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ﭼﮑﯿﺪه

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

اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻼﺣﯿﮥ ﻣﺎده  ۹۴۶ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮫﻤـﯽ در ﻧﺤـﻮۀ ارث ﺑـﺮی زوﺟـﻪ از ھﻤﺴـﺮ ﺧـﻮد

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﻓﻘﮫﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﮫﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ و
ﻧﻈﺮھﺎی ﻧﺎدر و ﻣﺘﺮوک ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از دﯾـﺪﮔﺎه ﻓﻘﮫـﯽ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻠﯿـﻞ

ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ھﺪف ارﺗﻘﺎی ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و واﻗﻊ ﮔﺮاﯾـﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟ ﻮد ،ﻣﯿﺰان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺻﻼﺣﯿﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﮫﯽ و دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨـﺪه ﯾـﺎ
ﻣﺆﯾﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،زﻣﯿﻨﮥ ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ در آﯾﻨﺪه و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آرﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨـﯽ

اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻞ ﭼﮫﺎرم ﻓﺮاھﻢ آﯾﺪ.

ﮐﻠﯿﺪواژهھﺎ :زن ،ارث ،زوﺟﻪ ،اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ،ﻋﺮﺻﻪ ،اﻋﯿﺎن ،اﺻﻼﺣﯽ ،ﻣﺎده  ،۹۴۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان.

* .ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل١٣٩٠/٠٤/٢٠:؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮫﺎﯾﯽ.١٣٩٠/١٢/٠٧ :
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ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺷﻤﺴﯽ ﻻﯾﺤﻪای در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ

ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮاد  ۹۴۶ﺗﺎ  ۹۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﮐـﻪ در ﺧﺼـﻮص ﻣﯿـﺮاث زوﺟـﯿﻦ از
ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻮرد اﺻﻼح ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺼـﻮّﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻮرای ﻧﮕﮫﺒـﺎن ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﺮع ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ )اﺧﻮان ﺑﯽ ﻃﺮف ۱۳۸۷ ،ﺳـﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﻨـﺎک( و از آن ﭘـﺲ

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

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن )اﺻﻞ  ۹۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( در ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺖ ده روز و ﻋـﺪم اﻋـﻼم ﻧﻈـﺮ ،ﻣﺼـﻮﺑﻪ،
ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ در ﺷﻤﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ در آﻣﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠـﯽ ﺷـﺪ و

ﺑﻪ ﻧﮫﺎدھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ،در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺣﺪود ھﻔﺘﺎد

ﺳﺎل از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدۀ  ۹۴۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺳـﺎﺑﻖ ارث زوج از ھﻤـﮥ

اﻣﻮال زوﺟﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ارث زوﺟﻪ از اﻣﻮال زوج ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ و زوﺟﻪ از ﻋﺮﺻﮥ
اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ھﯿﭻ ﺳﮫﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﻘﻂ در اﻋﯿﺎن آنھﺎ )اﺑﻨﯿﻪ و اﺷﺠﺎر( ﺳﮫﯿﻢ ﺑﻮده آن ھﻢ در
ﻗﯿﻤﺘﺶ ﻧﻪ در ﻋﯿﻨﺶ و ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﻓﻮت ھﻤﺴﺮش ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻨﯿﻪ و اﺷﺠﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ

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

ﺗﻤﺎم اﻣﻮال زوج ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﮫﻢ زوج از ﺗﻤﺎم اﻣﻮال زوﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺳﮫﻢ

ارث زن از اﻣﻮال زوﺟﻪ در اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل اﻋﻢ از ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎن ،اﺧﺘﺼـﺎص ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ اﻣـﻮال

دارد و از ﻋﯿﻦ آنھﺎ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ ﺳﮫﻢ ﻣﺮد از ارث زوﺟﻪ در اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ،ھـﻢ ﺑـﻪ ﻋـﯿﻦ

ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ھﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ )روزﻧﺎﻣﮥ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره  ۱۸۶۵۱ﻣـﻮرخ  .(۱۳۸۷/۱۲/۲۱ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدۀ  ۹۴۷ﮐﻪ درﺑﺎره ﻧﺤﻮۀ ﻗﯿﻤﺖ ﮔـﺬاری ﺑـﻮد ﺳـﺎﻟﺒﻪ ﺑـﻪ اﻧﺘﻔـﺎء ﻣﻮﺿـﻮع

ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ؛ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﺳﮫﻢ زوﺟﻪ از ھﻤﮥ اﻣﻮال ،آن ھﻢ از ﻋـﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ دﯾﮕـﺮ ﻧﺤـﻮۀ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ،ﻟﺬا در ﻣﺎدۀ  ۹۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ورﺛﻪ از ﭘﺮداﺧـﺖ

ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺧﻮد را از ﻋﯿﻦ اﻣﻮال اﺳـﺘﯿﻔﺎء ﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ،ﻗـﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ را در ﻣﺒﺤﺚ ارث زوﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻧﻈﺮھﺎی ﻧﺎدر و ﻣﺘﺮوک ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺘﻘـﺪم

ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد.
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ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام دﻟﯿـﻞ ﻓﻘﮫـﯽ و ﻣـﺪرک ﻣﻌﺘﺒـﺮ ،اﻗﺘﻀـﺎی ﭼﻨـﯿﻦ

ﺗﻐﯿﯿﺮی را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ در ﻧﻈﺎم ﻓﻘﮫﯽ و ﭼﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻋﯽ

را داراﺳﺖ؟
ﻣﻘﺪﻣﻪ

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

ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ )ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،اﺻﻞ دوم و ﺳـﻮم ،ﺑﻨـﺪ  (۹و ﯾﮑـﯽ از ﻣﮫـﻢﺗـﺮﯾﻦ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت از ﻣﯿﺎن اﯾـﻦ

دو ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ(؛ اﻣﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ھـﻢ ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ از
آﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ر .ک :ﺣﺪﯾﺪ۲۵ :؛ و اﻟـﺮﺣﻤﻦ ۷ :و (۹
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﻣﻼک ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯿﺰان ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد؛ ﻣﺮزھﺎ و ﻣﺼـﺎدﯾﻖ آن

ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ روﺷﻦ ﺷﻮد و از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂھﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد و ﺑﯽ ﺷﮏ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و اﺣﮑﺎم ﺷﺮع اﻃﮫﺮ و ﻓﻘﻪ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﮐـﻪ ارث اﺋﻤـﮥ

ﻃﺎھﺮﯾﻦ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻼک ﺑﺮای ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻋـﺪاﻟﺖ و ﻋـﺪاﻟﺖ

ﻣﺤﻮری ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻼﺣﯿﮥ ﻗﺎﻧﻮن ارث اﯾﺮان و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻣـﻼكھـﺎی ﻋـﺪاﻟﺖ و

اﻧﺼﺎف در آﯾﻨﮥ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ

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

ﺳﻨﯽ از ﺳﻮﺋﯽ و ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋـﻼوه
ﺑﺮ آﺛﺎر و رﺳﺎﻟﻪ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﯾﻦ ﺧﺼـﻮص ،ﻣﺒﺤـﺚ ارث در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪھـﺎی ﻓﻘﮫـﯽ ،ﯾﮑـﯽ از
دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ داﻣﻨﻪﺗﺮﯾﻦ اﺑﻮاب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳـﺖ .اﻣـﺎ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ،در ھـﺮ
زﻣﺎن ،ھﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺮﻣﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪ ،ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻪ ﮐـﻪ ادﻟـﮥ اﺣﮑـﺎم را ﺑـﺎز
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

ﺷﺎﯾﺪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺣﯿﺎت ﺟﺎدواﻧﻪاش ﻧﯿﺰ رﯾﺸﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ 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
ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺣﮑﺎم و ادﻟﻪ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨـﺪ؛ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺒﺐ ،و ﺑـﻪ

ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﮥ اﺻﻼﺣﯿﻪای ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً در ﻗﺎﻧﻮن ارث اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺠﺪد ادﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ و راھﮑﺎرھﺎﺋﯽ ﺗﺎزه ﺗﺮ ﺑﻮد.

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

ﺳﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻧﺠﻔﯽ (۲۰۷/۳۹ ،و آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺮاﺣﺘﺎً اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ را ﺑﯿـﺎن

ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﻧﺴﺎء (۱۲:اﻣﺎ در ارث زوﺟﻪ از اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺷﻮھﺮش ﭘﻨﺞ ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮد دارد )ر.

