـوت نداشـتن فرزنـد از ھمسـر متوفـا نداشـته و       

.خالف اجماع نیست
، ۲ج ،آبـی (ت با این ھمه این نظر در بعضی از آثار به عنوان نظری متروک شناخته شده اس

ج، نجفی(د انو ھم علمای قبل از او و ھم بعد از او بر خالف آن ادعای اجماع کرده) ۴۶۱ص
ھمان . (تھر چند صاحب دعائم االسالم بر نظر ابن جنید ادعای اجماع کرده اس) ۲۰۷ص ۳۹

در این میان، تعداد زیـادی از فقھـای متقـدم ایـن مسـئله را مسـکوت       ) به نقل از قاضی نعمان
:توان به موارد زیر اشاره کرداند که از آن جمله میاین خصوص نظری ندادهگذاشته و در 

، مقدس اردبیلی )۱۲۳ص ۳ج (ن ، طوسی در تبیا)۲۲۳ص (م سالربن عبدالعزیز در المراس
) به نقل از مقدس اردبیلی۲۰۷ص ۳۹ج ،نجفی(ن در مجمع الفائدة و البرھا

بن جنید تنظـیم شـده بـود و زن را در ھمـۀ     پیش نویس مادۀ واحدۀ اصالحیه، مطابق نظر ا
. دماترك ھمسر خود سھیم دانسته و تفاوتی میان اموال غیر منقول و اموال منقول قائل نشـده بـو  

اما در طی اصالحات مکرر در مرحلۀ نھائی نظـر سـوم   ) ۲۲/۶/۲۰۳سایت آفتاب ،مینویی زھرا(
.است مورد تصویب قرار گرفتکه مطابق با نظر سید مرتضی

بررسی دالیل
اصالحیۀ قانون ارث از میان ھمۀ نظرھا نظر سید مرتضی را انتخاب کرده کـه عالمـۀ حلـی    

جـز ایـن دو بزرگـوار و مقـام معظـم      و به) ۱۸۴صفحۀ۲ج ،المختلف(ه ھم آن را حسن دانست
اجماع ای که حتی از نظر ابن جنید که ادعاینظریه. رھبری ھیچ فقیھی آن را تأیید نکرده است

متـروك شـناخته شـده    بر خالف آن، ھم پیش از آن ھم بعد از آن شده است و به عنوان نظـری 
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دارد و لذا جای این پرسش وجـود دارد کـه   طرفداران کم تری) ۴۶۳صفحۀ ۱آبی جلد (است

این نظر شاذ و نادر را برگزیده است که صاحب جواھر حتـی  قانون گذار با چه مدرك و مالکی
دھـد و آن را بسـیار غریـب و    داند و بر آن ترجیح میجنید را ھم از آن بھتر مینظر متروك ابن 

که مطـابق نظـر   و قانون قبلی) ۲۱۰صفحۀ ۲۹نجفی، ج (د دانبعید از فقه و فقھاء و روایات می
اکثر فقھاء و بلکه اجماع آنان است تغییر داده است؟  

از زمــین شــوھر قــرآن کــریم در خصــوص مســئلۀ مــورد بحــث کــه محرومیــت زوجــه 
دارد که ھمان یـک  سھم االرث زن را بیان میخویش است اجمال دارد؛ زیرا به طور کلیمتوفای

ندارد و لذا نیازمنـد بیـان و قابـل تخصـیص     ایھشتم یا یک چھارم است و به محل نزاع اشاره
آیـۀ  است و در صورتی که در روایات قید و شرطی یا محدودیتی برای آن معـین نشـده باشـد،    

. تواند بدون مالحظه و اعتبار آن قیود و شروط مورد استناد و مالك فتوا واقـع شـود  شریفه نمی
ای است که در این بـاب  بنابراین، عمدۀ دلیل مخالفان این مسئله و موافقانش، احادیث صحیحه

حـدیث  ۱۹و بـه حـدود   ) ۶بـاب  ، ابـواب میـراث زوجـه    ۱۷ج ،حر عاملی: رک(د وجود دار
.رسدمی

ریشۀ اختالف میان فقھا در این خصوص و علت وجود نظرھای پنجگانه در نحـوۀ تفسـیر   
این احادیث و جمع میان آنان از سوئی و جمع میان آن احادیث و آیـۀ شـریفه از سـوی دیگـر     

جز بازخوانی این احادیث، تر چاره ایکشف حقیقت و رسیدن به نظر صحیحاست و لذا برای
. ماندبرای ما نمی

بررسی روایات
ھفده روایت به صراحت، داللـت بـر محرومیـت زوجـه از     ی، عاملدر روایات این باب حر 

۴و ۳حدیث . ھمان(ت به کار رفته اس» ارض«ھا کلمۀ در بعضی از آن. زمین ھای ھمسر دارند
ھـا و بعضی دیگر با الفاظی مشابه به ھمین معنا داللت دارند و در آن) ۱۵و ۱۱و۸و۶و۵و 

۱۲و۱۰و ۱ھمان حـدیث  (» ردو«یا ) ۱۷و۱۶و۱۴و ۷حدیث . ھمان(» رعقا«کلماتی مانند 
به کار رفته اسـت و  ) ۵و ۱۳ھمان حدیث (ن و مانند آ) ۱۱و۲ھمان حدیث (» عربا«یا ) ۱۴و 

.ھمگی یا به معنی زمین یا به معنی نوعی از انواع آن ھستند
یت زوجه از ارث ھمسر، با تأکید بسیار مطرح شده در بعضی از این روایات، مسئلۀ محروم

یـا در روایتـی در پاسـخ بـه سـؤال      ) ۷دیث ، حھمان(» هھذا الشک فی«و از جمله بیان شده که 
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روند گفته شده است ای که به این حکم اعتراض کرده و گفته مردم زیر بار این حکم نمیکننده

و در ) ۱۱و ۸حدیث . ھمان(م کنیپذیرش آن میھا را وادار به اگر ما حاکم باشیم با شمشیر آن
امـالء  ) ص(ر فرمایند این مسئله، حکمی اسـت کـه پیـامب   روایتی دیگر امام معصوم تصریح می

