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چکیده
از معامالت زوج است. متأسفانه حقـوق موضـوعة   یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه 
ھریـک از  «ق.م مقـرر داشـته اسـت:    ۴۴۵در مـادة  ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکـرده و تنھـا   

، ھرچند اطالق این حکم مادة مذکور در ارث بردن حق »شودخیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می
ق.م اسـت،  ٩٤٦پذیرش این حکم متعارض با مفاد مادة خیار برای زوجه از معامالت زوج است، ولی 

، حتـی خـود   ١٣٨٧زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و مادة اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصـالح  
که اینجا ھمان خیـار باشـد.   داند، چه بماند حقوق آناموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی

طرف ادعای اجمـاع بـر ارث تمـامی    شود، زیرا آنان از یکز مشاھده میاین وضعیت در اقوال فقیھان نی
خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیـار از معـامالت زوج   

ق.م و ھم در اقوال فقیھان نسبت به ارث حق ٩٤٦و ٤٤٥اند و بدین ترتیب ھم در مواد اختالف نموده
تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد بـه  ت زوج تعارض پدید آمده است. این خیار زوجه از معامال

است.حقوق امامیه 

ارث، ارث حق خیار، زوجه، زوج و معامالت زوج.:هاکلیدواژه
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مقدمه

یکی از مسائل حقوق خانواده، ارث زوجین از یکدیگر است. زوجیت در حقوق اسالمی و 
شود. مسائل ارث زوجین در زوجیـت دایـم اسـت و    سیم میموضوعة ایران به دایم و موقت تق

کـه زوجـین ارث بـردن از یکـدیگر را در     این مسائل در زوجیت موقت مطرح نیست، مگر این
ضمن عقد نکاح موقت شرط نمایند و حدود آن را تبیین کنند که در ایـن صـورت، ارث بـردن    

-٤، حـدیث  ٥٣٦/ ١٧(حر عاملی، آن دو از یکدیگر و حدود آن مطابق توافق آنان خواھد بود 
). بحث مقالة حاضـر  ٢٩٦-٥/٢٩٩). تفصیل این احکام در کتب فقھی آمده است (شھید ثانی، ١

در این مورد نیست، بلکه در ارث زوجیت دایم است.
ارث زوجین دایم مسائل مختلفی دارد و یکی از مسائل آن، ارث حق خیار بـرای زوجـه از   

حقوق موضوعة ایران به حکـم ارث حـق خیـار بـرای زوجـه از      معامالت زوج است. متأسفانه 
ھریـک از خیـارات،   «ق.م مقرر داشته اسـت:  ۴۴۵در مادة معامالت زوج تصریح نکرده و تنھا 

».شودبعد از فوت، منتقل به وارث می
شود. ھمین وضع مواد قانونی در آثار مکتوب فقھی و اقوال فقیھان در مسئله نیز مشاھده می

زمانی «اند:برخی از فقیھان بر موروثی بودن خیارات ادعای اجماع کرده و نوشتهکه نتوضیح ای
(محقـق حلـی،   » شـود که صاحب خیار فوت کند، خیار از ھر نوعی باشد به وارث او منتقل می

برای موروثی بودن خیار نزد امامیـه چنـین اسـتدالل    » تذکره«)، برای مثال عالمة حلی در ۲/۲۷۸
یع انواع خیار پیش ما موروثی است، زیرا آن از حقـوق و ماننـد حـق شـفعه و     جم«کرده است: 

شیخ انصاری تمام انواع خیـار را  ، ھمچنین )۱/۵۳۶(عالمه حلی، تذکرة الفقھاء، » قصاص است
) ۸/۲۰۲). کـالم طباطبـایی (  ۶/۱۰۹مکاسب، انصاری، داند (طبق اتفاق فقیھان امامیه موروثی می

نماید.) نیز چنین می۱۹/۷۰و ظاھر سخن اردبیلی (
بنابراین، ھرچند عموم یا اطالق این حکم مادة مذکور و ادعای اجماع فوق از سوی فقیھان 

کنند، ولـی پـذیرش ایـن حکـم اوالً،     بر ارث بردن زوجه از حق خیار معامالت زوج داللت می
در برخـی از  متعارض با قول دیگر فقیھان است که اطالق حکم مادة مذکور و اجماع فقیھان را

؛ عالمـه  ۸/۲۰۳طباطبـایی،  ؛ ۱/۴۸۱(فخـر المحققـین،   انـد ھای ارث خیار مخالفت کردهصورت
ارث بردن زوجه از حق خیار معـامالت زوج  ھا و یکی از صورت)۲/۶۸حلی، قواعد االحکام، 

ق.م اسـت، زیـرا   ٩٤٦متعارض با مفاد مـادة  و ثانیاً، ) ۲/۶۸(عالمه حلی، قواعد االحکام، است
، حتی خود ١٣٨٧ارث خیار از نوع ارث حقوق است و مادة اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصالح 



75زوجه از معامالت زوجاریارث حق خیبررس1394زمستان
داند، چه بمانـد حقـوق آن کـه اینجـا ھمـان      اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی

زوج از تمـام  «داشـت:  مقرر می١٣٨٧ق.م پیش از اصالح ٩٤٦که مادة خیار باشد. توضیح این
. از ٢. از اموال منقوله از ھـر قبیـل کـه باشـد؛     ١برد و زوجه از اموال ذیل: ه ارث میاموال زوج

برد زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می«نمود: تصریح می٩٤٧، سپس در مادة »ابنیه و اشجار
مجلـس شـورای اسـالمی    ٢١/١٢/١٣٨٧اصـالح  ، ولی ھمین مادة مطابق...»ھا و نه از عین آن

برد و زوجه در صورت فرزنـددار بـودن زوج،   زوج از تمام اموال زوجه ارث می«دارد:مقرر می
ھشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیـان ارث  ھشتم از عین اموال منقول و یکیک
چھارم از کلیة امـوال بـه   ی که زوج ھیچ فرزندی نداشته باشد، سھم زوجه یکبرد. در صورتمی

، حتی خود اموال غیرمنقـول  ١٣٨٧ماده، اعم از قبل یا بعد از اصالح این ». باشدترتیب فوق می
ارث خیـار از نـوع   و از آنجایی که داند، چه بماند حقوق آن زوج را قابل ارث برای زوجه نمی

طبق قیاس اولویت که از این ماده مستفاد است، زوجه چنـین خیـاری را   ارث حقوق است، لذا 
کـه  طـوری کنـد، بـه  ق.م را اثبات مـی ٩٤٦و ٤٤٥به ارث نخواھد برد و این تعارض بین مادة 

آیـد کـه: اوالً، حکـم ارث    سؤال پیش مـی شود؛ بنابراین، صدور حکم برای قاضی غیرممکن می
توان حـل  ؟ و ثانیاً، تعارض مذکور را چگونه میچیستبردن زوجه از حق خیار معامالت زوج 

کرد؟
-ھــا در ایــن اســت کــه: اوالً، ضــرورت تحقیــق در ایــن ســؤاالت و تحصــیل پاســخ آن 

قانون مدنی حکم ارث بردن زوجـه از حـق خیـار معـامالت     -تر بیان شد که پیشطوریھمان
متعـارض  ۹۴۶و ۴۴۵نی در مـواد  طور صریح بیان نکرده است؛ ثانیاً، بیان قـانون مـد  زوج را به

است؛ ثالثاً، بیان فقیھان در ادعای اجماع در حکم ارث بردن زوجه از حق خیار معـامالت زوج  
با قول مشھور فقیھان در حکم اختالفی ارث و عدم ارث بردن زوجـه از حـق خیـار معـامالت     

و نیز قانون آئـین  ) ١٦٧قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران (اصل زوج متعارض است؛ رابعاً، 
ھـای دادگسـتری را مکلـف بـر رسـیدگی بـه       دادرسی در امور مدنی (مادة سوم) قضات دادگاه

اند تا حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند و در صورتی کـه  دعاوی موافق قوانین کرده
قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض یـا اصـالً قـانونی در قضـیة مطروحـه وجـود       

شته باشد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین ندا
توانند به بھانة سکوت یا نقض یا اجمـال و یـا   شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی

تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدرو حکم امتناع وزرند.
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معلـوم گـردد و ابھـام یـا     زوجه از حق خیار معـامالت زوج حکم ارث بردنبنابراین، باید 

ق.م و نیـز در میـان ادعـای اجمـاع و قـول مشـھور       ٩٤٦و ٤٤٥تعارض موجود در میان مواد 
فقیھان با تحقیق الزم مرتفع شود تا زمینة صدور حکم دادرس مطابق حقوق امامیه فراھم گردد.