ک :ﺷﮫﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﻟﮏ اﻻﻓﮫﺎم۳۶۸/۲،؛ آل ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم۸۷ -۸۱/۳ ،؛ ﻧﺮاﻗﯽ(۷۵۱/۲،

ﻧﻈﺮ اول ﻧﻈﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﻓﻘﮫﺎﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از ﻓﻘﮫﺎی ﺷﯿﻌﻪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻘﮫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ

آن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ زن از زﻣﯿﻦ ﺷﻮھﺮ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد؛ اﻋﻢ از آن ﮐـﻪ زﻣـﯿﻦ زراﻋﺘـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﺗﺠﺎری و اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻞ ﻣﺎل اﺳﺖ و ھـﻢ ﺷـﺎﻣﻞ

ﻗﯿﻤﺖ آن و زن ﻧﻪ از اﺻﻞ زﻣﯿﻦ ﺷﻮھﺮ ارث ﻣﯽﺑﺮد ﻧﻪ از ﻗﯿﻤﺘﺶ؛ اﻣﺎ از اﻋﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ و درﺧﺘﺎن

ارث ﻣﯽﺑﺮد وﻟﯽ از ﻗﯿﻤﺖ آنھﺎ و زن ﭘﺲ از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری آن ﺑﻨﺎھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﮫﻢ ﺧـﻮدش را از

ﻗﯿﻤﺖ آن اﻣﻮال ﺑﺒﺮد .ﻣﺎده  ۹۴۶ﺳﺎﺑﻖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻧﻈﺮ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زن ﻓﺮزﻧﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻋﯿﻦ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ھﻢ ارث ﻣﯽﺑـﺮد

اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ در اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘـﻮل ﺳـﮫﻤﯽ ﻧـﺪارد و ﻓﻘـﻂ از ﻗﯿﻤـﺖ آنھـﺎ ارث

ﻣﯽﺑﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ )ﺷﺮاﯾﻊ اﻻﺳـﻼم (۳۴ /۴،و اﺑـﻦ ﺟﻨﯿـﺪ اﺳـﮑﺎﻓﯽ

)ﻧﺠﻔﯽ ،ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ج  ۳۹وﻧﯿﺰ ر .ک ﻃﻮﺳﯽ ،اﻟﺨﻼف ج  ۸ص  ۱۸۹ﻣﺴـﺌﻠﻪ ص  ۲۰۷ھـﺮدو
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ( را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﻧﻈـﺮ ﺳـﻮم ﻧﻈــﺮی اﺳـﺖ ﮐــﻪ ﺑـﻪ ﺳــﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀـﯽ ﻧﺴــﺒﺖ داده ﺷـﺪه )ﻣﺤﻘــﻖ ﺣﻠـﯽ ،ﺷــﺮاﯾﻊ

اﻻﺳﻼم ۳۴/۴،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﮫﺪی ،اﻻﻧﺘﺼﺎر ص  (۱۷۵و آن اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ زن از
ﻋﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺳﮫﻤﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﻗﯿﻤﺖ آن ﺳﮫﯿﻢ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ اﻣـﻮال ﻏﯿـﺮ ﻣﻨﻘـﻮل ﻧﯿـﺰ

ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرت ﺑﭽﻪ دار ﺑﻮدن از ﻣﺘﻮﻓﯽ ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ ،و در ﺻـﻮرت
ﺑﭽﻪ دار ﻧﺒﻮدن ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم .ﻓﺘﻮای ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ھﻢ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ ﺗﻄـﺎﺑﻖ دارد) .ﺧﺎﻣﻨـﻪای،

زﻣﺴﺘﺎن 1391
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 (۱۳۸۷/۱۲/۲۰و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪۀ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮ ﭼﮫﺎرم آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن از ھﻤﮥ اﻣﻮال ﺷﻮھﺮش ارث ﻣﯽﺑﺮد اﻋﻢ از ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘـﻮل و

اﻋﻢ از ﻗﯿﻤﺖ و ﻋﯿﻦ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ از ھﻤﮥ اﻣﻮال زن ارث ﻣﯽﺑﺮد) .ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ ،ﻣﺨﺘﻠـﻒ

اﻟﺸﯿﻌﻪ ج  ،۲ص  ۱۸۴و اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ ،ج  ،۸ص  .۱۹۰ھﺮ دو ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ(

در ﻗﺮن دوم ھﺠﺮی اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠـﯽ ،ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻟﺸـﯿﻌﻪ ج  ،۲ص

 ۱۸۴و اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ ،ج  ،۸ص  .۱۹۰ھﺮ دو ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اﺑـﻦ ﺟﻨﯿـﺪ( و از ﻣﺘـﺄﺧﺮان ﺻـﺎﺣﺐ
ﺑﺪاﯾﻊ اﻻﺣﮑﺎم )ﻻھﻮﺗﯽ ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻻﺣﮑﺎم ص  (۲۴۲و از ﻣﻌﺎﺻﺮان رﺣﯿﻢ ارﺑﺎب )ﻣﮫﺮﭘـﻮر ،ﻣﯿـﺮاث
زوﺟﻪ در ﺣﻘﻮق اﺳﻼم و اﯾﺮان ص  ،(۱۳۲ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر )زاﺧﺮی ،ارث زن از داراﺋﯽ ﺷﻮھﺮ ص

 (۲۸ -۲۶و آﯾﺖ اﷲ ﺻﺎﻧﻌﯽ ١را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧﻈﺮ داﻧﺴﺖ) .ﺻﺎﻧﻌﯽ (۱۳۸۶/۹/۲۴

ﻧﻈﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻈﺮ آﯾﺖ اﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﮫﺎﺳﺖ ﮐﻪ زن را از اراﺿﯽ ﻣﺰروﻋﯽ و

ﺑﺎغ ﺷﻮھﺮ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤـﯽ داﻧﻨـﺪ وﻟـﯽ از زﻣـﯿﻦ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﻣﺤـﺮوم ﻣـﯽﺷـﻤﺎرﻧﺪ) .ر .ک :ﺷـﺮﯾﻌﺖ

اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﺻﯿﺎﻧﻪ اﻻﺑﺎﻧﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ارث اﻟﺰوﺟﻪ ص  (۷۵ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ )ر .ک ﺷﮫﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ ،اﻟﻤﺴـﺎﻟﮏ ،ج

 ،۲ص  ۳۶۸و رﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺮاث زوﺟﻪ ص  ۲۵۵و ﻧﺠﻔﯽ ،ج  ۳۹ص  ،(۲۱۴اﺑـﻦ ادرﯾـﺲ )ھﻤـﺎن(،
ﻣﺤﻘﻖ در ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻓﻊ )ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ ص  ۲۶۴ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﻌﻀـﯽ از ﻓﻘﮫـﺎ( و ﻓﺎﺿـﻞ

آﺑﯽ )آﺑﯽ -ﻓﺎﺿﻞ .ﮐﺸﻒ اﻟﺮﻣﻮز ج  ،۲ص  (۴۶۱در ﮐﺸﻒ اﻟﺮﻣﻮز ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧـﺪ و
آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﻣـﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ» :اﺣﺘﯿـﺎط ﻣﺴـﺘﺤﺐ آن

اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ورﺛﻪ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪ) «.ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ ،رﺳـﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺢ اﻟﻤﺴـﺎﺋﻞ ص

 ۵۵۱ﻣﺴﺌﻠﻪ (۲۹۸۹

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﯾﻦ ﻧﻈﺮھﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ »در اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ اﺟﻤـﺎﻻً زن از ﻣﻘـﺪاری از ﺗﺮﮐـﮥ

ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟـﻮد دارد« )اﻟﺤﺴـﯿﻨﯽ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯽ .ج  ۸ص  ۱۸۹و ﻃﻮﺳـﯽ

اﻟﺨﻼف ﻣﺴﺌﻠﻪ  ۱۳۱از ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ( و ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﺧﻼف و اﺑﻦ ادرﯾﺲ در »اﻟﺴﺮاﺋﺮ« )ج

 ۳ص  (۲۵۸ﺻﯿﻤﺮی در ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮام )ﻧﺠﻔﯽ ج  ۳۹ص  ۲۰۷ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻏﺎﯾﻪ اﻟﻤﺮام( و اﺑﻦ ﺑـﺮاج در
اﻟﻤﮫﺬب )اﺑﻦ اﻟﺒﺮاج ،ج  ۲ص  (۱۴۱ھﻤﮕﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﮔﺮ ﭼﻪ ھﺮ ﮐﺪام از ﻓﻘﮫﺎ در اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زوﺟﻪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و در ﭼﻪ اﻣﻮاﻟﯽ و ﺑﺎ

ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﻧﻈﺮھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﻪ داده اﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ﻓـﯽ اﻟﺠﻤﻠـﮥ زوﺟـﻪ از ارث
 -١آﯾﺖ اﷲ ﺻﺎﻧﻌﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮی ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺮ اول ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﻓﻘﮫﺎﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ھﺎ ازاﯾﻦ ﻧﻈـﺮ ﻋـﺪول
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

ﺑﺮ ﻧﺨﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ ھﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد.

ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ ھﻢ در رد اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺪارد؛ زﯾـﺮ اﯾﺸـﺎن ﻣـﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ» :ھﺮﮔـﺎه

زوج ﻓﺮزﻧﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای زوج رﺑﻊ و ﺑﺮای زوﺟﻪ ﺛﻤﻦ از ﺟﻤﯿـﻊ ﺗﺮﮐـﻪ ﺧﻮاھـﺪ ﺑـﻮد؛ ﭼـﻪ

ﻋﻘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ اﺛﺎث و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن« و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻓﺮزﻧـﺪی اﺳـﺖ

ﮐﻪ از ھﻤﺎن زوﺟﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ از ﻏﯿﺮ او را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻻزﻣﮥ ﺳﺨﻦ او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زوﺟـﻪ از

ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺮﮐﻪ ارث ﺑﺒﺮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از زوج ﻣﺘﻮﻓﺎ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .ﻧﺠﻔﯽ ،ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ج ۳۹

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

ﺧﻼف اﺟﻤﺎع ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﻌﻀﯽ از آﺛﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮی ﻣﺘﺮوک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )آﺑـﯽ ،ج ،۲

ص  (۴۶۱و ھﻢ ﻋﻠﻤﺎی ﻗﺒﻞ از او و ھﻢ ﺑﻌﺪ از او ﺑﺮ ﺧﻼف آن ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻧﺠﻔﯽ ،ج

 ۳۹ص  (۲۰۷ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ دﻋﺎﺋﻢ اﻻﺳﻼم ﺑﺮ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ) .ھﻤﺎن
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻌﻤﺎن( در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺗﻌﺪاد زﯾـﺎدی از ﻓﻘﮫـﺎی ﻣﺘﻘـﺪم اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را ﻣﺴـﮑﻮت

ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺮی ﻧﺪادهاﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﺳﻼرﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ در اﻟﻤﺮاﺳﻢ )ص  ،(۲۲۳ﻃﻮﺳﯽ در ﺗﺒﯿﺎن )ج  ۳ص  ،(۱۲۳ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ

در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة و اﻟﺒﺮھﺎن )ﻧﺠﻔﯽ ،ج  ۳۹ص  ۲۰۷ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ(

ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﺎدۀ واﺣﺪۀ اﺻﻼﺣﯿﻪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه ﺑـﻮد و زن را در ھﻤـﮥ

ﻣﺎﺗﺮك ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﮫﯿﻢ داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل و اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد.

)ﻣﯿﻨﻮﯾﯽ زھﺮا ،ﺳﺎﯾﺖ آﻓﺘﺎب  (۲۰۳/۶/۲۲اﻣﺎ در ﻃﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﮑﺮر در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﮫﺎﺋﯽ ﻧﻈـﺮ ﺳـﻮم
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽاﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ
اﺻﻼﺣﯿﮥ ﻗﺎﻧﻮن ارث از ﻣﯿﺎن ھﻤﮥ ﻧﻈﺮھﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﮐـﻪ ﻋﻼﻣـﮥ ﺣﻠـﯽ

ھﻢ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ )اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ،ج  ۲ﺻﻔﺤﮥ (۱۸۴و ﺑﻪ ﺟـﺰ اﯾـﻦ دو ﺑﺰرﮔـﻮار و ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ
رھﺒﺮی ھﯿﭻ ﻓﻘﯿﮫﯽ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع
ﺑﺮ ﺧﻼف آن ،ھﻢ ﭘﯿﺶ از آن ھﻢ ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈـﺮی ﻣﺘـﺮوك ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه

زﻣﺴﺘﺎن 1391
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اﺳﺖ )آﺑﯽ ﺟﻠﺪ  ۱ﺻﻔﺤﮥ  (۴۶۳ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﻢ ﺗﺮی دارد و ﻟﺬا ﺟﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺪرك و ﻣﻼﮐﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺎذ و ﻧﺎدر را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاھﺮ ﺣﺘـﯽ

ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺮوك اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ را ھﻢ از آن ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھـﺪ و آن را ﺑﺴـﯿﺎر ﻏﺮﯾـﺐ و
ﺑﻌﯿﺪ از ﻓﻘﻪ و ﻓﻘﮫﺎء و رواﯾﺎت ﻣﯽداﻧﺪ )ﻧﺠﻔﯽ ،ج  ۲۹ﺻﻔﺤﮥ  (۲۱۰و ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽﮐﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻧﻈـﺮ

اﮐﺜﺮ ﻓﻘﮫﺎء و ﺑﻠﮑﻪ اﺟﻤﺎع آﻧﺎن اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ؟

ﻗــﺮآن ﮐــﺮﯾﻢ در ﺧﺼــﻮص ﻣﺴــﺌﻠﮥ ﻣــﻮرد ﺑﺤــﺚ ﮐــﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿــﺖ زوﺟــﻪ از زﻣــﯿﻦ ﺷــﻮھﺮ

ﻣﺘﻮﻓﺎیﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ اﺟﻤﺎل دارد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽﺳﮫﻢ اﻻرث زن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ھﻤﺎن ﯾـﮏ
ھﺸﺘﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع اﺷﺎرهای ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﯿـﺎن و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺨﺼـﯿﺺ
اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در رواﯾﺎت ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﻃﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای آن ﻣﻌـﯿﻦ ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،آﯾـﮥ

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

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

ﻣﯽرﺳﺪ.

رﯾﺸﮥ اﺧﺘﻼف 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

اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ،

ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺎت
در رواﯾﺎت اﯾﻦ ﺑﺎب ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ھﻔﺪه رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ،دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ زوﺟـﻪ از

زﻣﯿﻦ ھﺎی ھﻤﺴﺮ دارﻧﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﮐﻠﻤﮥ »ارض« ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ھﻤﺎن .ﺣﺪﯾﺚ  ۳و ۴

و  ۵و  ۶و  ۸و  ۱۱و  (۱۵و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ و در آنھـﺎ
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻋﻘﺎر« )ھﻤﺎن .ﺣﺪﯾﺚ  ۷و  ۱۴و  ۱۶و  (۱۷ﯾﺎ »دور« )ھﻤﺎن ﺣـﺪﯾﺚ  ۱و  ۱۰و ۱۲

و  (۱۴ﯾﺎ »رﺑﺎع« )ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ  ۲و  (۱۱و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن )ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ  ۱۳و  (۵ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و
ھﻤﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع آن ھﺴﺘﻨﺪ.

در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺎت ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زوﺟﻪ از ارث ھﻤﺴﺮ ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه

و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ »ھﺬا ﻻﺷﮏ ﻓﯿﻪ« )ھﻤﺎن ،ﺣﺪﯾﺚ  (۷ﯾـﺎ در رواﯾﺘـﯽ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺳـﺆال
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ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮدم زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽروﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ آنھﺎ را وادار ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ )ھﻤﺎن .ﺣﺪﯾﺚ  ۸و  (۱۱و در
رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺣﮑﻤﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ )ص( اﻣـﻼء

ﮐﺮده و اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ از ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن )ع( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣـﺎ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )ھﻤﺎن .ﺣﺪﯾﺚ  (۱۷و ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟـﺎی ھـﯿﭻ ﺗﺮدﯾـﺪی ﺑـﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮔﺬارد.

در ﺗﻌﺪادی از رواﯾﺎت ،ﻋﻼوه 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

ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ او از ﻋﯿﻦ آن ھﺎﺳﺖ )ھﻤﺎن ﺑـﺎب  ۶از اﺑـﻮاب ﻣﯿـﺮاث ازواج ﺣـﺪﯾﺚ  ۱و  ۱۵و (۱۶
ﻣﺜﻼً در ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری زن از ﻗﯿﻤـﺖ ﻃـﻮب )ﺧﺸـﺖ و آﺟـﺮ( و ﺑﻨـﺎ )ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن( و

ﺧَﺸَﺐ )ﺟﻤﻊ ﺧﺸﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻮب و ﺗﯿﺮ( و ﻗَﺼَـﺐ )ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻧـﯽ( اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در
ﺑﻌﻀﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧِﻘﺾ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﯾﺮان ﺷﺪه( و اﺑﻮاب )درھﺎ( و ﺟُﺬُوع )ﺟﻤﻊ ﺟِﺬع ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﻨـﻪ

درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ( ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ارث ﺑﺮدن زن از اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﺷﻮھﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺘﺎع اﻟﺒﯿﺖ )ﮐﺎﻻی ﺧﺎﻧـﻪ( و ...در

ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻮرد اﺗﻔـﺎق ﻓﻘﮫﺎﺳـﺖ و ﺑﺤﺜـﯽ ﺑـﺮ