به دست مـا  ) ع(ن با خط خود کتابت فرموده و دست به دست از معصوما) ع(یکرده و امام عل
جـای ھـیچ تردیـدی بـاقی     ای اسـت کـه   و مسـئله بـه گونـه   ) ۱۷حدیث . ھمان(ت رسیده اس

.گذاردنمی
در تعدادی از روایات، عالوه بر محرومیت زوجه از بخشـی از ترکـه، مسـئلۀ دیگـری نیـز      
مطرح شده است و آن برخورداری زوجه از قیمت بخش ھائی دیگر از ترکه است که به معنـی  

) ۱۶و ۱۵و ۱از ابـواب میـراث ازواج حـدیث    ۶ھمان بـاب  (ت محرومیت او از عین آن ھاس
و ) سـاختمان (ا و بنـ ) خشـت و آجـر  (ب مثالً در یک روایت به برخورداری زن از قیمـت طـو  

ـ ) جمع خشب به معنی چوب و تیر(ب خَشَ اشـاره شـده اسـت و در    ) بـه معنـی نـی   (ب و قَصَ
جمع جِذع به معنـی تنـه   (ع و جُذُو) درھا(ب و ابوا) ساختمان ویران شده(ض بعضی، قیمت نِق

.ه استمطرح شد) درخت خرما
در ... و) کاالی خانـه (ت نا گفته نماند، ارث بردن زن از اموال منقول شوھر از قبیل متاع البی

بعضی روایات به صراحت بیان شده است و به ھمین سبب مورد اتفـاق فقھاسـت و بحثـی بـر     
با وجـود روایـات واضـح و روشـنی کـه در تأییـد محرومیـت زوجـه از         .روی آن نشده است

ھای ھمسر وجود دارد اما اشکاالتی در این روایات موجود اسـت کـه اسـتنباط صـریح و     زمین
. سازدھا را دشوار میقاطع از آن

اشکال اول
در مقابل روایاتی که داللت بـر محرومیـت زوجـه از امـوال غیـر منقـول شـوھر را دارد دو        
روایت نیز وجود دارد که ھم داللت بر ارث بری زوجه از تمامی اموال شـوھر را دارنـد و ایـن    

یکی از ایـن روایـات، روایـت ابـن ابـی      . دو روایت است که مسئله را قدری دشوار کرده است
یرثھـا و ترثـه مـن کـل     «فرماید است که امام در پاسخ سؤال ایشان می) ع(ق یعفور از امام صاد

برد و مرد ھم از ھر چه زن یعنی زن از ھر چه مرد به جا گذاشته ارث می. »ترکتشیی ترک و 
و روایت دیگر ) ۲و ۱از ابواب میراث ازدواج حدیث ۷ھمان باب (د بربه جا گذاشته ارث می

کنند دربارۀ زنـی کـه   روایت عبید بن زراره و فضل ابی العباس است که از امام صادق سؤال می
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لھـا نصـف الصـداق و    ... «: فرماینـد رود و امام میو تعیین مھر از دنیا میشوھرش پس از عقد 

در صورت مرگ زوج، نصف مھر از آنِ زوجه است :» کترثه من کل شیی و ان ماتت فھو کذل
ھمـان  . (تبرد و اگر زن بمیرد مرد نیز ھمین طور اسو از ھر چه که مرد به جا گذاشته ارث می

)۷۳، ابواب مھور ص ۱۵ج 
ای حل این اشکال ھر فقیھی به راھی رفته و بـه شـکلی درصـدد تطبیـق ایـن دو دسـته       بر

.ھا بر آمده و اختالفات میان فقھا از ھمین جا ناشی شده استاحادیث و رفع تضاد آن
ـ بعضی این دو حدیث را در مقابل ھفده حدیث قبلـی حمـل بـه تقیـه کـرده      ،طوسـی (د ان

مشھور فقھاست و مبتنی بـر مشـرب و سـنت مشـھور     و این دیدگاه) ۱۵۵ص ۴ج ،االستبصار
میان فقھاست که احادیث نادر را به خصوص اگر موافـق مشـرب اھـل سـنت باشـد بـه دلیـل        

الحبـل  شیخ بھایی عاملی،(ه حاکمیت سیاسی دیدگاه سنی در زمان معصومان حمل بر تقیه کرد
.کنندو احادیث مخالف اھل سنت را نظر واقعی معصومان قلمداد می) ۱۰۳ص ،المتین

برخی دیگر ھفده حدیث دستۀ اول را به دلیل مخالفـت بـا ظـاھر و اطـالق قـرآن، نادیـده       
اند و این دیدگاه ابن جنید و ھم فکران اوست که به عدم محرومیت زوجه از امـوال غیـر   گرفته

دانند که بتوان ر مشربی است که خبر واحد را در حدی حجت نمیمنقول اعتقاد دارند و مبتنی ب
با آن قرآن را تخصیص زد؛ زیرا ھم چنان که بر اھل فن پوشیده نیست مشرب اکثر فقھـاء قبـل   
از شیخ طوسی که حجیـت خبـر واحـد را بـه اثبـات رسـاند و در جامعـۀ فقھـی تثبیـت کـرد          

بر واحد اعتقادی نداشـتند و در صـورت   به حجیت خاین بود که ) ۲۸۸ص ۱ج ،االصولةعد(
گذاشتند و علت مھجوریت و متروک شـدن  تعارض خبر واحد با ظواھر قرآن، اخبار را کنار می

این نظر ھم ھمین است؛ زیرا حجیت خبر واحد در مشرب فقھای پس از شیخ طوسـی نظـری   
ورد تخصـیص و تقییـد   غالباً از نگاه فقھای عظام، اطالق قرآن با خبر واحد مـ و جا افتاده است 

)۳۰۸ص ،قوانین االصول،قمییمیرزا. ک. ر. (دگیرقرار می
اند بدون طرح و طرد ھیچ کـدام از  توان یافت که کوشیدهگروه سومی ھم در میان فقھاء می

ای دیگر ھا جمع و آشتی برقرار سازند و یک دسته را به نفع دستهاین احادیث به نوعی میان آن
ـ . (دانـد کـه فرزنـد نـدار    زنی کردهنند؛ برخی احادیث حرمان را حمل به تفسیر و تحلیل ک ناب