با استناد به روش اسـتنباط از  اصلی را تحقیق حاضر دست به این کار زده و پاسخ سؤاالت
تـرین یافتـة   ای تحصیل کرده و ارائه نموده اسـت و ایـن مھـم   منابع حقوق امامیه و نیز کتابخانه

شود.تحقیق محسوب می

تعیین محل و مبناي نزاع فقیهان در مسأله
نخستین بحث در حکم ارث حق خیار برای زوجه از معامالت زوج، تعیین محل اخـتالف  
فقیھان در آن است. فقیھان چندین نزاع در حکم ارث حق خیار برای زوجـه از معـامالت زوج   
دارند: اولین نزاع فقیھان در حکم ارث حق خیار برای زوجه از معامالت زوج به زوجه مربوط 

فرزند ناظر است. دومین نـزاع فقیھـان در   دار و بیاست. اختالف آنان در زوجه به زوجة فرزند
حق خیار برای زوجه از معامالت زوج به اموال مربوط است. اختالف آنـان در ایـن   حکم ارث 

مورد به اموال منقول و غیرمنقول ناظر است، ھرچند توضیح ھرکدام از این نـزاع طـرح، نقـد و    
عنـوان  ارزیابی خواھد شد، ولی پیش از آن باید دانست که ربط این دو نزاع بـه ارث خیـار بـه   

ن بیان که اوالً، در صورت اثبات ارث و عدم ارث زوجه، اعـم از فرزنـد   مبنای بحث است. بدی
فرزند، ارث و عدم ارث خیار آن نیز اثبات خواھد شد و ثانیاً، در صورت اثبات ارث و دار و بی

عدم ارث زوجه در اموال، اعـم از منقـول و غیرمنقـول، ارث و عـدم ارث خیـار آن نیـز اثبـات        
یا عدم اثبات ارث خیار به اثبات و عدم اثبات اصل ارث به زوجـه،  خواھد شد؛ بنابراین، اثبات

فرزند در اموال، اعم از منقول و غیرمنقول منوط است. ایـن اسـت کـه ابتـدا     اعم از بافرزند و بی
باید اختالف فقیھان در این دو محور، طرح و ارزیابی گردد، سپس به ارث یا عـدم ارث خیـار   

نزاع دوم ناشی از نزاع نخست است.پرداخته شود، زیرا اختالف و

فرزندحکم ارث زوجۀ فرزنددار و بی
یکی از موارد اختالف فقیھان در مسئله، به زوجة فرزنددار و فرزندندار مربوط است. کتاب 

عالمة حلی در مورد ارث بردن زوجه از حق خیار زوج مطلبی دارد که مـتن عربـی آن   » قواعد«
کنیم:) به بیان زیر ترجمه می٣٠٥/ ٤انی (جامع المقاصد، ھای محقق ثرا با کمک نوشته
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شـود،  ھا تقسـیم مـی  رسد و مانند سایر اموال بین ھمة آنخیار برای جمیع ورثه به ارث می«

بـرد،  برد از خیار نیز ارث نمیکه او از زمین ارث نمیکه زوجه بدون فرزند باشد، چنانمگر این
).٢/٦٨(عالمه حلی، قواعد األحکام، » یده شده باشدخواه زمین فروخته و خواه زمین خر

ھریـک از  «کنـد:  ق.م اسـت کـه بیـان مـی    ٤٤٥ھرچند صدر متن مذکور مطابق مفاد مـادة  
، ولی متن ذیل بیان عالمة حلی استثنایی از مـادة  »شودخیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می

ز آمده است، برای مثال آقایان بھجت فومنی فوق است. این استثنا در متون فقھی سایر فقیھان نی
ای کـه از زوج، فرزنـد   شده، فرزند دارد و بین زوجـه ای که از زوج فوتو سیستانی بین زوجه
اند و آقای بھجت در این مورد فرموده است:ندارد، فرق قایل شده

د ... احتیـاط  تواند ارث ببـر فرزند بنابر اظھر با رضایت وارثان از خودِ ھوایی ھم میزن بی«
(بنی ھاشم خمینی، توضیح » دار در ارث بردن از زمین، خوب است[مستحب] در مورد زن بچه

).٦٠٧/ ٢المسائل مراجع تقلید، 
ھمچنین صافی در این مورد فتوا داده و نوشته است:

برد، نه از خـود زمـین و نـه از قیمـت     زنی که از میّت فرزند ندارد از زمین خانه ارث نمی«
برد؛ اما زنی کـه  که از سایر ترکة میّت ارث میبرد، چنانآن، ولی از قیمت ھوایی ارث میزمین

).٦٠٨(ھمان، » برداز میّت فرزند دارد از ھمة اموال او ارث می
مشھور فقیھان در مسئله بین زن فرزنددار و فرزندندار فرقی قایل نشـده و عـدم ارث حـق    

اند، برای مثال امـام خمینـی در   طور مطلق معتقد شدها بهخیار را برای زوجه از معامالت زوج ر
نویسد:این مورد می

برد، ولی به ھیچ وجه از زمـین و قیمـت آن   زن [دایم] از ھمة اموال منقول [زوج] ارث می«
که زمین کشت، درخت و بنا داشته باشد و یا خیر و نیز از خود ھوایی برد، اعم از اینارث نمی

(امـام  » بـرد برد، [بلکه] از قیمت ھـوایی مثـل بنـا و درخـت ارث مـی     نمی[بنا و درخت] ارث
).٢٧٧؛ ھمو، رساله عملیه، مسئله ٥: مسئله ٢/٣٩٧خمینی، تحریر الوسیله، 

اند (شھید ثانی، ھاست و فقیھان امامیه به آن فتوا دادهاین قول مشھور فقیھان، بلکه اتفاقی آن
معاصـر بـه فتـوای آقایـان سیسـتانی، تبریـزی، خـویی،        توان از فقیھـان ) و از جمله می٨/١٧٢

گلپایگانی، اراکی، مکارم، صافی گلپایگانی و فاضل لنکرانی نام برد که بر قـول مـذکور تصـریح    
).٦٠٨-٢/٦٠٧اند (بنی ھاشم خمینی، کرده

و بعـد از اصـالح نیـز مشـاھده     ١٣٨٧ق.م پیش از اصالح ٩٤٦این اختالف بین مادة مادة 
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زوج از تمام اموال زوجه ارث «داشت: مقرر می١٣٨٧را مادة مذکور پیش از اصالح شود، زیمی
، ولـی  ». از ابنیه و اشجار٢. از اموال منقوله از ھر قبیل که باشد؛ ١برد و زوجه از اموال ذیل: می

دارد:مجلس شورای اسالمی مقرر می٢١/١٢/١٣٨٧ھمین مادة مطابق اصالح 
ھشـتم  برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یکزوج از تمام اموال زوجه ارث می«

برد. در ھشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث میاز عین اموال منقول و یک
چھارم از کلیة اموال به ترتیب فـوق  ه باشد، سھم زوجه یکصورتی که زوج ھیچ فرزندی نداشت

».باشدمی
بنابراین، فقیھان در مـورد ارث بـردن زوجـه فزرنـددار از معـامالت زوج اخـتالف دارنـد.        