روی آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟـﻮد رواﯾـﺎت واﺿـﺢ و روﺷـﻨﯽ ﮐـﻪ در ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ زوﺟـﻪ از

زﻣﯿﻦ ھﺎی ھﻤﺴﺮ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ در اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﺻـﺮﯾﺢ و

ﻗﺎﻃﻊ از آنھﺎ را دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد.
اﺷﮑﺎل اول

در ﻣﻘﺎﺑﻞ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑـﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ زوﺟـﻪ از اﻣـﻮال ﻏﯿـﺮ ﻣﻨﻘـﻮل ﺷـﻮھﺮ را دارد دو

رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ھﻢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ارث ﺑﺮی زوﺟﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮال ﺷـﻮھﺮ را دارﻧـﺪ و اﯾـﻦ

دو رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻗﺪری دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾـﻦ رواﯾـﺎت ،رواﯾـﺖ اﺑـﻦ اﺑـﯽ

ﯾﻌﻔﻮر از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﯾﺮﺛﮫـﺎ و ﺗﺮﺛـﻪ ﻣـﻦ ﮐـﻞ

ﺷﯿﯽ ﺗﺮک و ﺗﺮﮐﺖ« .ﯾﻌﻨﯽ زن از ھﺮ ﭼﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﺮد ھﻢ از ھﺮ ﭼﻪ زن
ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد )ھﻤﺎن ﺑﺎب  ۷از اﺑﻮاب ﻣﯿﺮاث ازدواج ﺣﺪﯾﺚ  ۱و  (۲و رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ
رواﯾﺖ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ زراره و ﻓﻀﻞ اﺑﯽ اﻟﻌﺒﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ درﺑﺎرۀ زﻧـﯽ ﮐـﻪ
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ﺷﻮھﺮش ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮫﺮ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود و اﻣﺎم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ ...» :ﻟﮫـﺎ ﻧﺼـﻒ اﻟﺼـﺪاق و
ﺗﺮﺛﻪ ﻣﻦ ﮐﻞ ﺷﯿﯽ و ان ﻣﺎﺗﺖ ﻓﮫﻮ ﮐﺬﻟﮏ«  :در ﺻﻮرت ﻣﺮگ زوج ،ﻧﺼﻒ ﻣﮫﺮ از آنِ زوﺟﻪ اﺳﺖ

و از ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد و اﮔﺮ زن ﺑﻤﯿﺮد ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ) .ھﻤـﺎن

ج  ،۱۵اﺑﻮاب ﻣﮫﻮر ص (۷۳

ﺑﺮ ای ﺣﻞ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ھﺮ ﻓﻘﯿﮫﯽ ﺑﻪ راھﯽ رﻓﺘﻪ و ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ درﺻـﺪد ﺗﻄﺒﯿـﻖ اﯾـﻦ دو دﺳـﺘﻪ

اﺣﺎدﯾﺚ و رﻓﻊ ﺗﻀﺎد آنھﺎ ﺑﺮ آﻣﺪه و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻓﻘﮫﺎ از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻔﺪه ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻠـﯽ ﺣﻤـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻘﯿـﻪ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ )ﻃﻮﺳـﯽ،

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

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﯽ در زﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺮده )ﺷﯿﺦ ﺑﮫﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،اﻟﺤﺒـﻞ

اﻟﻤﺘﯿﻦ ،ص  (۱۰۳و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻒ اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﻧﻈﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ھﻔﺪه ﺣﺪﯾﺚ دﺳﺘﮥ اول را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ ﻇـﺎھﺮ و اﻃـﻼق ﻗـﺮآن ،ﻧﺎدﯾـﺪه

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ و ھﻢ ﻓﮑﺮان اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زوﺟﻪ از اﻣـﻮال ﻏﯿـﺮ
ﻣﻨﻘﻮل اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ را در ﺣﺪی ﺣﺠﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان
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

)ﻋﺪةاﻻﺻﻮل ،ج  ۱ص  (۲۸۸اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و در ﺻـﻮرت
ﺗﻌﺎرض ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺑﺎ ﻇﻮاھﺮ ﻗﺮآن ،اﺧﺒﺎر را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻠﺖ ﻣﮫﺠﻮرﯾﺖ و ﻣﺘﺮوک ﺷـﺪن
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ھﻢ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در ﻣﺸﺮب ﻓﻘﮫﺎی ﭘﺲ از ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ ﻧﻈـﺮی

ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﻧﮕﺎه ﻓﻘﮫﺎی ﻋﻈﺎم ،اﻃﻼق ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻣـﻮرد ﺗﺨﺼـﯿﺺ و ﺗﻘﯿﯿـﺪ

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ر .ک .ﻣﯿﺮزای ﻗﻤﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺻﻮل ،ص (۳۰۸

ﮔﺮوه ﺳﻮﻣﯽ ھﻢ در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﮫﺎء ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺪون ﻃﺮح و ﻃﺮد ھﯿﭻ ﮐـﺪام از

اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﺎن آن ھﺎ ﺟﻤﻊ و آﺷﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ و ﯾﮏ دﺳﺘﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ

ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﺮﻣﺎن را ﺣﻤﻞ ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐﺮده اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪ ﻧـﺪارد) .اﺑـﻦ

اﻟﺒﺮاج ،اﻟﻤﮫﺬب ،ج  ۲ص  (۱۴۱و رواﯾﺎت ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺎن را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دارد

١

 -١ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ اذﻧﯿﻪ )ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ج ۱۷ص ۵۲۴ﺣﺪﯾﺚ  (۲را ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .. :اﻟﻨﺴﺎء اذ ﮐﺎن ﻟﮫﻦ وﻟـﺪٌ أﻃـﯿﻦ
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 ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ.

18

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ -ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل

ﺷﻤﺎرة 91

و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﺮﻣﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ھﺎی وﻗﻔﯽ ﯾﺎ ﻓﺘﺢ ﺷـﺪه در ﺟﻨـﮓھـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص داده و

اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻼک )ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻌﻤﺎن ،دﻋﺎﺋﻢ اﻻﺳﻼم ،ج  ۲ص (۳۹۷
ﻧﻈﺮی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻇﺎھﺮاً ﺑـﻪﺟـﺰ

ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ از ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن )اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎب ارث زوﺟﻪ ،ج  ۲ﺻﻔﺤﮥ (۱۸۴و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رھﺒـﺮی از
ﻣﻌﺎﺻﺮان ﮐﺴﯽ ﻧﻈﺮ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :از ﻣﺘﻔﺮدات اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زن از ﻣﻨـﺰل

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد ﺑﻠﮑﻪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ادوات آن ﺣﻘﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑـﺪون آن
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ او داده ﺷﻮد«).اﻻﻧﺘﺼﺎر ،ﺻﻔﺤﮥ  ،۱۷۵از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﺠﻮاﻣـﻊ اﻟﻔﻘﮫﯿـﻪ( .اﯾﺸـﺎن

ﺳﭙﺲ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ» :آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﻮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ھـﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺳﺎﺑﻖ در ﻣﻮرد اﺧﺘﺼﺎص ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮآن و ﺷﻤﺸـﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺎﺳـﺖ )ﺣﺒـﻮه(] .و

ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺣﺒﻮه ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ورﺛﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را از

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ[ در اﯾﻦ ﺟﺎ ھﻢ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ زوﺟﻪ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﺮای او ﺣﺴﺎب
ﻣﯽﺷﻮد .دﻟﯿﻞ ﻗﻮت اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺣﺒﻮه ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻋﻠـﺖ ﻣﻨـﻊ
زوﺟﻪ از ﺑﺮدن ﻋﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ای ﺑﺴﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺘﻮﻓﯽ ،زوﺟﮥ او ازدواج ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را در

اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻗﯿﺐ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ او ﺣﺴﺪ ﻣﯽﺑﺮده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﻋﺸـﯿﺮۀ

ﻣﺘﻮﻓﯽ ﮔﺮان ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ وﺟﮫﯽ )ﻣﻨﻊ از ﺑﺮدن ﻋﯿﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دادن ﺳﮫﻢ اﻻرث

از ﻗﯿﻤﺖ( از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﯿﺪ در ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺣﺒﻮه ،دﻟﯿﻞ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را دارد ﮐﻪ

ﺷﻤﺸﯿﺮ و اﻧﮕﺸﺘﺮی و ﻗﺮآن ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﺮ او ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮔﺮدد و در
واﻗﻊ از ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ورﺛﻪ ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده

اﺳﺖ» :ﯾُﻮﺻِﯿﮑُﻢُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻓِﻲ أَوْﻻدِﮐُﻢْ ﻟِﻠﺬﱠﮐَﺮِ ﻣِﺜْﻞُ ﺣَﻆﱢ اﻷﻧْﺜَﯿَﯿْﻦ« )ﻧﺴﺎء (۱۱:و ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ زن ﺑﺎ ﻣﺮد در ھﻤﮥ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻋﻢ از ﺷﻤﺸﯿﺮ و
ﻣﺼﺤﻒ و ﻏﯿﺮه دﻻﻟﺖ دارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺎھﺮ آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث واﻟﺪﯾﻦ و زوﺟﯿﻦ اﻗﺘﻀﺎء

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

ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ و اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻗﯿﻤﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ ﺑﺮ اﺧﺒﺎری اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ

زﻣﺴﺘﺎن 1391
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اﺷﯿﺎء ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم اﺣﺘﺴﺎب آن
ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ اﺷﯿﺎء را ﻣﺨﺘﺺ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ آنھﺎ را ﺑﺎ

او ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ و از ﺳﮫﻢ اﻻرﺛﺶ ﮐﻢ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ورﺛﻪ ﺑﺪھﯿﻢ ،ھﻢ ﻇﻮاھﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺤﻔﻮظ

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

ﺣﺴﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪر اﺳﺖ و ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﻣﺨﺘﺼﻪ ﺑﻪ
ﭘﺪر را ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ص (۱۷۵

ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ دل ﻧﺸﯿﻦ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ ﻣﻮﺟـﺐ

ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﻗﺮآن و ﺧﺼﻮص اﺧﺒﺎر اﺳﺖ )ﺣﻠﯽ ﻋﻼﻣﻪ ،اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ،ج  ۲ص  (۱۸۴و ﺷـﺎﯾﺪ
ھﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار را ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ آن ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎدات زﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ آن وارد

ﮐﺮد؛ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﯾـﻦ وﯾﮋﮔـﯽ ﻣﺜﺒـﺖ اﻧﺴـﺎن را از ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ آن و ﻗﺒـﻮﻟﺶ

ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎزد:

 .۱در اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺧﺒﺎر ﺻﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﺑﻪ  ۱۹رواﯾﺖ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ

ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮاﺗﺮ اﺟ ﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زوﺟﻪ از ﻋﯿﻦ و ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ دارﻧﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ و
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﮐﻨﺎر آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺮب
اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮب ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر ﻧﺒﻮی را آوﯾﺰۀ ﮔﻮش دارد ﮐﻪ »اﻧّﯽ

ﺗﺎركُ ﻓﯿﮑﻢ اﻟﺜﻘﻠﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ و ﻋﺘﺮﺗﯽ «...و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاھﺮ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ

ﺟﻨﯿﺪ را ﺑﺎ ھﻤﮥ ﺿﻌﻔﺶ ﺑﺮ آن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ) .ﻧﺠﻔﯽ ،ج  ۳۹ص  ۲۱۴و  ۲۱۵و ﻧﯿـﺰ رك :ﺷـﮫﯿﺪ

ﺛﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮫﺎم ،ج  ۲ص ( ۳۶۹

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺮب او ﮐـﻪ ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ را ﺣﺠـﺖ ﻧﺪاﻧﺴـﺘﻪ و آن را ﻗـﺎدر ﺑـﻪ

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﻤﻮم ﻗﺮآن ﻧﻤﯽداﻧﺪ و در ﻣﺸﺮب ﻓﻘﮫﯽ ﺧﻮد ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮ اﺟﻤﺎع اﺻﺤﺎب و ﻋﻤﻮﻣﺎت ﻗﺮآن

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

را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.

 .۲ﮔﺮﭼﻪ ﺳﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﻗﺮآن و ﺧﺼﻮص رواﯾﺎت ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ

اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ھﺎ ،ذوﻗﯽ و ﺗﺒﺮّﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺻـﻮل ،ﺟﺎﯾﮕـﺎھﯽ در ﻓﻘـﻪ
ﻧﺪارد و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﯽ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺷﺎھﺪی در اﺧﺒﺎر و ادﻟـﮥ دﯾﮕـﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
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ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻈﻔﺮ ،اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ج  ۴ص  .(۲۱۸ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ رواﯾﺎت ﻣﺴﺘﻔﯿﻀﻪ
ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ.

 .۳ﻣﮫﺠﻮر ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﮫﺎ آن ھﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی

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

ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲ﯾﺎ  ۳ﻧﻔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮای آن

ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ –ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ -اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻘﻮل و ادﻋـﺎﯾﻲ ﺣﺠﯿﺘـﯽ ﻧـﺪارد وﻟـﯽ از آن ﺟـﺎ ﮐـﻪ

ﺷﮫﺮت ﻓﺘﻮاﯾﻲ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ رواﯾﺘﯽ ﺑﺮ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻧﻈﺮی ﺑﺮ ﻧﻈﺮ دﯾﮕـﺮ

ﺑﺎﺷﺪوﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻼک ھﺎی ﺗﺮ ﺟﺠﯿﺢ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ) .ر .ک :ﺣﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯽ،

ج  ۱۸ص  ۷۵ﺑﺎب  ۱۹از اﺑﻮاب ﺻﻔﺎت ﻗﺎﺿﯽ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻈﺮی را ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺮھﺎ ﺗـﺮﺟﯿﺢ
داد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ادﻋﺎی ﺷﮫﺮﺗﯽ و اﺟﻤﺎﻋﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔـﺖ
اﺟﻤﺎع ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺮ ﺧﻼف آن وﺟﻮد دارد؛ زﯾﺮا ھﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ و ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن آن )ﻧﻈـﺮ

ﻣﺸﮫﻮر( ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮد ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ھﺮدو ﮔﺮوه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨـﺪ و ﻟـﺬا
ھﺮ دو ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ اﺟﻤﺎﻋﺸﺎن ادﻋﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻞ اﺟﻤـﺎع ھـﺮ دو

ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺮھﺎ ھﻢ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ

آن اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺟﻤﺎع ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺮ ﺧﻼف آن اﺳﺖ.

 .۴ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﺎرات ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺸـﺎن در ﺿـﻤﻦ ﺳـﺨﻦ

ﺧﻮد در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻇﮫﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زن از زﻣﯿﻦ ﺷﻮھﺮ ،از ﻣﺘﻔﺮدات اﻣﺎﻣﯿـﻪ اﺳـﺖ

وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧـﺎص ،اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ را ﻣـﻮرد اﻧﺘﻘـﺎد ﻗـﺮار داده و
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﭼﻪ ﺧﻮدش ﻧﻈﺮ ھﻤﮥ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد.

ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺎﺻﺮان در ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ رواﯾﺖ ،راھﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﮥ

ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺮوك و ﺧﻼف اﺟﻤـﺎع اﺑـﻦ ﺟﻨﯿـﺪ اﺳـﺖ و ﮔﻔﺘـﻪاﻧـﺪ دو ﺣـﺪﯾﺚ اﺧﯿـﺮ ﻧـﺺ در

ﻋﻤﻮم اﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺻﺮاﺣﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ زن از ھﻤﮥ اﻣﻮال ﺷﻮھﺮ ارث ﻣﯽﺑﺮد .اﻣﺎ رواﯾـﺎت
دﯾﮕﺮ ﻧﺺ در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺺ ﺑﺮ ﻇﺎھﺮ ،رواﯾﺎت ﺣﺮﻣﺎن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ

ﺷﺪه و ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد) .ﺻﺎﻧﻌﯽ ،ص  (۲ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻢ اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﺮﻣﺎن را ﻧـﺺ
در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زوﺟﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺎرض دو ﻧﺺ ھﺮ دو ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼق ﻗـﺮآن و

ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ اﻃﻼق ،ارث ﺑﺮای زن را ﻣﻄﻠﻖ داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺎن ﻣﯽدھﯿﻢ.