١اند که فرزند داردو روایات عدم حرمان را به زنی حمل کرده) ۱۴۱ص ۲ج لمھذب، ، االبراج

طـین  أالنساء اذ کان لھن ولـدٌ : .. را که می فرماید) ۲حدیث ۵۲۴ص۱۷حر عاملی ج(بعضی حدیث ابن اذنیه -١
من الرباع موید این جمع دانسته اند اما چون این حدیث مقطوع است حجتی ندارد و نمی تواند مویدی به حساب 

.آید در این حدیث ابن اذنیه بیان نمی کند که از چه امامی نقل می کند و این عالمت مقطوع بودن حدیث است
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ھـا اختصـاص داده و   و برخی نیز احادیث حرمان را به زمین ھای وقفی یا فتح شـده در جنـگ  

) ۳۹۷ص۲ج ،دعائم االسالم، نعمانقاضی(ک ر امالیث عدم حرمان را به سایاحاد
. نظری که در قانون جدید مالك عمل قرار گرفته، از این دسته است

جـز  سید مرتضی که شاید نخستین کسی باشد که این نظر را مطرح کرده است و ظاھراً بـه 
و مقام معظـم رھبـری از   ) ۱۸۴صفحۀ۲باب ارث زوجه، ج ،المختلف(ن عالمه حلی از متقدما

ز متفردات امامیه است که زن از منـزل  ا«: فرمایندمعاصران کسی نظر او را تأیید نکرده است می
شود بـدون آن  برد بلکه از قیمت ساختمان و ادوات آن حقش داده میمسکونی متوفی ارث نمی

ایشـان  ). ، از مجموعه الجوامـع الفقھیـه  ۱۷۵صفحۀ االنتصار،.(»که قیمت عرصه به او داده شود
رسد این است کـه ایـن مسـئله ھـم ماننـد      ن چه به نظر من قوی به نظر میآ«: افزایندسپس می

و ). [بـوه ح(ت تر به گرفتن قرآن و شمشـیر متوفاسـ  مسئلۀ سابق در مورد اختصاص پسر بزرگ
ولی سایر ورثه سھم خود را از طور که در آن جا گفتم، حبوه مخصوص پسر بزرگ است ھمان

شود ولی قیمتش برای او حساب در این جا ھم ھر چند خانه به زوجه داده نمی]دبرنقیمت می
دلیل قوت این نظر ما ھمان است که در مسئلۀ حبوه گفتیم و ممکن اسـت علـت منـع    . شودمی

واج کند و کسی را در زوجه از بردن عین خانه این باشد که ای بسا بعد از متوفی، زوجۀ او ازد
برده و این امر بر طایفه و عشـیرۀ  این خانه ساکن کند که رقیب متوفی بوده و یا به او حسد می

منع از بردن عین و در عین حال دادن سھم االرث (یآید؛ پس به زیباترین وجھمتوفی گران می
. از این امر جلوگیری شده است) از قیمت

را مبنی بر این که پسر بزرگ فقط این امتیاز را دارد که سید در مسئلۀ حبوه، دلیل خود
گردد و در شود ولی قیمتش بر او حساب میشمشیر و انگشتری و قرآن متوفی به او تسلیم می

کند که خداوند فرموده میبرد، چنین بیانواقع از لحاظ قیمت چیزی بیشتر از سایر ورثه نمی
و ظاھر این آیه بر ) ۱۱:نساء(» نکَرِ مِثْلُ حَظِّ األنْثَیَیْدِکُمْ لِلذَّیُوصِیکُمُ اللَّهُ فِي أَوْال«: است

مشارکت زن با مرد در ھمۀ چیزھایی که میت از خود به جای گذاشته اعم از شمشیر و 
مصحف و غیره داللت دارد و ھمچنین ظاھر آیات مربوط به میراث والدین و زوجین اقتضاء 

را از جمیع ترکۀ میت ببرند و اگر برخی از ترکه را منحصر و ھا سھام مفروض خود دارد که آن
تر بدانیم و قیمت را بر او حساب نکنیم، این ظواھر قرآنی را کنار مختص به پسر بزرگ

تر به این چیزھا ممتاز شده اند که پسر بزرگایم و اصحاب ما ھم بر این اجماع نکردهگذاشته
اند که فقط داللت بر این دارند که ر اخباری اعتماد کردهھا بباشد بدون احتساب قیمت؛ بلکه آن
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تر است بدون این که به احتساب قیمت یا عدم احتساب آن اشیاء مزبور مختص به پسر بزرگ

ھا را با تر بدانیم ولی قیمت آنتصریحی شده باشد و حال اگر این اشیاء را مختص پسر بزرگ
م و به دیگر ورثه بدھیم، ھم ظواھر قرآنی محفوظ او حساب کنیم و از سھم االرثش کم بگذاری

عمل شده است ) تر به حبوهاختصاص پسر بزرگ(د مانده و ھم آن چه امّت بر آن اجماع دارن
و علت این که پسر بزرگ را به این گونه اشیاء اختصاص داده و در عین حال قیمت را با او 

زاوارتر است که این اشیاء مختصه به نمائیم، این است که او جانشین پدر است و سحساب می
) ۱۷۵ص،ید مرتضیس. (دپدر را تحت تصرف داشته باش

رسد و به قول عالمـه حلـی موجـب    نظر سید با وجود آن که دل نشین و منطقی به نظر می
و شـاید  ) ۱۸۴ص۲ج ،المختلف،حلی عالمه(ت قرآن و خصوص اخبار اسجمع میان عموم 

تـوان بـه آن وارد   به تأیید آن کشانده باشد اما انتقادات زیر را نیز میھمین ویژگی قانونگذار را
رغم ایـن ویژگـی مثبـت انسـان را از گـرایش بـه آن و قبـولش        تواند عليکرد؛ انتقاداتی که می

:منصرف سازد
توان گفت به رسد و حتی میروایت می۱۹ھا به در این نظر اخبار صریحی که تعداد آن. ۱