بردن و نبردن زوجه را در امـوال زوج و نیـز حـق خیـار معـامالت او      مشھور فقیھان حکم ارث
کـه غیرمشـھور   اند، درحـالی و فززندندار معطوف کردهطور مطلق، یعنی برای زوجة فرزندداربه

آنان حکم ارث بردن و نبردن زوجه را در اموال زوج و نیز حق خیار معامالت او تنھا به زوجـة  
اند.فرزنددار اختصاص داده و برای زوجة فززندندار چنین حکمی را قایل نشده

نقد و ارزیابی قول مشهور و غیرمشهور
نای قول مشھور مطابق فقه امامیه است و قـول غیـر مشـھور مبنـا نـدارد.      رسد مببه نظر می

فرزند مطابق قواعد و اصول حـاکم بـر ارث   که ارث بردن زن فرزنددار و نیز زن بیتوضیح این
و ٧-١٣و ٧؛ نسـاء،  ٦؛ احزاب، ٧٥است. این اصول و مقررات از اطالق و عموم آیات (انفال، 

، حـدیث  ٥١٤-٥١٦و صـص  ١-٤، حـدیث  ٤١٤-١٧/٤١٨، ) و روایات ارث (حر عاملی١٧٦
فرزنـد از زوج  شود. مطابق این اصول و قواعد، زوجه، اعم از فرزنددار یا بی) استفاده می١-١١

چھارم از کـل  ھشتم و با عدم وجود فرزند، یکبرد و ارث او با وجود فرزند، یکخود ارث می
کنند باید این قـول بـر   فرزند را مطرح میة بیدارایی است؛ بنابراین، کسانی که ارث نبردن زوج

خالف قواعد و مقررات حاکم بر ارث را توجیه کنند و دلیل کافی بـرای آن ارائـه نماینـد و از    
ھـا را کنـار گذاشـت و در ارث    آنجایی که دلیلی از ادلة ارث ارائه نشده است، لذا باید قـول آن 

ود.فرزند حکم یکسانی صادر نمزوجة با فرزند و بی

حکم ارث زوجه در اموال منقول و غیرمنقول
یکی از موارد اختالف فقیھان در ارث خیار ناشی از اختالف آنـان در ارث امـوال منقـول و    
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که فقیھان در ارث زوجه اموال منقول و غیرمنقول اختالف دارنـد و  غیرمنقول است. توضیح این

اند و از آنجایی که نیز اختالف پیدا کردهبه تبع آن در ارث خیار برای زوجه از معامالت مورث 
ارث بردن زوجه از تمامی اموال زوج و از جمله حقوق آن مطابق قواعد و اصول حاکم بر ارث 

بـرد و ارث او  است و مطابق این اصول و قواعد، زوجه از تمامی اموال و حقوق زوج ارث مـی 
از کـل دارایـی اسـت، لـذا ارث     چھـارم  با وجود فرزند، یک ھشتم و با عدم وجود فرزند، یک

نبردن زوجه از اصل اموال منقول، بلکه ارث بردن او از قیمت آن بر خـالف قواعـد و مقـررات    
حاکم بر ارث است و باید دلیل آن اقامه شود؛ بنابراین، سؤال این است که دلیل و یا ادلـة عـدم   

ارث زوجه از قیمت اموال غیرمنقول چیست؟

یمت اموال غیرمنقولادلۀ عدم ارث زوجه از ق
پاسخ سؤال فوق یا ادلة عدم ارث زوجه از قیمـت امـوال غیرمنقـول در روایـات بـاب ارث      

فرزنـد اختصـاص   آمده است. عنوان این روایت به باب ارث زوجـة بـی  » وسائل الشیعه«ازواج 
ود:شیافته است. در این روایات دو تفصیل و یک نظر کلی در اموال منقول و غیرمنقول دیده می

بـرد، ولـی از امـوال    ای از تمامی اموال منقول ارث مـی تفصیل اول آن است که چنین زوجه
وسـائل  «برد. احادیث باب ششم از ابواب میـراث ازواج  غیرمنقول تنھا از ابنیه و اشجار ارث می

)، برای نمونه متن حـدیث  ١-١٧، حدیث ٥١٧-٥٢٢بر این گفتار داللت دارند (ھمان، » الشیعه
کلینی بدین بیان است:» کافی«باب مطابق کتاب سوم آن

السالم، در مورد میـراث  کند که از امام صادق، علیهابان بن احمر از میسر بیاع زطی نقل می«
زنان سؤال کردم: میراث آنان چیست؟ حضرت فرمودند: قیمت آجر ساختمان، بنا، چوب و نـی  

گویـد: بـه او عـرض کـردم: دختـران      د. میبرنبرای آنان است، اما از زمین و عقارات ارث نمی
برند. عرض کردم: چگونـه چنـین   برند]؟ جواب دادند: نصیب خود را ارث میچگونه [ارث می

فرزند] که سھم مسمی برای زوجه ثمن و ربع است؟ حضرت فرمود: زیرا زن [بیاست، درحالی
).١١، حدیث ٧/١٣٠، (کلینی» نسبی ندارد که با آن ارث ببرد، تنھا او بر وراث دخیل است

کرد.بر این مطلب داللت می١٣٨٧ق.م نیز پیش از اصالح سال ٩٤٧و ٩٤٦مواد 
فرزند از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقـول ارث  تفصیل دوم این است که زوجة بی

بر این گفتار داللت » وسائل الشیعه«برد. بخشی از روایات باب ششم از ابواب میراث ازواج می
)، برای مثال روایت شانزدھم را به نقل احـوال  ١-١٧، حدیث ٥١٧-١٧/٥٢٢دارند (حر عاملی، 



103شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی80
آوریم.السالم، میاز امام صادق، علیه

گوید: زنان چیزی را از عقار ارث السالم، شنیدم که میگوید: از امام صادق، علیهاحوال می«
».برند و تنھا برای آنان قیمت بنا و شجر و نخل استنمی

(ھمان).» مقصود حضرت از زنان، زوجه است«راوی در این روایت گفته است: 
کند.نیز بر این مطلب داللت می١٣٨٧ق.م اصالحی سال ٩٤٦مادة 

فرزند از قیمت تمامی اموال، اعم از اموال منقول دارد: زوجة بیطور کلی بیان مینظر سوم به
السـالم،  وایت محمدبن مسلم از امام صادق، علیهبرد. چنین تفصیلی در رو یا غیرمنقول ارث می

آمده است. متن روایت مذکور به بیان ذیل است:
فرزنـد] از آجـر [بنـای    السالم، فرمودند: زن [بـی گوید: امام صادق، علیهمحمدبن مسلم می«

گویـد از او  برد. محمـد بـن مسـلم مـی    برد و از [عین] یک چھارم ارث نمیساختمان] ارث می
برد؟ حضـرت جـواب   برد و از [عین] یک چھارم ارث نمیدم: چگونه از فرع ارث میسؤال کر

فرزنـد] دخیـل بـر وراث    دادند: نسبی برای زن نیست تا از آن نسب ارث ببرد، زیرا زوجة [بـی 
برد و سببی بر وراث بـه سـبب زجیـت وارد    برد و از اصل، ارث نمیاست، لذا از فرع ارث می

).٥، حدیث ٧/١٢٨(کلینی، » شودنمی
توان گفت: حدیث مذکور را بـه دلیـل سـیاق سـؤال بایـد بـر       در نقد و ارزیابی این نظر می

فرزند نسبت به قیمت اموال منقول داللت دارند، لذا قـول  روایاتی حمل کرد که بر ارث زجة بی
داد.تفصیل به دو مورد تقلیل می

توجیه یک روایت مخالف با اقوال مذکور
السالم، حدیثی را به مضمون ذیل نقل کرده است:یعفور از امام صادق، علیهاینجا ابن ابی 

السالم، در مورد مرد [زوج] سؤال کردم که آیـا  گوید: از امام صادق، علیهابن ابی یعفور می«
بـرد؟  ھـا ارث نمـی  برد یا او به منزلة زن است و چیـزی را از آن از خانه و زمین زنش ارث می