زﻣﺴﺘﺎن 1391

اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ارث زوﺟﻪ در آﯾﯿﻨﻪ ﻓﻘﻪ
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اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﻗﺪری دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد ﺻﺮاﺣﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋهای اﺳـﺖ ﮐـﻪ در

رواﯾﺎت ﺣﺮﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رواﯾﺎت ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺎن ﻧﯿﺴـﺖ و اﮔـﺮ رواﯾـﺎت ﻋـﺪم

ﺣﺮﻣﺎن را ھﻢ ﻧﺺ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ – ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آن ﻧﺺ ﮔﻔـﺖ  -رواﯾـﺎت ﺣﺮﻣـﺎن ھـﻢ
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

ﻣﺆﮐﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ،اﻟﻤﺤﮑﻢ ﻓﯽ اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ج  ۶ص  (۷۸و ھﺮ اھـﻞ ذوﻗـﯽ ﺑـﺎ
ﻣﻼﺣﻈﮥ رواﯾﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗﺄﮐﯿـﺪ و ﺻـﺮاﺣﺖ رواﯾـﺎت ﺣﺮﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ از

ﺻﺮاﺣﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ رواﯾﺎت ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﺷﮑﺎل دوم

ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در رواﯾﺎت اﯾﻦ ﺑﺎب وﺟﻮد دارد ،ﺗﻌﺪد و ﺗﻨﻮع واژهھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾـﻦ

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

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ آن ھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﺣﺪی از اﯾﻦ دﺳﺖ ارﺟﺎع دھﯿﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ
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

ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺬا اﺣﺎدﯾﺚ ﻋـﺪم ﺣﺮﻣـﺎن ﺑـﻼ ﻣﻌـﺎرض

ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﺮرﺳﯽ واژﮔﺎﻧﯽ و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واژهھﺎی ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ ﺿـﺮورت

ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﮐﻠﯿﮥ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ﺣﺮﻋـﺎﻣﻠﯽ ج  ۱۷اﺑـﻮاب

ﻣﯿﺮاث ازواج دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زوﺟﻪ از ارث در ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮال ﺷـﻮھﺮ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﮥ ارض ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ:

»ﻋﻘﺎر« در اﺣﺎدﯾﺚ  ۷و  ۱۴و  ۱۶و ۱

»ارض« در اﺣﺎدﯾﺚ  ۳و  ۴و  ۵و  ۶و  ۸و  ۱۱و ۱۵
»دور« در اﺣﺎدﯾﺚ  ۱و  ۱۰و  ۱۲و ۱۳
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»دار« درﺣﺪﯾﺚ ۵

»رﺑﺎع« در ﺣﺪﯾﺚ  ۲و ۱۱
»ﺿﯿﺎع« در ﺣﺪﯾﺚ ۱۳

ﻣﻌﻨﺎی »ارض« ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و اﻋﻢ اﺳﺖ از اﻧﻮاﻋﯽ ﭼﻮن زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ،زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ،

ﻣﻠﮏ ﺗﺠﺎری و ﻏﯿﺮه.

»ﻋَﻘﺎر« )ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﯿﻦ( ﺟﻤﻊ ﻋَﻘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺻﻞ و ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﻣـﯿﻦ

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا »ﻋَﻘﺎر اﻟﺒﯿﺖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ آن اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐﺎﻻھـﺎی

اﺻﻠﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ) .اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ج  ۴ص » (۵۹۶ﻋَﻘﺎر« ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﺰل و ارض ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺿﯿﺎع« ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺿََﯿﻌﻪ )ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﺿﺎد( اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺨﻞ اﺳـﺖ و ﻣﻌﻨـﯽ
ارض ھﻢ ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ زﻣﯿﻦھﺎی ﻋﻠﻒ زار و ﺳﺮﺳﺒﺰ ھـﻢ »ﻋﻘـﺮ اﻻرض« ﻣـﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ.

)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ج  ۴ص  ۵۹۶و ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻟﻮﺋﯿﺲ ﻣﻌﻠﻮف ،و ﻃﺮﯾﺤﯽ ذﯾﻞ واژه ﻋﻘﺮ(

»رِﺑﺎع« )ﺑﺎ ﮐﺴﺮ راء( ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊ رَﺑﻊ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﻞ و ﻣﻨﺰل و ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ )زﺑﯿـﺪی ،ج ۵

ص  ۳۳۸و اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ج  ۸ص (۱۰۲

»دور« ﺟﻤﻊ دار اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اراﺿﯽ ﮔﺴـﺘﺮده

در ﻣﯿﺎن ﮐﻮهھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻮداﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻮهھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﺷـﺪه

اﺳﺖ) .ﻟﻮﺋﯿﺲ ﻣﻌﻠﻮف ذﯾﻞ واژه دور(

»ﺿﯿﺎع«» ،ﺿﯿﻌﺎت« و »ﺿﯿﻊ« ھﺮ ﺳﻪ ﺟﻤﻊ ﺿَﯿﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آب و زﻣﯿﻦ زراﻋﺘﯽ ﻣﯽ-

ﺑﺎﺷﻨﺪ و »ﺿﯿﺎع« ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﻋﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﺿﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻋـﯿﻦ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻔﻘﻪ ﺧﻮر اﺳﺖ) .ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﺿﯿﺎع اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ج  ۴ص (۵۹۶

ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻣﻌﻨﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﮥ آنھـﺎ ﺑـﺎ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻦ

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

و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ،ارض ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی أﺧﺺ و آن ﭼـﻪ
زوﺟﻪ از آن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم ارض اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﮥ اﻧﻮاع ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧـﻮع ﺧﺎﺻـﯽ از

آن ﻣﺜﻼً زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ زراﻋﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎری؟

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ،در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻋﺎم ﺑﺮ ﺧﺎص ﺣﻤﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺧـﺎص ﺑـﻪ

دﻟﯿﻞ اﻇﮫﺮ و اﺻﺮح ﺑﻮدن ﻣﺮاد ﺟﺪی ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد )ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺎﻟﻢ ،ج  ۳ص  (۳۳۳اﻣـﺎ
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ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎص ﻧﯿﺰ در ھﺮ رواﯾﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎم ﺑﺮ ﺧـﺎص
ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺪام ﺧﺎص ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﻞ ﮔﺮدد؟ زﯾﺮا ھﻢ رﺑﺎع و ﻋﻘﺎر در رواﯾﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ

ﻣﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ھﻢ ﺿﯿﺎع ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﻣـﯿﻦ ﮐﺸـﺎورزی اﺳـﺖ؛ و ھـﻢ

»دور« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﻮات ﻣﯿﺎن ﮐﻮهھﺎﺳﺖ.

در ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت اﯾﻦ واژه ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﻣﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼً »ﻋﻘﺎر« ﺑﻪ »دور« اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و

ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻋﻘﺎر اﻟﺪور« آﻣﺪه )ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ج  ۱۷ﺣﺪﯾﺚ  (۷و در ﺑﻌﻀـﯽ دﯾﮕـﺮ »رﺑـﺎع اﻻرض«

)ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ  (۱۱و در ﺑﻌﻀﯽ »ﻋﻘﺎر اﻟﺮﺟﻞ« )ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ  (۱۷و ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﯽ دﻗﯿﻖ اﯾﻦھـﺎ ھـﻢ

ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.

اﮔﺮ دور ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻘﺎر اﻟﺪور ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﺳـﺮ ﺳـﺒﺰ و ﻋﻠـﻒ زار

ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی روﺷﻨﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ دور را ﮐﻪ اراﺿﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯿﺎن ﮐﻮهھﺎ را

ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻘﺎر اﻟﺪور زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﻣﯿﺎن ﮐﻮهھﺎ ﻣﻌﻨـﺎ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﻟـﺬا
ﻣﻌﻨﺎی روﺷﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻘﺼﻮد زﻣـﯿﻦھـﺎی آﺑـﺎد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻮھﺮ ﮐـﻪ در

ﮐﻮھﺴﺘﺎنھﺎ و دره ھﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا زﻣﯿﻦ ھﺎی آﺑﺎد ﻧﺸﺪۀ ﮐﻮھﺴﺘﺎنھﺎ اﻧﻔﺎل اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺣـﺎﮐﻢ
اﺳﺖ.

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

آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻀﺎف و ﻣﻀﺎفٌ اﻟﯿﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮای ﺗﺤﺪﯾﺪ و ﺑﯿﺎن ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻀﺎفٌ اﻟﯿﻪ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﻋﻘﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻣﯿﻦ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﻋﻠﻔﺰار ﺑﺎﺷﺪ» ،ﻋﻘﺎر اﻟﺮﺟﻞ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻣﯿﻦھﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و

ﻋﻠﻒ زاری اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﻣﻘﺼﻮد از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧـﺪ

آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ زوﺟﻪ ﺳﮫﻢ اﻻرﺛﯽ در ﻋﻘﺎر اﻟﺮﺟﻞ ﻧﺪارد و از زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺳﺮﺳـﺒﺰ و ﻋﻠـﻒ زار

ﺷﻮھﺮش ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد.

ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ واژهھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻧﯿـﺰ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﻣـﻮرد

ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زوﺟﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ از آنھـﺎ ﺑـﻪ زﻣـﯿﻦ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ دﻻﻟـﺖ

داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زراﻋﺘﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ زﻣـﯿﻦھـﺎی ﺑﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ و ﮐﻮھﺴـﺘﺎﻧﯽ؛ و اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ادﻋﺎی ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﭘﺬﯾﺮش ادﻋﺎی ﺗﻌـﺎرض را دﺷـﻮار

ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ واژهھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و ﻣﺜﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ زن
از »دور« و »ﻋﻘﺎر« )ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ  (۱۰ﯾﺎ از »ﺗـﺮب اﻟـﺪار و اﻻرض« )ھﻤـﺎن ﺣـﺪﯾﺚ  (۱۵ﯾـﺎ از
»ﻗﺮی و اﻟﺪور و اﻟﺴﻼح« )ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ  (۱۲ﯾﺎ از »دور و ﺿﯿﺎع« ﺷـﻮھﺮ ﻣﺤـﺮوم اﺳـﺖ )ھﻤـﺎن
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ﺣﺪﯾﺚ .(۱۳

ﻋﻄﻒ در ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺗﺤﺎد ﻣﻌﻄﻮف و ﻣﻌﻄﻮفٌ ﻋﻠﯿﻪ در ﺣﮑﻢ اﺳﺖ )ﺷـﺮح اﺑـﻦ

ﻋﻘﺒﻞ ج  ۲ص  (۲۲۵و ﻟﺬا ﻣﻌﻨﺎی اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ واژهھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻄﻒ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده آن
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﮥ آن ھﺎ در ﺣﮑﻢ واﺣﺪی ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﮥ آنھﺎ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺑـﺎ
اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻌﺎرض ﺗﻀﯿﻌﻒ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل آن ﮐﻪ ھﻤﮥ اﯾﻦ ﻣـﻮارد از ﻣـﻮارد ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ

ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﱠـﻖ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ زوﺟـﻪ ھﻤـﮥ اﻧـﻮاع
اراﺿﯽ اﺳﺖ و در ھﺮ رواﯾﺘﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ زﻣﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ

ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻻ ﺗﻀﺮب اﺣﺪاً« ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻻ ﺗﻀﺮب زﯾﺪاً« .اﯾﻦ دو ﺟﻤﻠـﻪ
ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻀﺎد ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﻧﺪارﻧﺪ؛ زﯾﺮا دوﻣﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اوﻟﯽ اﺳﺖ و ذﮐﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻌـﺪ از

ﻋﺎم ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻄـﻒ ،ﺑـﺮ ﻋـﺪم ﺗﺨﺼـﯿﺺ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﻄﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺗﻌﺪادی از ﻓﻘﮫﺎ ،ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺟﻤﻊ اﯾﻦ رواﯾﺎت را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺪاﻧﺴـﺘﻪ و راھـﯽ

ﺑﺮای آن ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻼف اﺻﻞ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻗﻞ ﻣـﻮرد اﮐﺘﻔـﺎ

ﮐﺮد و ﻟﺬا ﺗﺨﺼﯿﺺ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﻘﯿﻦ آن اﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ )ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿـﺪ،

اﻟﻤﻘﻨﻌﻪ ص  (۱۰۴و ﺣﺮﻣﺎن زوﺟﻪ را ﺗﻨﮫﺎ در ﺧﺼﻮص زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ؛ اﻣـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ از
ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ھﻢ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در
رواﯾﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه و ھﻢ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی و ھﻢ زﻣﯿﻦھﺎی ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ و اﯾﻦ اﻧـﻮاع زﻣـﯿﻦ از ﺑـﺎب

اﻗﻞ و اﮐﺜﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻗﻞ اﮐﺘﻔﺎء ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ اﺻﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻮم را ﺟﺎری ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زوﺟﻪ از ﻋﯿﻦ و ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و وﺿﻮح

و ﺻﺮاﺣﺖ دﻻﻟﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺎت ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آنرا ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻋﯿﻦ

زﻣﯿﻦ و ﻋﺪم ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ از ﻗﯿﻤـﺖ ﮐـﺮد؛ زﯾـﺮا – ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼ ح ﻓﻘﮫـﺎء – وﻗﺘـﯽ در ﮐﻨـﺎر ﺑﯿـﺎن

ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از زﻣﯿﻦ در ھﻤﺎن رواﯾﺎت ،ﻋﺪم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻗﯿﻤﺖ اﺑﻨﯿﻪ و اﺷﺠﺎر )اﻋﯿﺎن ﻣﻠﻚ( ﺑﯿـﺎن

ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻋﯿﻦ زﻣﯿﻦ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺑﻮده و ﻗﺼﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻠﯽ
و اﺟﻤﺎﻟﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪه در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﻃﯽ را ﻣﻄـﺮح ﻧﺴـﺎﺧﺘﻪ

و ﺗﻘﯿﯿﺪی ﻧﺰﻧﺪ ،ﻣﺠﺮای اﺻﺎﻟﺔ اﻻﻃﻼق اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زوﺟﻪ از زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﻃﻼق آن

زﻣﺴﺘﺎن 1391
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ﺣﻤﻞ ﮐﺮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﯿﯿﺪ آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸـﮫﻮر ﮐـﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ

زوﺟﻪ را از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﮫﯽ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳـﺖ و ﻟـﺬا ﻗـﺎﻧﻮن

ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﻮﺟﻪﺗﺮ و ﻣﺴﺘﺪلﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد

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

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

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

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ رواﯾـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ،از ﺣـﺪ ﺧﺒـﺮ

واﺣﺪ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و در ﺣﺪ ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ 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 ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰاران اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ ﻣﺼـﺎﻟﺢ

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

اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ و ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﻌﻨـﯽ دار ﺷـﻮرای ﻧﮕﮫﺒـﺎن ،در
ﺣﮑﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهای رخ داده ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن »اﺳﺘﺤﺴـﺎن« و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﻄـﻼن و ﻏﯿـﺮ ﻣﺸـﺮوع ﺑـﻮدن آن در ﻣﯿـﺎن ﺷـﯿﻌﯿﺎن

)ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،ص  ،۱۳ﻣﻈﻔﺮ ج  ۲ص  (۱۸۰و ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮﻗﻪ ھﺎی اھـﻞ ﺳـﻨﺖ ،ﻣﺘﱠﻔَـﻖَُ ﻋﻠﯿـﻪ و ﻧـﻮﻋﯽ

ﺑﺪﻋﺖﮔﺬاری و ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺳﺖ) .ﻏﺰاﻟﯽ ص  (۱۷۱ﻣﻀﺎف ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻋـﺪول از ﻣـﻮازﯾﻦ ﺷـﺮﻋﯽ در
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎ اﺻﻞ  ۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﮫـﻢﺗـﺮﯾﻦ اﺻـﻞ ﻗـﺎﻧﻮن

اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ھﻤﮥ اﺻﻮل آن اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﺎﻣﺤﺎت در ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺿﻌﻒ ﻗـﺎﻧﻮن ﮔـﺬاران اﯾـﺮان در ﺗﻨﻈـﯿﻢ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮع اﻃﮫﺮ و اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺮدن اﺳﻼم ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺣﺎﺿﺮ و ﺧﺒـﺮی ﺗﺄﺳـﻒ
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اﻧﮕﯿﺰ و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ و

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

اﻣﺜﺎل ﻣﺆﻟﻒ در اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎ ،ﭘﺎ ﻓﺸﺎری ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪای اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﻓﻘﻪ و ﻓﮫﻢ دﯾﻨﯽ و در ﻧﺤﻮۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ھـﻢ

ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟« ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ آن ،در اﻧﺘﻈﺎر آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.

آﺑﯽ ،زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ) ،م ۶۹.ق( ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻞ آﺑﯽ ،ﮐﺸﻒ اﻟﺮﻣﻮز ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻤﺨﺘﺼـﺮ

اﻟﻨﺎﻓﻊ .ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ ۱۴۱۱،ق.

آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،ﮐﻔﺎﯾﺔ اﻷﺻﻮل ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ آل اﻟﺒﯿـﺖ ﻋﻠـﯿﮫﻢ اﻟﺴـﻼم ﻻﺣﯿـﺎء
اﻟﺘﺮاث ١٤٠٩ ،ق.

اﺑﻦ ادرﯾﺲ ،ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﺴّﺮاﺋﺮ اﻟﺤﺎوی ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻔﺘﺎوی ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳـﻼﻣﯽ ،ﭼـﺎپ دوم،

 ١٤١٠ق.

اﺑﻦ اﻟﺒﺮاج ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ) ،م  ۴۸۱ق( ،اﻟﻤﮫﺬب ،ﻗﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ۱۴۰۶ ،ق.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ ادب اﻟﺤﻮزة ١٤٠٥ ،ق.

اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ،ﺑﮫﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ )م  ۷۶۹ق( ،ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ،اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻟﺜﺎﻧﯿﻪ ،ﺑﯽ ﺗﺎ ،ﺑﯽ ﺟﺎ.
اﺧﻮان ﺑﯽ ﻃﺮف ،ﻧﯿﺮه) ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣـﺮدم اﺻـﻔﮫﺎن در ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ و ﻋﻀـﻮ ﻓﺮاﮐﺴـﯿﻮن زﻧـﺎن
ﻣﺠﻠﺲ( ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﻨﺎک ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  http://wwwtabnak.irﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۸۷/۹/۲۱ﮐﺪ ﺧﺒﺮ .۲۸۷۷۴
آل ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﮑﺘﺐ اﻟﺼﺎدق )ع( ۱۴۰۳ ،ق.

ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﺣﺴﯿﻦ) ،م  ۱۳۸۳ق( ،ﺣﺎﺷﯿﺔ ﻋﻠﯽ ﮐﻔﺎﯾﺔ اﻻﺻﻮل ،اﻟﻄﺒﻌﻪ اﻻوﻟﯽ ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ اﻧﺼـﺎری۱۴۱۲،
ق.

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

 ۱۳۹۱ق.

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ اﻟﺸﮫﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻼذ اﻟﻤﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ

ﺣﺴﯿﻦ زاده ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ،روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد.۱۳۸۶/۹/۲۶ ،

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﺮاﻣﺔ ﻓﯽ ﺷﺮح ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ  ۱۴۱۹ق.
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ﺣﮑﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ،اﻟﻤﺤﮑﻢ ﻓﯽ اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻤﻨﺎر ۱۴۱۴ ،ق.
ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ،رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎﯾﺖ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ Bestr2me
زاﺧﺮی ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ،ارث زن از داراﺋﯽ ﺷﻮھﺮ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﭼﺎپ ﻧﺸﺮ ﻧﯿﻤﺎ.۱۳۵۲ ،

زﺑﯿﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ) ،م  ۱۲۰۵ق( ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺎة ۱۴۱۴ ،ق.

ﺳﻼر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،اﺑﯽ ﯾﻌﻠﯽ ﺣﻤﺰه) ،م  ۴۴۸ق( ،اﻟﻤﺮاﺳﻢ اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ ﻓﯽ اﻻﺣﮑـﺎم اﻟﻨﺒﻮﯾـﺔ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﻟﺴـﯿﺪ

ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ اﻻﻣﯿﻨﯽ ،ﺑﯽ ﺗﺎ ،ﺑﯽ ﺟﺎ.

ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋَﻠَﻢ اﻟﮫﺪی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ )م  ۴۳۶ق( اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻓـﯽ اﻧﻔـﺮادات اﻻﻣﺎﻣﯿـﺔ ،ﻗـﻢ،
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﯽ ۱۴۱۵ ،ق.

______ ،ﺟﻮاﺑﺎت اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺒﺎﻧﯿﺎت ،ﻗﻢ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ  ۱۴۲۷ق  ۲۰۰۴م  ۱۳۸۳ش.
______ ،اﻟﺬرﯾﻌﺔ اﻟﯽ اﺻﻮل اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﺮﺟﯽ ،ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ۱۳۴۶ ،ش
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.

ﺷﮫﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ،زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ) ،م  ۹۶۶ق( ،ﻣﺴﺎﻟﮏ اﻻﻓﮫﺎم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺷﺮاﯾﻊ اﻻﺳﻼم ،ﭼﺎپ ﺳـﻨﮕﯽ ،ﺑـﯽ
ﺟﺎ ،ﺑﯽ ﻧﺎ ،ﺑﯽ ﺗﺎ.

______ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﻣﯿﺮاث اﻟﺰوﺟﺔ ،از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺎﻻت دھﮕﺎﻧﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ) ،ﺑﯽ ﺟﺎ( ﭼﺎپ  ۱۳۱۳ق

ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻓﺘﺢ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ) ۱۳۳۹ -۱۲۶۶ق( ،ﺻﯿﺎﻧﻪ اﻻﺑﺎﻧﻪ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﻣﻮزه و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﯽ ﺗﺎ( ﺷﻨﺎﺳﻪ oai:ical.ir/44423

ﺷﯿﺦ ﺑﮫﺎﺋﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ) ،م  ۱۰۳۱ق( ،اﻟﺤﺒﻞ اﻟﻤﺘـﯿﻦ ﻓـﯽ اﺣﮑـﺎم اﻟـﺪﯾﻦ ،ﻗـﻢ ،ﻣﻨﺸـﻮرات ﻣﮑﺘﺒـﺔ
ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ۱۳۹۸،ق.
ﺻﺎﻧﻌﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ) ،ﻣﻌﺎﺻﺮ( ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ آﯾﺖ اﷲ ﺻﺎﻧﻌﯽ ۸۶/۹/۲۴ ،ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ:
http://www.saanei.org/page:php

ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ) ،م  ۴۷۰ق( ،اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ﻓﯽ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻻﺧﺒﺎر ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﻗﻢ ،دار اﻟﮑﺘﺐ
اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ.۱۳۶۳ ،

______ ،اﻟﺘﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،اﻟﻨﺠﻒ اﻻﺷﺮف ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻻﻋﻼم اﻻﺳﻼﻣﯽ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﯽ ۱۴۰۹ ،ق.
______ ،اﻟﺨﻼف ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﯽ ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ ۱۴۱۷،ق.

______ ،اﻟﻌﺪة ﻓﯽ اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ واﻟﻨﺸﺮ ،ﻗﻢ ۱۴۱۷ ،ق.

ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ) ،م  ۷۲۶ق( ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻓﯽ اﺣﮑﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﯽ ۱۴۱۲ ،ق.

ﻏﺰاﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ) ،م  ۵۰۵ق( اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﯽ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ۱۴۱۷ ،ق.
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ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ) ،م  ۶۷۶ق( ،ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳـﻼم ﻓـﯽ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻟﺤـﻼل و اﻟﺤـﺮام ،ﺑﯿـﺮوت ،دار
اﻻﺿﻮاء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ۱۴۰۳ ،ق ۱۹۸۳ /م.

______ ،اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻓﯽ ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎﻣﯿﺔ  ،ﻗﻢ ،اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ﻓﯽ ﻣﺆﺳﺴـﻪ اﻟﺒﻌﺜـﻪ ،اﻟﻄﺒﻌـﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜـﻪ،
 ۱۴۱۰ق.

ﻣﻐﺮﺑﯽ ،ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ) ،م  ۳۶۳ق( دﻋﺎﺋﻢ اﻻﺳﻼم و ذﮐﺮ اﻟﺤﻼل و اﻟﺤﺮام و اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ و اﻻﺣﮑﺎم ﻣﻦ اھﻞ

ﺑﯿﺖ رﺳﻮل اﷲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ آﺻﻒ ﺑﻦ اﺻﻐﺮ ﻓﯿﺾ ،ﻗﺎھﺮه ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ۱۳۸۳ ،ق.

ﻣﯿﺮزای ﻗﻤﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ) ،م  ۱۲۳۱ق( ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺻﻮل ،ﺑﯽﺟﺎ ،ﺑﯽﻧﺎ ،ﺑﯽﺗﺎ ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ.

ﻻھﻮﺗﯽ ،ﻣﮫﺪی ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ اﻟﺘﻔﺮﺷﯽ ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻻﺣﮑﺎم ﻓﯽ ﻓﻘﻪ اﻻﺳﻼم ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﺷـﺮاﻓﺖ،
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ وﻣﻮزه ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.

ﻟﻮﯾﺲ ﻣﻌﻠﻮف ،اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﯽ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻋﻼم ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻤﻄﺒﻌﻪ اﻟﮑﺎﺛﻮﻟﯿﮑﯿﻪ ،ﭼﺎپ ﺑﯿﺴﺘﻢ ۱۹۸۶،م.

ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ آﺻﻒ ﻓﮑﺮت ،ﻣﺸﮫﺪ ،ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوھﺸـﮫﺎی
آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.۱۳۶۸ ،

ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ ،اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻻﺻﻮل و ﻣﻌﻈﻢ اﺑﺤﺎﺛﮫﺎ ،ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ اﻟﮫﺎدی ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ۱۴۱۳،ق.

ﻣﻈﻔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ) ،م  ۱۴۸۸ق( ،اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻗـﻢ،

.۱۳۷۰

ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۶۲ ،

ﻣﮫﺮ ﭘﻮر ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﯿﺮاث زوﺟﻪ در ﺣﻘﻮق اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻃﻼﻋﺎت ۱۳۷۶ ،ش.

ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم ،ﺗﮫﺮان ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ.۱۳۶۷ ،

ﻧﺮاﻗﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی) ،م  ۱۲۴۵ق( ،ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻓﯽ اﺣﮑﺎم اﻟﺸـﺮﯾﻌﺔ ،ﻗـﻢ ،ﻣﺆﺳﺴـﻪ آل اﻟﺒﯿـﺖ
ﻻﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﯽ ۱۴۱۵ ،ق.