مالی به محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین دارند نادیده گرفته شده اسـت و  نوعی تواتر اج
تـر بـا مشـرب    توان از کنار آن به راحتی عبور کرد و بیشاین نقطه ضعف بزرگی است که نمی

نّی ا«اھل سنت سازگار است نه با مشرب شیعه که حدیث مشھور نبوی را آویزۀ گوش دارد که 
و شاید به ھمین دلیل باشد که صاحب جواھر نظر ابن » ...للّه و عترتیتاركُ فیکم الثقلین کتاب ا

شـھید  :و نیـز رك ۲۱۵و ۲۱۴ص۳۹ج ، نجفی(.دھدمۀ ضعفش بر آن ترجیح میجنید را با ھ
)۳۶۹ص۲ج ،مسالك االفھام،ثانی

البته نظر سید مرتضی بـا مشـرب او کـه خبـر واحـد را حجـت ندانسـته و آن را قـادر بـه          
داند و در مشرب فقھی خود غالباً بر اجماع اصحاب و عمومات قرآن عموم قرآن نمیتخصیص 

کند سازگار است، ھر چند که این گونه اخبار از حد خبر واحد فراتـر رفتـه و در حـد    تکیه می
مستفیض و حتی متواتر ھستند و از نظر قوت داللت و صراحت ھیچ گونه احتمال معنای دیگر 

.پذیرندرا نمی
رچه سید توانسته است به شکل زیبایی میان عموم قرآن و خصوص روایات جمع کند گ. ۲

ھا، ذوقی و تبرّعی است و با توجه به موازین علم اصـول، جایگـاھی در فقـه    اما این گونه جمع
ندارد و پذیرفتنی نیست و جمع تبرعی مادام که شاھدی در اخبار و ادلـۀ دیگـر نداشـته باشـد     
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خصوص اگر روایات مستفیضه به). ۲۱۸ص۴ج ،اصول الفقه،مظفر(د باشتواند قابل قبولنمی

. بر خالف آن باشد؛ مانند آن چه در مورد بحث است
مھجور بودن این نظر در میان فقھا آن ھم در شرایطی که حتی نظر ابن جنید که از سوی . ۳

. سـته شـده اسـت   بعضی نظری خالف اجماع دانسته شده از نظر بعضی دیگر موافق اجمـاع دان 
نظر سید مرتضی حتی به اندازۀ نظر ابن جنید ھم طرفدار پیدا نکرده و نه تنھا ادعـای اجمـاعی   

نفر موافق برای آن ۳ای۲توان در تاریخ فقه شیعه بیش از به نفع آن وجود ندارد بلکه حتی نمی
از آن جـا کـه   اجماع منقول و ادعـایي حجیتـی نـدارد ولـی     -بنابه نظر برخی–گرچه . پیدا کرد

تواند عامل ترجیح روایتی بر روایت دیگر یا نظری بر نظر دیگـر  شھرت فتوایي در شرایطی می
،حر عـاملی : ک. ر(. باشدوبر اساس روایات معتبر یکی از مالک ھای تر ججیح محسوب است

توان نظری را بر سایر نظرھا تـرجیح  چگونه می) از ابواب صفات قاضی۱۹باب ۷۵ص۱۸ج 
توان گفـت  داد که حتی ادعای شھرتی و اجماعی ھم به نفع آن وجود ندارد و بلکه به نوعی می

ظـر  ن(ن اجماع مرکب بر خالف آن وجود دارد؛ زیرا ھم موافقان نظر ابن جنید و ھم مخالفـان آ 
اند ھردو گروه با این نظر مخالفنـد و لـذا   بر نظریۀ خود ادعای اجماع کردهکه ھر کدام) مشھور

ھر دو گروھی که اجماعشان ادعا شده با این نظر مخالفند و این نظر بـا محـل اجمـاع ھـر دو     
کند و مخالف گروه مخالف است و با اضافه کردن این که سایر نظرھا ھم، این نظر را تأیید نمی

. اجماع مرکب بر خالف آن استتوان گفت آن است می
یکی دیگر از امارات ضعف نظر سید مرتضی آن است که خود ایشـان در ضـمن سـخن    . ۴

دارد که محرومیت زن از زمین شوھر، از متفردات امامیـه اسـت   خود در بیان این نظر اظھار می
ار داده و کوشد تا با ارائۀ تحلیلی خـاص، ایـن مطلـب را مـورد انتقـاد قـر      ولی در عین حال می

.       داند مطرح سازدمطلبی مخالف آن چه خودش نظر ھمۀ امامیه می
اند که بـه منزلـۀ   بعضی از معاصران در جمع میان این دو دسته روایت، راھی را پیش گرفته

انـد دو حـدیث اخیـر نـص در     پذیرش نظر متروك و خالف اجمـاع ابـن جنیـد اسـت و گفتـه     
اما روایـات  . برداحت دارند که زن از ھمۀ اموال شوھر ارث میاند؛ یعنی در این نکته صرعموم

دیگر نص در خصوص نیستند و لذا به دلیل ترجیح نص بر ظاھر، روایات حرمان کنار گذاشته 
حتی اگر ھم احادیث حرمان را نـص  ) ۲، ص صانعی. (دشوشده و فتوا به عدم حرمان داده می

نص ھر دو ساقط شده و مطابق اطالق قـرآن و  در محرومیت زوجه بگیریم به دلیل تعارض دو
. دھیمبا استناد به اصل اطالق، ارث برای زن را مطلق دانسته و فتوا به عدم حرمان می
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ای اسـت کـه در   سازد صراحت و تأکید ویژهاما آن چه پذیرش این نظر را قدری دشوار می

نیسـت و اگـر روایـات عـدم     روایات حرمان وجود دارد که قابل مقایسه با روایات عدم حرمان
روایـات حرمـان ھـم    -که بعید است بتوان به آن نص گفـت  –حرمان را ھم نص فرض کنیم 

نص است؛ با این تفاوت که تعدد و تاکید بیشتری بیان شده است و مطابق موازین علـم اصـول   
در صورت تعارض ظاھر با اظھر و صریح با اصرح ترجیح با دلیلی است که اظھـر و اصـرح و  