» بـرد از مرد و مرد از زن ھر چیـزی را کـه تـرک کـرده اسـت، ارث مـی      حضرت فرمودند: زن 
).٣٥، حدیث ٩/٣٠٠(طوسی، 

فرزند در ارث نبردن از اموال این قول بر خالف اجماع فقیھان در زوجة با فرزند به ویژه بی
غیرمنقول است، ھمچنین متعارض با سایر احادیث باب ارث نبردن از اموال غیرمنقول است ولو 

ومات و اطالقات آیات احادیث ارث سازگار باشد.با عم
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این مسئله سبب شده است که دست به توجیه ایـن حـدیث زده شـود. شـیخ طوسـی ایـن       

)، ھمچنـین او (ھمـان) و صـدوق    ٣٥روایت را به تقیه حمل نموده است (ھمان، ذیل حـدیث  
شته باشد (ھمـان،  اند که زوجه از زوج فرزند دا) و دیگر فقیھان بر صورتی حمل کرده٤/٢٥٢(

)، ولی حر عاملی این حـدیث را بـه صـورتی حمـل کـرده      ١، ذیل حدیث ١٧/٥٢٢حر عاملی، 
است که وراث به اعطای عین رضایت دھند (ھمان).

رسد بھتر آن باشـد  در نقد و ارزیابی این اقوال در مورد روایت باید اظھار داشت: به نظر می
زوجه حمل کنیم و معقتد باشیم که سایر روایـات،  که این روایت را بر اصل ارث بردن زوج و
نمایند و در نتیجه، اقوال مذکور را در مـورد روایـت   نحوة ارث از عین یا قیمت آن را تعیین می

کنار بگذاریم.

تعبدي و عقالیی بودن استثناي ارث زن فرزنددار نسبت به بنا و اراضی
ش معصـومان در اسـتثنای ارث زن   اینجا ممکن است این سؤال پـیش آیـد کـه: آیـا فرمـای     

فرزنددار نسبت به بنا و اراضی یک حکم تعبدی و به اصطالح حقوق موضوعه، از احکام آمـرة  
شارع است یا این حکم دلیل خاص عقالنی یا عقلی دارد؟

در پاسخ این سؤال باید گفت: این حکم شارع دلیل عقالنی و یا عقلی دارد. این دلیل عقلی 
ھای ذیل معرفی شده است:لیا عقالنی به شک

گاھی دلیل این مطلب، جلوگیری از ورود ضرر بر سایر وراث معرفی شده اسـت. روایتـی   
در این مورد با این شرح بیان شده است:

کند کـه آن حضـرت فرمودنـد: قیمـت     السالم، نقل میحماد بن عثمان از امام صادق، علیه«
گر زن با شخص دیگری ازدواج نمود نتواند به چوب، آجر برای زوجه قرار داده شده است تا ا

).٣، حدیث ٧/١٢٩(کلینی، » ھا را فاسد نمایدکسی از وراث وارد شود و مواریث آن
) و ھفـتم  ٣، حـدیث  ٥١٨تحث احادیث سوم (ھمـان،  » وسائل الشیعه«نمونة این دلیل در 

) نیز آمده است.٥١٩(ھمان، 
ا و اراضی، مصلحت زمین و سـاختمان لحـاظ   گاھی استثنای ارث زن فرزنددار نسبت به بن

ھا ھمین مصلحت معرفی گردیده است، برای مثال محمد بن شده و دلیل عدم ارث زوجه از آن
السالم، در پاسخ بعضی مسائل آن حضرت روایت کرده است:سنان از مکتوبات امام رضا، علیه

ر و نقض آن، ایـن اسـت   برد، مگر قیمت آجکه زوجه چیزی را از عقار ارث نمیعلت این«
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که ممکن است رابطة بـین زوجـه و زوج بـه    توان تغییر داد و قلب کرد، درحالیکه عقار را نمی

توانـد زوجیـت را تبـدیل کنـد،     واسطه از بین رفتن عصمت زوجیت قطع شود، لذا زوجـه مـی  
سـت، زیـرا   سپس عقار را تغییر دھد و قلب نماید، ولی چنین تغییر و تبدیلی بر فرزند و پدر نی

کـه آمـدن و   توانند خود را از رابطة فرزندی و پدری خارج گردنـد؛ بنـابراین، چنـان   آن دو نمی
رفتن به زوجه جایز است، میراث او نیز در تبدیل و تغییر جایز خواھد بود، ولی کسی که حـال  

).٣٣، حدیث ٩/٣٠٠(طوسی، » او بر ثبات است، سھم او نیز مانند حال او ثبات دارد
استثنای ارث زن فرزنددار نسبت به بنا و اراضی عدم نسب زن در ارث معرفی شـده  گاھی

السالم، در عدم ارث زوجه سؤال کردند که است، برای مثال میسر بیاع زطی از امام صادق، علیه
کـه سـھم مسـمی بـرای     بـرد، درحـالی  چرا او از قیمت آجر ساختمان، بنا، چوب و نی ارث می

حضرت جواب دادند:زوجه ثمن و ربع است؟
، ١٣٠/ ٧(کلینـی،  » زیرا زن نسبی ندارد که با آن ارث ببرد، تنھا او بـر وراث دخیـل اسـت   «

).١١حدیث 
السالم که زن از آجر بنـای  ھمچنین محمدبن مسلم در بیان مسئله از سوی امام صادق، علیه

چگونـه از فـرع   برد از حضرت کردنـد: چھارم ارث نمیبرد، ولی از عین یکساختمان ارث می
برد؟ حضرت جواب دادند:چھارم ارث نمیبرد و از عین یکارث می

نسبی برای زن نیست تا از آن نسب ارث ببرد، زیرا زوجه دخیـل بـر وراث اسـت، لـذا از     «
(حـر  » شودبرد و سببی بر وراث به سبب زجیت وارد نمیبرد و از اصل، ارث نمیفرع ارث می

).٢، حدیث ١٧/٥١٨عاملی، 
رغم ادلة عقالنی مذکور در ارث نبردن زن از اصل عقـار و ارث بـردن او از قیمـت آن    علی

رسد فرمایش معصومان در استثنای ارث زن با فرزند نسبت به بنا و اراضی یک حکم به نظر می
تعبدی و به اصطالح حقوق موضوعه، از احکام آمرة شارع است. برخی از روایـات بـاب ارث   

گوید:کنند، برای مثل یزید صائغ میرا تأیید میازدواج، این مطلب
برد؟ حضرت السالم، در مورد زوجه سؤال کردم که آیا از زمین ارث میاز امام صادق علیه«

برند. عرض کردم: مردم به چنـین حکمـی راضـی    جواب دادند: خیر، ولی از قیمت بنا ارث می
مودند: اگر ما را ولـی [و حـاکم] قـرار    شوند [زن از قیمت زمین نیز ارث ببرد]. حضرت فرنمی

دھند و [به این حکم] راضی نگردند آنان را شالق خواھیم زد و اگر باز ھم به حکم تن ندھند، 
).٨، حدیث ٥١٩(ھمان، » گردنشان را با شمشیر خواھیم زد
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، ٥٢٠السالم، نیز نقـل کـرده اسـت (ھمـان،     یزید صائغ مفاد این روایت را از امام باقر، علیه

).١١حدیث 
در نقد و ارزیابی اختالف فقیھان در ارث زوجه از قیمـت امـوال غیـر منقـول بایـد گفـت:       

طـور مطلـق،   که بیان شد عمومات و اطالقات آیات و روایات ارث، ارث را برای زوجه بهچنان
ایـن  کنند، زیرا مطابق فرزند اثبات میاعم از اموال منقول و غیرمنقول و نیز زوجة فرزنددار و بی

ادله، ارث زوجه به نکاح دایم منوط شده است و با تحقق نکاح دایم بین زوجـین، سـبب ارث   
یابد، حال اگر در قلمرو ارث زوجه بحث شود و ما ادعا نمـاییم کـه ارث او   ھا ھم تحقق میآن