و ھر اھـل ذوقـی بـا    ) ۷۸ص ۶ج ،المحکم فی اصول الفقهحکیم محمد سعید،(د مؤکدتر باش
تواند قضاوت کنـد کـه تأکیـد و صـراحت روایـات حرمـان بـه مراتـب از         مالحظۀ روایات می

.صراحت و تأکید روایات عدم حرمان بیشتر است

اشکال دوم
ھایی است که در ایـن  تنوع واژهمشکل دیگری که در روایات این باب وجود دارد، تعدد و

و ماننـد آن کـه بـرای تعیـین     » ضیاع«و » رباع«و » دور«و » عقار«اگر . احادیث به کار رفته است
شـود امـا   باشد نظر مشھور تأیید می» ارض«متعلق محرومیت زوجه به کار رفته ھمگی به معنی 

عالوه بر تعارضی که میـان ایـن   ھا را به معنای واحدی از این دست ارجاع دھیم اگر نتوانیم آن
دسته از روایات با دستۀ دیگر وجود داشت و در اشکال اول مطرح شـد میـان احادیـث ھمـین     
دسته یعنی احادیث حرمان با خودشان ھم تعارض و تضاد ایجاد خواھـد شـد و اگـر تعـارض     

معـارض  کنند و لذا احادیث عـدم حرمـان بـال    میان این دسته ایجاد شود ھمدیگر را ساقط می
.رسدمانده و نظریۀ عدم حرمان به اثبات می

ھای بـه کـار رفتـه ضـرورت     برای رفع این اشکال بررسی واژگانی و نگرشی به معنای واژه
.کندپیدا می

ابـواب ۱۷ج در کلیۀ احادیث مربوط به این موضوع که در کتاب وسائل الشیعه حرعـاملی  
زوجه از ارث در بخشی از اموال شـوھر  میراث ازواج دسترسی است به طور صریح محدودیت

ه به شکل زیـر قابـل   مطرح شده اما در بعضی کلمۀ ارض به کار رفته در بعضی کلمات دیگر ک
:دسته بندی است

۱و۱۶و۱۴و۷ثیاحاددر » عقار«
۱۵و۱۱و۸و۶و۵و۴و ۳در احادیث » ارض«
۱۳و۱۲و۱۰و۱در احادیث » دور«
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۵درحدیث »ارد«
۱۱و۲در حدیث » باعر«
۱۳در حدیث » یاعض«

مشخص است و اعم است از انواعی چون زمین کشاورزی، زمین مسکونی، » ارض«معنای 
.ملک تجاری و غیره

جمع عَقر به معنی اصل و موضع است و گفته شده که به معنی زمـین  ) با فتح عین(» رعَقا«
آن است و بعضی ھم آن را به معنـی کاالھـای   به معنی زمین » عَقار البیت«مسکونی است؛ زیرا 

ھم به معنای منزل و ارض به کار رفته » عَقار«) ۵۹۶ص ۴ج ،ابن منظور. (داناصلی تفسیر کرده
است و به معنی نخل اسـت و معنـی   ) با فتح ضاد(ه که جمع ضََیع» ضیاع«است و ھم به معنای 

. دگوینـ مـی » عقـر االرض «سرسبز ھـم  ھای علف زار و ارض ھم برای آن ذکر شده و به زمین
)ذیل واژه عقرطریحیو ،و نیز مراجعه شود به لوئیس معلوف۵۹۶ص ۴ج ،ابن منظور(

۵، ج زبیـدی (ت نیز جمع رَبع است و به معنی محل و منزل و خانه اس) با کسر راء(» عرِبا«
)۱۰۲ص ۸، ج و ابن منظور۳۳۸ص 
مسکونی است؛ گر چه به معنی اراضی گسـترده  جمع دار است و مقصود از آن منزل» دور«

شود نیز اسـتعمال شـده   ھا ایجاد میھا نیز به کار رفته و به معنی گودالی که بین کوهدر میان کوه
)لوئیس معلوف ذیل واژه دور. (تاس

-ھر سه جمع ضَیعه ھستند که به معنی آب و زمین زراعتی می» ضیع«و » ضیعات«، »ضیاع«
ا کسر عین جمع ضیعه است که به معنی زمین کشاورزی است و با فتح عـین  ب» ضیاع«باشند و 

)۵۹۶ص ۴ج ،معنای لغوی ضیاع ابن منظور. (تبه معنی زن و فرزند نفقه خور اس
ھـا بـا وجـود داشـتن     توان فھمید که ھمۀ آنبا دقت در معنای ذکر شده برای این الفاظ، می

وند ولی از آن جا که ارض معنائی اعـم از زمـین   رمعنای مختلف به معانی أرض ھم به کار می
زراعتی و مسکونی دارد کشف مراد جدی گوینده از میان این مجموعه از احادیث دشوار است 

توان فھمید که مقصود، ارض به معنای اعم است یا به معنای أخص و آن چـه  و به سادگی نمی
شود یا نـوع خاصـی از   نواع میزوجه از آن محروم شده معنای عام ارض است که شامل ھمۀ ا

آن مثالً زمین مسکونی یا زراعی یا تجاری؟
شـود و خـاص بـه    بر اساس موازین اصول فقه، در این گونه موارد عام بر خاص حمل مـی 

امـا  ) ۳۳۳ص ۳ج ،صاحب معالم(د شودلیل اظھر و اصرح بودن مراد جدی گوینده قلمداد می
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تی یک چیز بیان شده و اگر بنا باشد عام بر خـاص  مشکل این جاست که خاص نیز در ھر روای

حمل شود به کدام خاص باید حمل گردد؟ زیرا ھم رباع و عقار در روایات به کار رفته کـه بـه   
که به معنی زمـین کشـاورزی اسـت؛ و ھـم     معنی زمین مسکونی ھستند؛ ھم ضیاع به کار رفته

.ھاستکه به معنای زمین ھای موات میان کوه» دور«
اضافه شده و » دور«به » عقار«اند؛ مثالً ھا به صورت ترکیبی آمدهبعضی روایات این واژهدر

» ضربـاع االر «و در بعضـی دیگـر   ) ۷حدیث ۱۷، ج حر عاملی(ه آمد» عقار الدور«به صورت 
ھـا ھـم   و بیان معنی دقیق این) ۱۷ھمان حدیث (» لعقار الرج«و در بعضی ) ۱۱ھمان حدیث (

.قابل بررسی است
اگر دور به معنی مسکونی باشد عقار الدور به معنی زمین مسـکونی سـر سـبز و علـف زار     

ھا را خواھد بود که معنای روشنی ندارد اما اگر معنای دیگر دور را که اراضی گسترده میان کوه
شـود و لـذا   ھا معنـا مـی  ور زمین ھای سر سبز میان کوهدآن در نظر بگیریم معنای عقار البرای

ھـای آبـاد شـده توسـط شـوھر کـه در       توان گفت مقصود زمـین می. کندروشنی پیدا میمعنای
ھا انفال است و متعلـق بـه حـاکم    ھا و دره ھاست؛ زیرا زمین ھای آباد نشدۀ کوھستانکوھستان

.است
رباع نیز به معنای اراضی مسکونی است و لذا رباع االرض به معنای زمین از انواع مسکونی 

.یرا مضاف و مضافٌ الیه غالباً برای تحدید و بیان نوعی از انواع مضافٌ الیه استباشد؛ زآن می
ھای سرسبز و به معنای زمین» عقار الرجل«اگر عقار به معنای زمین سرسبز و علفزار باشد، 

انـد  علف زاری است که از آن یک مرد باشد و لذا مقصود از روایاتی که این لفظ را به کار برده
بود که زوجه سھم االرثی در عقار الرجل ندارد و از زمین ھای سرسـبز و علـف زار   آن خواھد 

.بردشوھرش ارث نمی
تـوان مـورد   ھا به صورت ترکیبی به کار رفته نیـز نمـی  می بینیم که در مواردی که این واژه

ھـا بـه زمـین مسـکونی داللـت      محرومیت زوجه را به طور خاص معین کرد؛ زیرا بعضی از آن
ھـای بیابـانی و کوھسـتانی؛ و اینجاسـت کـه      د؛ بعضی به زمین زراعتی و بعضی به زمـین داشتن

ھا تقویت یابد اما آن چه پذیرش ادعای تعـارض را دشـوار   ممکن است ادعای تعارض میان آن
ھا را به صورت عطف به کار برده و مثالً گفته شده اسـت زن  کند احادیثی است که این واژهمی
یـا از  ) ۱۵ھمـان حـدیث   (» ضتـرب الـدار و االر  «یا از ) ۱۰ھمان حدیث (» رعقا«و » دور«از 

ھمـان  (ت شـوھر محـروم اسـ   » دور و ضیاع«یا از ) ۱۲ھمان حدیث (» حقری و الدور و السال«
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).۱۳ثیحد

شـرح ابـن   (ت عطف در ادبیات عرب به معنای اتحاد معطوف و معطوفٌ علیه در حکم اس
ھا را به صورت عطف بـه کـار بـرده آن    و لذا معنای احادیثی که این واژه) ۲۲۵ص ۲ج عقبل 

شـود و بـا   ھا مـی ھا در حکم واحدی ھستند و محرومیت، شامل ھمۀ آنخواھد بود که ھمۀ آن
این توضیح، نظریۀ تعارض تضیعف شده و احتمال آن که ھمۀ این مـوارد از مـوارد محرومیـت    

ق محرومیـت زوجـه ھمـۀ انـواع      راین، میبناب. گرددباشد تقویت می توان نتیجه گرفت که متعلـَّ
اراضی است و در ھر روایتی مصداقی از مصادیق زمین مطرح شده و این مطلب مانند آن است 

این دو جملـه  . »ال تضرب زیداً«: یک بار دیگر بگوید» ال تضرب احداً«: که کسی یک بار بگوید
دومی مصداقی از مصادیق اولی است و ذکر خاصی بعـد از  با ھم تضاد یا تعارض ندارند؛ زیرا
ای مانند عطـف، بـر عـدم تخصـیص     به خصوص اگر قرینه. عام ھمیشه برای تخصیص نیست

.وجود داشته باشد ھم چنان که در سطور پیشین بیان شد
در این میان، تعدادی از فقھا، که احتماالً جمع این روایات را امکان پذیر ندانسـته و راھـی  

اند که چون تخصیص خالف اصل است باید به اقل مـورد اکتفـا   اند، فرمودهبرای آن پیدا نکرده
،شیخ مفیـد (د انکرد و لذا تخصیص را به زمین مسکونی که قدر متقین آن است اختصاص داده

انـد؛ امـا نبایـد از    و حرمان زوجه را تنھا در خصوص زمین مسکونی پذیرفته) ۱۰۴المقنعه ص 
داشت که قدر متیقن معلوم نیست که زمین مسکونی باشد؛ زیرا ھم زمین مسکونی در نظر دور 

ھای کوھستانی و این انـواع زمـین از بـاب    روایات ذکر شده و ھم زمین کشاورزی و ھم زمین
.اقل و اکثر نیستند که ما به اقل اکتفاء کرده و نسبت به مابقی اصالة العموم را جاری کنیم

نتیجه گیری
جه به مطالب گفته شده، محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین قطعی است و وضوح با تو

را حمل بر محرومیت از عین توان آنو صراحت داللت این گونه روایات به حدی است که نمی
وقتـی در کنـار بیـان    –بـه اصـطال ح فقھـاء    –زمین و عدم محرومیـت از قیمـت کـرد؛ زیـرا     

بیـان  ) اعیان ملك(ر ت، عدم محرومیت از قیمت ابنیه و اشجامحرومیت از زمین در ھمان روایا
شود معلوم است که گوینده نسبت به قیمت یا عین زمین در مقام بیان بوده و قصد بیان کلی می

و اجمالی را نداشته است و وقتی گوینده در مقام بیان باشد اما قید و شرطی را مطـرح نسـاخته   
توان محرومیت زوجه از زمین را به اطالق آن ق است و میو تقییدی نزند، مجرای اصالة االطال
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حمل کرد و احتمال تقیید آن به قیمت را نادیده گرفت و در نتیجه نظر مشـھور کـه محرومیـت    