ی در اموال عیرمنقول از قیمت آن است، نه از عین آن، باید بر این ادعا دلیل بیـاوریم و از آنجـای  
که ادله تنھا ارث بردن از قیمت اموال منقول را تنھا اوالً، به بنای ساختمان و متعلقات آن و ثانیاً، 

فرزنـد اختصـاص داده   به خود اشجار و متعلقات آن و ثالثاً، به زوجـه، اعـم از فرزنـددار و بـی    
بـه مـورد   است، لذا اگر احکام مذکور را تعبدی و آمره شارع مقـدس تلقـی کنـیم، نبایـد آن را     

فرزند دیگری سرایت دھیم، در این صورت باید نظر داده شود که زوجه، اعم از فرزنددار یا بی
از عین اموال منقول و قیمت بنای ساختمان و اشجار و نیز متعلقات آن دو ارث خواھد برد، امـا  

مطـابق  از عین زمین ارث نخواھد برد. این نظر مطابق قول مشھور فقیھان در ارث زوجه و نیـز  
قانون مدنی است، اما اگر احکام مذکور را عقلی یا عقالنی بـه  ١٣٨٧پیش از اصالح ٩٤٦مادة 

توان نظـر داد  توانیم آن را به سایر موارد نیز سرایت دھیم، در این صورت میحساب آوریم، می
ول ارث فرزند از عین اموال منقول و قیمت کلیـة امـوال غیرمنقـ   که زوجه، اعم از فرزنددار یا بی

خواھد برد، زیرا بنای ساختمان و اشجار و نیز متعلقـات آن دو در روایـات از بـاب مثـال وارد     
کند. از ایـن رو، ذکـر آن   ھا اختصاص پیدا نمیاند و ممنوعیت ارث زوجه تنھا به موارد آنشده

موارد در روایات مذکور از باب تمثیل است، نه تخصـیص. ایـن نظـر مطـابق قـول غیرمشـھور       
قانون مدنی است.١٣٨٧بعد از اصالح ٩٤٦یھان در ارث زوجه و نیز مادة فق

تفاوت این دو قول در آن است که مطابق نظر نخست زوجه از قیمت زمـین ارث نخواھـد   
یـک از  آید که کدامبرد، ولی مطابق نظر دوم از آن نیز ارث خواھد برد؛ بنابراین، سؤال پیش می

تر است تا آن را از بین این دو نظر برگزینیم؟زوجه قویاین دو نظر نسبت به ادلة ارث 
تـر از نظـر اول باشـد. بـه ایـن      رسد نظر دوم قویدر پاسخ این سؤال باید گفت: به نظر می

؛ احـزاب،  ٧٥استدالل که ھرچند عمومات و اطالقات ادلة ارث، اعم از آیات و روایات (انفـال،  
، ٥١٤-٥١٦و صـص  ١-٤، حـدیث  ٤١٤-١٧/٤١٨؛ حـر عـاملی،   ١٧٦و ٧-١٣و ٧؛ نساء، ٦
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ھا با کنند، ولی آن) بر ارث بردن زوجه از کلیة اموال منقول و غیرمنقول داللت می١-١١حدیث 

، حدیث ٥١٧-٥٢٢اند (ھمان، صص روایات دیگر معصومان، تخصیص خورده و یا استثنا شده
بـا اخبـار خـاص ارث    )؛ بنابراین، تعارض عمومات و اطالقات آیات و روایـات ارث را  ١-١٧

ھا را با جمع عرفی حـل  باید از باب عموم و خصوص مطلق فرض کرد که اصولیان تعارض آن
کـه  اند، چناناند. به این روش که خاص را بر عام از باب داللت اصرح یا اظھر مقدم کردهنموده

؛ ٧٥٠-٢/٧٥٣این بحث در کتب اصولی به تفصیل طرح شده است (انصـاری، فرائـد االصـول،    
).٤٣٧-٤٣٩؛ خراسانی، ٢٠٥-٢/٢٠٧و ١٤٨-١/١٥٠مظفر، 

حکم ارث خیار از معامالت زوج
یکی از موارد اختالف فقیھـان در ارث، مسـئلة ارث خیـار بـرای زوجـه از معـامالت زوج       
است. این اختالف به تبع دو اختالف فوق پدید آمده است، یعنی این اختالف تابع دو اخـتالف  

در حقیقت، اینجا نزاع فقیھان در قلمرو اموال غیرمنقول و توابـع آن اسـت،   مذکور فقیھان است. 
نه اموال منقول و توابع آن.

منشأ اختالف این است که اگر خیار مورث در مورد زمین باشـد آیـا ایـن خیـار او، حقـی      
شود، یعنی ارث بردن از خیـار مـذکور، تـابع ارث بـردن از     خارج از زمین مذکور محسوب می

ین نیست و با انتفای ارث بردن کسی از اصل زمین، ارث بردن از توابـع آن نیـز منتفـی    خود زم
شود و در نتیجه، زوجه از آن طبق عمومات و اطالقات ادلة ارث، اعم از آیـات و روایـات   نمی

شود و ارث بردن از آن تابع برد و یا خیار مذکور از حقوق متعلق به زمین محسوب میارث می
خود زمین است و با انتفای ارث بردن کسی از اصل زمین، ارث بردن از توابع آن ارث بردن از 
کـدام از دو نظـر فـوق ارث    گردد و در نتیجه، زوجه طبق ادلة خاص مطـابق ھـیچ  نیز منتفی می

تواند از تواند از اصل زمین ارث ببرد، لذا نمیبرد، زیرا از آنجایی که طبق اتفاق فقیھان نمینمی
به آن، یعنی خیار آن نیز ارث ببرد.حقوق متعلق

بنابراین، در مورد ارث حق خیار برای زوجه از معامالت زوج، سؤال ایـن اسـت کـه بایـد     
کدام طرف را انتخاب کنیم و آن را مطابق حقوق اسالمی تلقی نماییم؟ عالمـة حلـی در پاسـخ    

این سؤال گفته است:
ر، ارث بردن زوجه است، در صورتی کـه  تر به ثواب از اشکال مذکوقول] اقرب و نزدیک«[

میّت زمین را به شرط خیار خریده باشد و زوجه بخواھد [با فسـخ بیـع] ارث خـود را از ثمـن     
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).٢/٦٨(عالمه حلی، قواعد االحکام، » [استردادی] ببرد

لیکن محقق ثانی عکس جواب عالمة حلی را به سؤال مذکور داده است:
ب از اشکال مذکور، ارث نبردن زوجه اسـت. [مشـروط بـر    تر به ثواقول] اقرب و نزدیک«[

که] میّت زمین را به شرط خیار خریده باشد و زوجه بخواھد با فسخ بیـع، ارث خـود را از   این
ثمن [استردادی] ببرد؛ اما اگر میّت زمینی را فروخته باشد، اشکال مذکور سر جای خود خواھد 

را بـه ارث  با حق خیار مذکور فسخ نمایـد، چیـری  بود، زیرا در این صورت، اگر زوجه بیع را 
).٣٠٥/ ٤(محقق ثانی،» بردنمی

را در متن عربـی بـه معنـای ارث    » االقرب ذلک«فخر المحققین مقصود عالمة حلی از واژة 
بردن زوجه گرفته و این اقرب را در صورتی بر ارث بردن حمل کرده است که میّت زمین را به 

بخواھد ارث خود را از ثمن با فسخ بیع بردارد، ولی اگر زمین را بـه  خیار خریده باشد و زوجه 
).١/٤٨٧(فخر المحققین، » خیار فروخته باشد، چنین حملی ممکن نیست

را برخالف ظاھر قول عالمة حلی دانسته و متبادر از مشارالیه » اقرب«محقق ثانی این معنای 
را برخالف دلیلـی  » ذلک«م ارادة ارث از را عدم ارث بردن زوجه گرفته و فھ» ذلک«اسم اشارة 