دھد با موازین فقھی سازگارتر اسـت و لـذا قـانون    زوجه را از زمین به عین و قیمت تعمیم می
.رسدتر به نظر میتر و مستدلموجهقبلی،

پیشنھاد
رسد با عنایت به روایات مستفیضۀ شیعه در بر اساس مباحث و مطالب ذکر شده به نظر مي

این موضوع، آن چه در قانون مدني قبلي ایران در خصوص محرومیت زوجـه از بعضـي امـوال    
ھمسر آمده بود با موازین فقھي و نظریات معتبر سازگارتر است و قانون جدید بیشتر با مشرب 

سید مرتضي سازگاري دارد که خبر واحد را حجـت نمـي دانسـتند یـا بـا      فقھاي متقدمي چون
موازین فقھي شیخ طوسي و علماي پس از او از جمله فقھاي معاصر که حجیت خبر واحـد را  

دانند به خصوص با عنایت به این که روایـات موجـود، از حـد خبـر     پذیرفته و از مسلمات مي
. متواتر استواحد فراتر رفته و در حد مستفیض و بلکه

بر این اساس پیشنھاد مي شود که این اصالحیه لغو گردیده و مطابق نظریات اثبات شـده و  
مورد قبول جامعۀ فقھي تنظیم شود یا به حالت قبلي که مطابق نظر اکثریت قریب به اتفاق فقھـا  
بود برگردد؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است ایـن شـبھه را در ذھـن تحلیـل گـران قـوت       
ببخشد که مسئوالن امر و قانون گزاران ایران تحت فشـارھای سیاسـی و بـرای حفـظ مصـالح      

و از ) ۲۶/۹/۱۳۸۶حسـین زاده محبوبـه روزنامـه اعتمـاد     (ه موقت، دست بـه تغییـر قـوانین زد   
به خصوص که تأیید ایـن  . اندموازین مسلم و اثبات شده و پذیرفته شدۀ خود شأن عدول کرده

صریح بلکه به صورت ضمنی و با سکوت معنـی دار شـورای نگھبـان، در    اصالحیه نه به طور 
و » استحسـان «ای رخ داده باشد، این ھمان حکم تأیید شده قرار گرفته است و اگر چنین پدیده

ن تغییر حکم خدا به تشخیص بشر است کـه بطـالن و غیـر مشـروع بـودن آن در میـان شـیعیا       
ھای اھـل سـنت، متَّفَـقَُ علیـه و نـوعی      فرقهو بعضی ) ۱۸۰ص ۲ج ، مظفر ۱۳ص ،مشکینی(

مضاف بر آن که عـدول از مـوازین شـرعی در    ) ۱۷۱ص غزالی . (تگذاری و تشریع اسبدعت
تـرین اصـل قـانون    قانون اساسی ایران است کـه مھـم  ۴قانون گذاری، مخالفت صریح با اصل 
.اساسی و حاکم بر ھمۀ اصول آن است

نون گذاری نشانۀ ضعف قـانون گـذاران ایـران در تنظـیم     این گونه تسامحات در قا«این که 
قوانین، مطابق شرع اطھر و اجرائی کردن اسالم، متناسب زمان و مکان حاضر و خبـری تأسـف   
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انگیز و نگران کننده برای انقالب و نظام است یا آن که نوید بخش تحولی مثبت در علم فقه و 

کشف نواقصی در مبـانی فقـه کھـن و آغـاز     تولد فقھی نوین متناسب با زمان و مکان حاضر و
ھای کنار گذاشتن آن در عمل و خبری مسرّت بخش برای احیاگران اندیشۀ دینی است و تالش

ای است در مقابل تحوالت اجتناب ھا، پا فشاری بی نتیجهامثال مؤلف در امثال این گونه تحلیل
حکومتی که در گذشتۀ تاریخ ھـم  ھای ناپذیر در فقه و فھم دینی و در نحوۀ حکومت و سیستم

.پرسشی است که باید برای پاسخ آن، در انتظار آینده باشیم» بی سابقه نبوده است؟

منابع
.قرآن کریم

کشف الرموز فی شرح المختصـر  عروف به فاضل آبی، م) ق۶۹.م(آبی، زین الدین حسن بن ابی طالب، 
.ق۱۴۱۱قم، مؤسسه النشر االسالمی،. النافع

الحیـاء السـالم علـیھم البیـت آل، قم، مؤسسةکفایة األصولکاظم بن حسین، خراسانی، محمدآخوند 
.ق١٤٠٩التراث، 

، قم، مؤسسة النشر االسـالمی، چـاپ دوم،   السّرائر الحاوی لتحریر الفتاویابن ادریس، محمّد بن احمد، 
.ق١٤١٠

.ق۱۴۰۶جامعه مدرسین، قم، ، المھذب، )ق۴۸۱م (ابن البراج، عبدالعزیز، 
. ق١٤٠٥دب الحوزة، ، نشر اقم، لسان العربابن منظور، محمّد بن مکرم، 
.بی جا، عه الثانیه، بی تا، الطبشرح ابن عقیل، )ق۷۶۹م(ل ابن عقیابن عقیل، بھاء الدین عبداهللا

فراکسـیون زنـان   نماینده مـردم اصـفھان در مجلـس شـورای اسـالمی و عضـو       (، اخوان بی طرف، نیره
.۲۸۷۷۴کد خبر ۲۱/۹/۱۳۸۷تاریخ http://wwwtabnak.ir، سایت تابناک به نشانی)مجلس

.ق۱۴۰۳، )ع(ق ، تھران، مکتب الصادبلغة الفقیهآل بحر العلوم، محمد بن محمد تقی،
۱۴۱۲الطبعه االولی، قم، موسسـه انصـاری،  حاشیة علی کفایة االصول،، )ق۱۳۸۳م (بروجردی، حسین، 

.ق
بیروت، دار احیاء التراث العربی وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة،حرّ عاملی، محمّد بن حسن، 

.ق۱۳۹۱
تا، قم، مؤسسة النشر اإلسالمی، بیمعالم الدین و مالذ المجتھدینحسن بن زین الدین ابن الشھید ثانی، 

.۲۶/۹/۱۳۸۶، روزنامه اعتماد، حسین زاده، محبوبه
.ق۱۴۱۹، موسسه النشر االسالمی قم مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العالمةحسینی عاملی، محمد جواد، 
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.ق۱۴۱۴، االولی، موسسه المنارة، الطبعالمحکم فی اصول الفقهحکیم، محمد سعید،

Bestr2me۲۰/۱۲/۱۳۸۷ای، سید علی، رھبر معظم انقالب اسالمی، سایت خامنه
.۱۳۵۲،اپ نشر نیما، چتبریز، ارث زن از دارائی شوھرزاخری، زین العابدین، 
.ق۱۴۱۴، ةکتبة الحیا، مبیروت، تاج العروس من جواھر القاموس، )ق۱۲۰۵م (، زبیدی، محمد مرتضی

، تحقیـق السـید   المراسم العلویة فی االحکـام النبویـة  ، )ق۴۴۸م (سالر بن عبد العزیز، ابی یعلی حمزه، 
.بی جا، بی تامحسن الحسینی االمینی، 

قـم، االنتصار فـی انفـرادات االمامیـة،   ) ق۴۳۶م (سیدمرتضی عَلَم الھدی، سید مرتضی علی بن حسین 
.ق۱۴۱۵موسسه نشر اسالمی، الطبعة االولی، 

.ش۱۳۸۳م ۲۰۰۴ق ۱۴۲۷هیاالسالممجمع الذخائر ،قم،جوابات المسائل نسخه التبانیات، ______
ش۱۳۴۶اپ دانشگاه تھران، ، چتصحیح دکتر ابوالقاسم گرجیالذریعة الی اصول الشریعة،، ______

.قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران
بـی  ، چاپ سـنگی،  مسالک االفھام فی شرح شرایع االسالم،)ق۹۶۶م (شھید ثانی، زین الدین بن علی، 

.بی نا، بی تاجا، 
ق۱۳۱۳چاپ ) بی جا(، ، از مجموعه رساالت دھگانه شھید ثانی، رسالة فی میراث الزوجة______

نسخه خطی موزه و کتابخانه ،صیانه االبانه،)ق۱۳۳۹-۱۲۶۶(د تح اهللا بن محمد جوا، فشریعت اصفھانی
oai:ical.ir/44423ناسه ش) ابی ت(مجلس شورای اسالمی مرکز اسناد
، قـم، منشـورات مکتبـة    الحبل المتـین فـی احکـام الـدین    ، )ق۱۰۳۱م (، بن حسینمحمد شیخ بھائی،

.ق۱۳۹۸بصیرتی، چاپ سنگی،
: به نشانی۲۴/۹/۸۶پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهللا صانعی، ) معاصر(، صانعی، یوسف

http://www.saanei.org/page:php
دار الکتب قم،، ةالرابعةالطبعاالستبصار فی ما اختلف من االخبار،، )ق۴۷۰م (طوسی، محمد بن حسن، 

.۱۳۶۳االسالمیه، 
.ق۱۴۰۹المطبعة االعالم االسالمی، الطبعة االولی،،النجف االشرفالتبیان فی تفسیر القرآن،، ______
.ق۱۴۱۷اسالمی،، الطبعة االولی، قم، موسسه نشر الخالف، ______
.ق۱۴۱۷،، الطبعة االولی، موسسه آل البیت والنشر، قمالعدة فی اصول الفقه، ______

مؤسسه نشر اسالمی، قم،، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، )ق۷۲۶م (حسن بن یوسف، عالمه حلی، 
.ق۱۴۱۲االولی، ةالطبع

.ق۱۴۱۷دار الکتب العلمیه، بیروت،ول،المستصفی فی علم االص) ق۵۰۵م (، غزالی، محمد بن محمد
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دار بیـروت،  االسـالم فـی مسـائل الحـالل و الحـرام،      شرائع ، )ق۶۷۶م (محقق حلی، جعفر بن حسن، 

.م۱۹۸۳/ ق۱۴۰۳، ةالثانیةعالطبء، ضوااال
، قم، الدراسات االسالمیه فی مؤسسـه البعثـه، الطبعـه الثالثـه،     ، المختصر النافع فی فقه االمامیة______

.ق۱۴۱۰
دعائم االسالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و االحکام من اھل ) ق۳۶۳م (مغربی، نعمان بن محمد، 

.ق۱۳۸۳دار المعارف، قاھره،، تحقیق آصف بن اصغر فیض، بیت رسول اهللا
.تا، چاپ سنگینا، بیجا، بی، بیقوانین األصول، )ق۱۲۳۱م (حسین، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد

،تابخانـه شـرافت  ، کتھرانبدائع االحکام فی فقه االسالم،مھدی بن مصطفی الحسینی التفرشی، الھوتی،
.چاپ سنگی موجود در کتابخانه وموزه مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

.م۱۹۸۶،چاپ بیستم،دار المشرق المطبعه الکاثولیکیه،، بیروتواالعالمالمنجد فی اللغة لویس معلوف، 
بنیاد پژوھشـھای  ، مشھد، ترجمه محمد آصف فکرت، ای بر فقه شیعهمقدمهمدرسی طباطبائی، حسین، 

.۱۳۶۸آستان قدس رضوی، 
.ق۱۴۱۳،الطبعة الخامسة، قم، نشر الھادی، اصطالحات االصول و معظم ابحاثھامشکینی، میرزا علی،
، الطبعة الرابعة، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسـالمی، قـم  اصول الفقه،، )ق۱۴۸۸م (مظفر، محمد رضا، 

۱۳۷۰.
.۱۳۶۲دفتر تبلیغات اسالمی، ،، قملمسائلتوضیح امنتظری، حسین علی، 

.ش۱۳۷۶انتشارات اطالعات، تھران،، میراث زوجه در حقوق اسالم و ایرانمھر پور، حسین، 
.۱۳۶۷دار الکتب االسالمیة، تھران، ، جواھر الکالم فی شرح شرائع االسالمنجفی، محمد حسن، 

مؤسسـه آل البیـت   قـم،  ، مستند الشیعة فی احکام الشـریعة ، )ق۱۲۴۵م (نراقی، احمد بن محمد مھدی، 
.ق۱۴۱۵الحیاء التراث، الطبعة االولی، 