).٤/٣٠٥کند (محقق ثانی، دانسته است که بر آن داللت می
نویسد:نراقی می

ھاست، خـواھی فھمیـد   زمانی که دانستی خیار تنھا برای جمیع وراث بدون یکان یکان آن«
دلة انتقـال، ثابـت   رسد، زیرا افرزند نیز] به ارث میکه خیار برای ھمة اھل خیار [حتی به زن بی

ھا، زوجـه اسـت و از ادلـه معلـوم     شود، مگر انتقال خیار برای جمیع وراث که از جملة آننمی
شود. بلی اگر وارث به زوجه، منحصر گردد، قول شود که تنھا به غیر زوجه، خیار منتقل مینمی

الل ظواھر ادلة دیگـر  کند، اما اگر استدحق آن است که دلیل اجماع، انتقال خیار را به او منع می
مالک باشد، باید خیار را برای زوجه، حکم بکنیم، زیرا دلیلی بـر خـروج خیـار زوجـه از ارث     

).١٤/٤١٥(نراقی، » نیست
بنابراین، در صورت انحصار وارث به زوجه، اگر مورث صاحب خیـار، فروشـنده باشـد و    

و اگر فسخ را ھمراه سـایر  زوجه، فسخ را امضا نکند، سھم خودش را از ثمن، ارث خواھد برد
وراث اختیار نماید از زمین و قیمت آن، ارث نخواھد برد، زیرا مشتری ثمن را از مال بایع بعـد  
از فسخ، مستحق خواھد شد، چون انتقال آن به او از بابت بیع بود که آالن فسـخ شـده اسـت و    

انتقال سھم ارث زوجه از ثمن قبل از فسخ متزلزل است.
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ق در صورتی است که شرط مطلق باشد، ولی اگر آن به رد ثمن مقید باشـد  ھمة مطالب فو

حکم تابع تعیین اولی زوجه خواھد بود، لذا اگر فسخ ھمراه رد ثمن را از مـال میـت، انتخـاب    
شود و اگر صاحب خیار مشتری باشد و زوجـه امضـای عقـد را    نماید، سھم او از ثمن، کم می

برد، ولی اگر فسخ عقـد را انتخـاب کنـد، از ثمـن،     ، ارث نمیاختیار نماید از زمین و قیمت آن
).٤١٦-٤١٥برد (ھمان، ارث می

عالوه براین، اگر ارث بردن زوجه را نسبت به خیار قبول کنیم، در صورتی که مورث زمین 
را به شرط خیار خریده باشد و زوجه بخواھد با فسخ بیع ارث خود را از ثمن استردادی ببـرد،  

لی باید ارث زوجه را در صورتی نیز قبول کنیم که مورث زمینی را با خیار فروختـه  به طریق او
است و زوجه بخواھد آن را با حق خیار خود فسخ نماید و پول میّت را برگرداند و ارث خـود  

).٤/٣٠٥برد (محقق ثانی، را از آن بردارد، زیرا زوجه در این صورت، پول میّت را ارث می

دلیل ارث یا عدم ارث زوجه از ارث خیارنظریۀ تحقیق در 
رسد دلیل ارث و عدم ارث زوجه این قضیه باشد که: موجب محرومیّت از اصل به نظر می

).٦/١١١مال، موجب محرومیّت از حقوق آن نیز است (انصاری، مکاسب، 
ادلة خاص ارث خیار برای زوجه از معامالت زوج، این قضیه را بـا قیـاس اولویـت اثبـات     

کند.می
نحوة استدالل به ادلة خاص برای اثبات قضیة مذکور با روش قیاس اولیت چنین است: ادلة 

دانـد (حـر عـاملی،    خاص ارث زوجه، خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی
)، چه بماند حقوق آن و از آنجـایی کـه ارث خیـار از نـوع ارث     ١-١٧، حدیث ٥١٧-١٧/٥٢٢

ق قیاس اولویت که از این ماده مستفاد است، زوجـه چنـین خیـاری را بـه     حقوق است، لذا طب
ارث نخواھد برد.

دفع شبهه از نظریۀ تحقیق
ممکن است کسی در حق بودن ارث خیار تردیـد روادارد و خیـار و مـوروثی بـودن آن را     

یـار و  حکم بداند! ولی در پاسخ چنین کسی باید گفت: اوالً، فقیھان دیگری نیز بر حق بـودن خ 
اند، برای مثال ابن زھره در این مورد نوشته است:ارث آن تصریح کرده

(ابـن  » رسـد خیار حق برای میت است، لذا طبق ظاھر قرآن [آیات ارث] به ارث وارث می«
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).٢٢زھره، 

ھمچنین عالمة حلی موروثی بودن خیار را به حق بودن آن مربوط دانسته و در حـق بـودن   
جمیع انواع خیار پیش ما [امامیه] موروثی اسـت، زیـرا آن از   «شته است:خیار تصریح کرده و نو

).١/٥٣٦(تذکرة الفقھاء، » حقوق مانند حق شفعه و قصاص است
رسد حق بودن خیار عالوه بر گواھی اقوال فقیھان مـذکور و دیگـر فقیھـان،    ثانیاً، به نظر می

یات صـاحب خیـار در ضـمن عقـد     کنند که خیار در زمان حآن است که ادلة موجود اثبات می
کـدام از دو ویژگـی را   کـه حکـم ھـیچ   قابل اسقاط و بعد از عقد قابل اعراض اسـت، درحـالی  

قابـل  -چـون ھبـه   -پذیرد، برای مثال اجازه در عقد فضولی، جواز رجوع در عقود جـایز  نمی
انـد و  ا حکـم ھانتقال از شخص با اسقاط در زمان حیات و ارث در زمان وفات نیستند، زیرا آن

حکم شرعی در زمان حیات شخص قابل اسقاط و در زمان وفات او قابـل ارث نیسـت. بـرای    
مثال یکی از ادله، اجماع فقیھان بر سقوط خیار با اسـقاط صـاحب آن در زمـان حیـات اوسـت      

نیـاز  (ھمان). شیخ انصاری قیام اجماع مذکور بر قابل اسقاط بودن خیار در زمان حیات او را بی
)، زیرا نتیجة سقوط خیـار بـا   ١١٠-٦/١١١قیام اجماع بر نفس حکم دانسته است (مکاسب، از 

اسقاط آن است که عقل حق بودن خیار را از آن کشـف کنـد، نـه حکـم بـودن آن را. بـه ایـن        
ھای حق است و حکم چنین ویژگی را ندارد.استدالل که سقوط با اسقاط از ویژگی

تر مـورث از حبـوه را نیـز بیـان     برای فرزندان غیر بزرگاین قضیه در بیان حکم ارث خیار 
تر مورث نسبت بـه اصـل مـال حبـوه ارث     کند. به این استدالل که چون فرزندان غیر بزرگمی

ندارد، لذا نسبت به حقوق تابع آن و از جمله خیار آن نیز ارث نخواھند داشت.
یقین داشته باشد، بـا لحـاظ   بنابراین، ھر کسی به مالزمة حکم در اصل و فرع قضیة مذکور

که اگر او به عـدم  دو اختالف مذکور در اصل ارث، حکم به عدم ارث زوجه خواھد کرد، چنان
طور مطلق حکـم بـه عـدم ارث    مالزمة حکم در اصل و فرع قضیة مذکور، یقین داشته باشد، به

ه باشد، اصـل  زوجه خواھد کرد، اما اگر به مالزمة حکم در اصل و فرع قضیة مذکور شک داشت
استصحاب وجودی بر ارث خیار و اصل اسصحاب عدم بـر عـدم ارث خیـار بـرای زوجـه از      

کند و تعارض ایـن دو استصـحاب، موجـب سـقوط آن دو از اعتبـار      معامالت زوج داللت می
گشا نیسـت،  ساز و راهاست، لذا اینجا اصل به عنوان استصحاب اصطالحی علم اصول فقه چاره

را در مقام بحث به عنوان اصل شرعی بگیریم که از ادلـة اصـل ارث تحصـیل    که اصل مگر این
که برخی از فقیھان، انتقال خیار میّت را بر ورثه، مقتضای اصـل دانسـته و ایـن    شده است، چنان
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بنابراین، طبق اصل شـرع، تمـام انـواع    ؛ )٨/٢٠٣اند (طباطبایی، اصل را به اصل شرع معنی کرده

جعل آن، به شروط متعاقدین باشد و یا طبق جعل اصل شارع باشـد، بـدون   که خیار، اعم از این
رسد، بلکه گفتار فقیھان در اجماع بـر ایـن بیـان ظھـور دارد و     اختالف فقیھان به ارث ورثه می

اند (ھمان)، لیکن اگـر در تحقـق چنـین اصـل     حتی برخی از فقیھان به این مطلب تصریح کرده
قضیة فوق نیز شک پیش خواھد آمد و در نتیجـه در حکـم   شرعی شک وجود داشته باشد، در 

ارث خیار برای زوج از معامالت زوج نیز اختالف پیش خواھد آمد.

اختالف فقیهان در قلمرو ارث خیار زوجه از معامالت زوج
یکی دیگر از موارد اختالفی فقیھان در ارث خیار نـزاع آنـان در قلمـرو ارث خیـار اسـت.      

طـور مطلـق   مرو چنین است که آیا محرومیّت از خیار متعلق به آن مال بهتوضیح اختالف در قل
است یا عدم محرومیّت چنین است و یا بـین ارثـی کـه در حـال انتقـال بـه میّـت وارث از آن،        

عنـوان  شود و وارث از آن، محروم است، باید بـه محروم است و بین ارثی که از میّت منتقل می
بـرد و در صـورت دوم محـروم از    جه در صورت اول، ارث مـی قول سوم، تفصیل داد، زیرا زو

» قواعد«به آن تصریح کرده و عبارت پدرش در » ایضاح«که فخر المحققین در ارث است، چنان
» حواشــی«) و شـھید اول در  ١/٤٥١) و نیـز عمیـدی (  ٤٨٧/ ١را بـه آن تفسـیر نمـوده اســت (   

م جـواز در صـورت اول و اشـکال در    انـد و یـا عـد   ) به این قول رفتـه ٤/٥٩٠(حسینی عاملی، 
) بـه ایـن قـول    ٤/٣٠٦که محقـق ثـانی (  عنوان قول چھارم پذیرفت، چنانصورت دوم را باید به

تصریح کرده است؟
طور مطلق یقین من کسی را که به عدم ارث زوجه به«کند: ھرچند شیخ انصاری تصریح می

توان توجیه کـرد:  مطلق را چنین می)، ولی قول عدم ارث٦/١١٢(مکاسب، » داشته باشد، نیافتم
شود اگر مالی باشد که از میّت منتقل شده است، فسخ آن با ارث خیار زوجة از آنچه محروم می

شـدة از میّـت بـا    عنوان ثمن مبیع، مقابل مبیع منتقلفرضی معنی ندارد، زیرا به زوجه، چیزی به
ی مسئلة مذکور چنـین اسـت کـه    فسخ مذکور منتقل نخواھد شد؛ به عبارت دیگر تحلیل حقوق

خیار عالقة صاحب مال نسبت به چیزی است که از او منتقل شده است و این عالقـه، موجـب   
ای میـان مـال و   شود، ولی چنین سلطنت و عالقهسلطنت صاحب مال بر آن چیز منتقل شده می

، اما زوجة از گونه رابطه نسبت به سایر ورثه، محروم استزوجه در اینجا نیست و زوجه از این
شود، اگر مالی باشد که به میّت منتقل شده است، پس آن مال برای بـاقی ورثـه   آنچه محروم می
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است و این زوجة محروم، عالقه و سلطنتی نسبت به آن ندارد. حال که وضع خود مـال معلـوم   

بعـد  گـردد  شود، زیرا خیار حقی است که از میّت منتقل میشد، وضع خیار ھم به آن قیاس می
شود (ھمان).از احراز تسلط میّت بر آن چیزی که به ازای آن به او منتقل می

ممکن است کسی بر تحلیل حقوقی فوق اشـکال کنـد و بگویـد: اوالً، ھمـة فقیھـان رابطـة       
مذکور بین مال و صاحب مال و نیز خیار و صاحب او را قبول ندارند، برای مثال فخر المحققین 

خیار از اقتضای ملکیت [کسی بر مـالی] نیسـت و نمونـة آن    «ده است: ، تصریح نمو»ایضاح«در 
جـواھر  «). مبنـای مؤلـف   ١/٤٨٧» (خیار شخص اجنبی [از عقد و ملکیت مال مورد عقد] است

ھم این است که خیار تابع، مال و ملکیت آن نیست، لذا او ثبوت خیار ھـر دو صـورت   » الکالم
) و ثانیاً، عمومات ارث ٧٧/ ٢٣صاحب جواھر،است (باال را در ارث خیار زوجه، تقویت کرده 

کند کند، ھرچند او را نسبت به مال خارج مینسبت به خیار، زوجه را از ارث خیار، خارج نمی
)!٦/١١٢(انصاری، مکاسب، 

لیکن جواب او این است که خیار عبارت از علقه در ملکی است که به دیگری منتقل شـده  
لط بر استرداد آن مال را به خود و یا کسـی کـه منصـوب اوسـت،     است، از این جھت که او تس

مانند خیار اجنبی دارد و به عبارت دیگر، خیار، ملـک تملـک معـوض بـرای خـود و شـخص       
شـود کـه ماننـد میّـت مالـک بـر       منصوب اوست و این رابطه از میّت تنھا به وارثی منتقـل مـی  

را به ثمنی فروخته است عالقـة مـذکور   مایملک است؛ بنابراین، اگر فرض شود که میت زمینی 
توانـد  نسبت به سایر ورثة غیر زوجه خواھد بود، زیرا زوجه چیزی را از زمین فوق با خیار نمی

به خود و کس دیگری که از سوی زوجه است بازگرداند تا چون شخص اجنبی باشد که بـرای  
شده به قل شده باشد، ثمن دادهاو خیار در عقدی قرار داده شده است. بلی اگر زمین به میّت منت

بایع در ملک او متزلزل خواھد بود و آن در معرض انتقـال بـه جمیـع ورثـه و از جملـه زوجـه       
)، ١١٣خواھد بود، لذا زوجه نسبت به سھم ارث خود به آن ثمن مالـک خواھـد بـود (ھمـان،     

در مسـئله  » جـواھر «و » ایضـاح «ھرچند در خیار مذکور ارث نخواھـد داشـت؛ بنـابراین، قـول     
شود.ضعیف ارزیابی می

در مسئله آن است کـه اگـر رابطـة میـان مـال و      » جواھر«و » ایضاح«دلیل دیگر ضعف قول 
مالک و نیز خیار و مالک آن را چنین تحلیل و تفسیر نماییم که خیار، حق در چیزی اسـت کـه   

به او رسیده اسـت  شدهاز او منتقل شده است، بعد از احراز تسلط بر آن چیزی که مقابل منتقل
)، الزمة قبول خیار برای زوجه از معامالت زوج، تسلط زوجه بر مـال غیـر خواھـد    ١١(ھمان، 
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).٣٠٧-٤/٣٠٦بود (محقق ثانی، 

اگر مطالب مذکور مقبول افتد، تحلیل حقوقی رابطة میّت و مال و خیار او و مال و نیز انتقال 
ای است که او بر چیزی کـه از او انتقـال   علقهخیار او به ورثه چنین است که: خیار برای میت، 

رفته را بازگردانـد  دست آورده است، دارد تا او بتواند آن مال از دستیافته و مقابل چیزی که به
ای را بـا مـال دارنـد و زوجـه از     شود که خود چنین رابطهای منتقل میو این عالقه تنھا به ورثه

ادلـة  «ثبوت خیار مجلس برای وکیل بیان شـده اسـت:   که در مسئلةگونه وراث نیست، چناناین
خیار برای بیان تسلط صاحب خیار بر آنچه در دست طرف مقابل عقد تملک یافته، سـوق داده  

» شـود شـود بـرای وکیـل اثبـات نمـی     شده است؛ بنابراین، آن تسلطی که بر موکـل اثبـات مـی   
). بلی بـین  ١١٣/ ٦است (ھمان، گونه ) و مسئلة ارث زوجه این٣٢و ٥/٢٩(انصاری، مکاسب، 

مسئلة خیار ارث زوجه از معامالت زوج و بین تسلط وکیل بر خیار موکـل، فـرق وجـود دارد،    
زیرا خیار و سلطة وکیل بر آنچه در دست طرف مقابل عقد است و در نتیجه، ملک طرف دیگر 

لک طرف دیگر در تزلزل است. به این دلیل که آن در معرض انتقال به موکل است، ولی تزلزل م
کـه بـه   که در معرض انتقال به ورثه، در ھر صورت، ثابت است ولو اینمسئلة ارث زوجه و این

ثبوت خیار برای زوجه قایل نباشیم. به این استدالل که اگر باقی ورثه، زمین را با استناد به خیار 
ھا خواھد بـود، پـس   خود رد کنند و ثمن آن را مسترد نمایند، زوجه نیز در ارث بردن سھیم آن

تواند این نتیجه شود، ثابت است. البته فرق مذکور نمیحق زوجه در ثمنی که به ورثه منتقل می
را بدھد که باید زوجه ھم بتواند استیفای خیار به فسخ عقد نماید، ھرچند بعضی از فقیھان این 

انـد  له مطـرح کـرده  نوع ارث خیار را از فرق مذکور نتیجه گرفته و بـه عنـوان اشـکال در مسـئ    
)، زیرا ولو تشبیه بین مسئلة خیار ارث زوجه از معامالت زوج و بین تسـلط  ١١٣-١١٤(ھمان، 

آید، ولی تشـبیه بـین مسـئلة خیـار     وکیل بر خیار موکل کامل نیست و سخن مذکور به ذھن می
ـ   -را ارث زوجه از معامالت زوج و بین تسلط مالک بر مال خود و نیز خیار آن کامل اسـت، زی

زوجه با خود مال زوج مورث، رابطة مالک و مالش را ندارد تا بتواند بـا  -طوری بیان شد ھمان
ای داشـته  حقوق مال زوج مورث که اینجا ھمان حق خیار از معامالت زوج است، چنان رابطـه 

باشد.

گیرينتیجه
دن زوجـه از  این تحقیق در مرحلة نخست اثبات نمود که: اوالً، قانون مدنی حکـم ارث بـر  
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٤٤٥طور صریح بیان نکرده است؛ ثانیاً، بیان قانون مدنی در مـواد  حق خیار معامالت زوج را به

متعارض است؛ ثالثاً، بیان فقیھان در ادعای اجماع در حکـم ارث بـردن زوجـه از حـق     ٩٤٦و 
خیار معامالت زوج با قول مشھور فقیھان در حکم اختالفی ارث و عـدم ارث بـردن زوجـه از   

حق خیار معامالت زوج متعارض است.
تحقیق حاضر نظریة خود را در مرحلة ارائة راه حل مشکالت مذکور بر این قضیه بنـا نھـاد   

موجب محرومیّت از اصل مال، موجب محرومیّت از حقوق آن در قلمـرو ارث خیـار نیـز    «که: 
قیاس اولویت اثبات ادلة خاص ارث خیار برای زوجه از معامالت زوج، این قضیه را با ». است

نمود. بدین بیان که ادلة خاص ارث زوجه، خودِ اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجـه  
داند چه بماند حقوق آن و از آنجایی که ارث خیار از نـوع ارث حقـوق اسـت، لـذا طبـق      نمی

د.قیاس اولویت که از این قاعده مستفاد است، زوجه چنین خیاری را به ارث نخواھد بر
ھمچنین تحقیق، مستند خود را در ارزیابی اقوال فقیھان در مسئله ھمین قاعده دانست و بـه  

ای اسـت  این نتیجه رسید که دلیل ارث بردن و نبردن خیار اموال غیرمنقول برای زوجه، عقیـده 
که فقیھان در ممنوعیت و عدم ممنوعیت ارث بـردن زوجـه در اصـل امـوال غیرمنقـول مطـرح       

بق این عقیده ھر فقیھی که ارث بردن زوجه را از اصل اموال غیرمنقول زوجه ممنوع اند. طکرده
گونه اموال نیز ممنوع اعالم کرده اسـت  دانسته، ارث او را از حقوق و از جمله حق خیار در این

و فقیھی که ارث بردن زوجه را از اصـل امـوال غیرمنقـول زوجـه ممنـوع نکـرده، ارث او را از       
گونه اموال نیز ممنوع اعالم نداسنته است و برخی از فقیھـان  ه حق خیار در اینحقوق و از جمل

اند و به ایـن ترتیـب اقـول    دو قول دیگر در بین دو قول مذکور به صورت تفصیل مطرح نموده
ھـا نیـز نظریـة    چھارگانه در مسئله پدید آمده است که معیار نقد و ارزیابی صحت و بطـالن آن 

تحقیق اعالم شد.
ھای مذکور و به منظور ارتفاع تعارض موجود در میـان اقـوال فقیھـان و نیـز     اساس یافتهبر 

اند از: اوالً، اقوال مخالف قاعـدة  مواد قانون مدنی در قلمرو ارث خیار پیشنھادات تحقیق عبارت
فوق کنار گذاشته شوند؛ ثانیاً، مواد قانونی مخالف قاعدة مذکور مورد اصالح قـرار گیرنـد، لـذا    

گذار ایرانی امـری مطلـوب ارزیـابی    از سوی قانون۱۳۸۷قانون مدنی در سال ۹۴۶الح مادة اص
قانون مدنی مطابق قاعدة فوق تفسیر شود. به ایـن روش کـه مفـاد    ۴۴۵شود؛ ثالثاً، باید مادة می

۴۴۵ق.م اصالحی نسبت به ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج از مـوارد مفـاد مـادة    ۹۴۶مادة 
ثنا یا تخصیص تلقی گردد. به این استدالل که: موجب محرومیّت از اصل مـال، موجـب   ق.م است
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ھـای  قضات دادگاهمحرومیّت از حقوق آن در قلمرو خیارات نیز است. طبق این تفسیر تکلیف 

قانون اساسی و مادة سوم آئین دادرسی در امور مـدنی  ١٦٧دادگستری در عمل به دستور اصل 
وافق قوانین تا اصالح قانون مدنی معلوم خواھد شد، زیرا اصل و مـادة  بر رسیدگی به دعاوی م

مذکور در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض یا اصالً قانونی در قضیة 
کند حکم قضیه را بـا اسـتناد بـه منـابع معتبـر      مطروحه وجود نداشته باشد قاضی را مکلف می

صول حقوقی که مغـایر بـا مـوازین شـرعی نباشـد، صـادر نمایـد و        اسالمی یا فتاوای معتبر و ا
تواند به بھانة سکوت یا نقض یا اجمال و یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعـوا و صـدرو   نمی

ای را به منظور تکمیـل مـواد   گذار در زمان متقتضی مادة واحده؛ رابعاً، قانونحکم امتناع وزرند
فعلـی بـا ایـن محتـوا بـه تصـویب برسـاند:        ۹۴۶و ۴۴۵اد مربوط به ارث خیارات به ویژه مـو 

موجب محرومیّت از اصل مال، موجب محرومیّت از حقوق آن در قلمرو خیـارات نیـز اسـت؛    «
تـا تکلیـف   » قانون مدنی باید بر این اسـاس ایـن مـاده تفسـیر شـود     ۹۴۶و ۴۴۵بنابراین، مواد 

الت زوج به طور صریح معلوم شود.قضات دادگستری در مسئله ارث خیار برای زوجه از معام
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