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چکیده
هدف از نوشتن این مقاله بحث در شرایط تحقق ارثی که به زوجه می رسد مانند رابطه زوجیت و وجود این رابطه به هنگام فوو موور
نیست بلکه ابتدا به مقدار ار زوجه از اموال همسر پرداخته و در ادامه به تحوال صور گرفته در این زمینه با نگاهی اجمالی به قوانو
اصالح موادی از قانو مدنی ایرا که در سال 5031به تصویب رسیده پرداخته می شود .در قرا کریم خداوند متعال میزا سومم االر
بستگا میت را با یک سری تفاوتمایی تعیین کرده و در آ حکمتما و اسراری را نمفته که آدمی به اندازه درک و فمم خودش و با کمک
روایا گوشه هایی از آ را فممیده است و این نشا می دهدکه احکام مربوط به ار مانند بقیه احکوام بورملم و حکموت الموی اسوتوار
هستند.ا لبته بررسی ملل دوبرابر بود ار مرد نسبت به ز یا دختر نسبت به پسر یا خویشا مذکر پودری نسوبت بوه خویشوا مونوث
پدری مربوط به این نوشتار نبوده و در حدی به انما اشاره می شود.

کلیدواژگان
ار  ،اموال منقول ،زوجه ،مقار.

 استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران
 نويسنده مسئول :دانشجوی دکتری رشته فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران
رايانامهB.Maghfoori@gmail.com :
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مقدمه
قانون ،از مهمترين منابع حقووق اسوک کوه در کشوور موا مبوابص ا وول  85و  85قوانون اساسوي
جمهوری اسالمي ايران با تشريفات مقرر ،از طرف مجلس شورای اسالمي وضع ميگردد ،يا از راه
همه پرسي به طور مستقیم به تصويب ميرسد .و به استناد ا ل چهارم قانون اساسي؛ کلیه قوانین و
مقررات مدني ،جزائي ،مالي ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگي ،نظامي ،سیاسي و غیر اينهوا بايود براسوا
موازين اسالمي باشد .بنابراين ،آنچه در تدوين و تصويب قانون ،مورد نظر اسک ،تبابص آن با شور
و موازين شرعي اسک که مسئولیک اين کار بر عهوده شوورای نگهبوان اسوک.و در وورت بوروز
اختالف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمي ،بر عهده مجموع تشوصیم مصولنک نظوام
اسک .قانون گذار در باب میراث زن و شوهر در ماده  549و  549قوانون مودني قبول از ا والحیه،
ميگويد« :زوج از تمام اموال زوجه ارث ميبرد ،لیکن زوجه از اموال منقوله از هر قبیول کوه باشود

ارث مي برد و از اموال غیرمنقول (عقار)فقط از قیمک ساختمان و درختوان ارث مويبورد{ .مقاربوه
معنی زمین ،آب ومانند آ ( في پور ،منتهي االرب)}.
با نگاهي اجمالي به مساله ارثیه زن متوجه مي شويم کوه عموموا شوصم زن در حکوم کواال و
جزئي از ارث منسوب مي شده اسک که دارای هیچگونه استقالل مالي نبوده ،ولي بوا وروداسوالم
زن دارای کرامک بااليي گشته اسک ،بنابراين به حکم افتصارآمیز اسالم در موورد مسوائل موالي زن
بايد مباهات کردکه تنولي بي نظیر در حقوق ارث زن ايجادکرد و در واقع رسم غلط جاهلي را بوا
شناساندن حص ارث برای زن در کنار مورد را عقوب زد( .مکوارم شویرازی ،برگزيوده تفسویرنمونه،
 ،7799ص )799
تفاوت سهم االرث زوجین
آنچه مسلم اسک اين اسک که در آياتي از قران کريم ازجمله ايات  9الي  71و ايه  799سوره نساء
خداوند متعال میزان سهم االرث وابستگان به میک را بوا تفاوتهوای معوین کورده کوه مسولما در آن
حکمتهايي اسک وآدمي گوشه ای از آنها را به کمک احاديث درک کرده اسک .و سوهم هور وارث
بر اسا

مصالني از طرف خداوند تعیین شده اسک (ال تدرون یهمدا یبدلک ندا

د يعنوي نمويدانیود
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کدام يک برای شما سودمندتر اسک (77نساء)) (قرائتي ،تفسیرنور ،7754 ،ص )187در سال 7759
ه.ش قانون مدني ايران با ا الح دو ماده  549و  ،545و سهیم کردن زن در قیموک زموین ،تنوولي
چشم گیر در حقوق زن از دارايي شوهر ايجاد کرد که زن از عین و قیمک زمین منروم بوده و تنها
مي توانسته قیمک بنا و درختان را دريافک کندو با ا الح مواد فوق ،زمین هم مشمول سهم زوجه
از دارايي شوهر گرديد .برابر ماده 577و519و 575قانون مدني ،زوجه در ورت داشتن اوالد يوک
هشتم ارث ودر ورت عدم وجود اوالد يک چهارم ارث را مي برد.وبا توجه به مواده  545قوانون
مدني ،اگر مردتنها وارث همسرش باشود هموه ارث متعلوص بوه اوسوک ولوي اگور زن تنهوا وارث
همسرش باشد ربع مذکور را ارث مي برد و بقیه در حکم مال بالوارث منسووب گرديوده و توابع
مقررات ماده 599به دولک بر مي گردد که در اختیوار ولوي فقیوه قورار موي گیورد .و بنوا بوه مواده
549و 549قانون مدني ايران مصوب  ،7739زن ارث خود را فقط از ساختمان و درختان مي بورد و
از عین يا قیمک زمین منروم بوده اسک .اين حکم با توجه به انبباقش با نظر مشهور فقهای امامیه
برگزيده و تصويب شده بود .که البته مديون اظهارنظر ريح يکي از فقهای معا ر (ايک اهلل خامنه
ای ،طرح يک فوريتي ا الح مواد قانون مدني ،7759 ،ص )7بوده و با ا الح مواده  549و  545و
حذف  549به پايان رسید .ا الح اين مواد در سال  7751شرو ولي به دلیول ماوايرت بوا شور ،
شورای نگهبان آن را تايید نکرد.
بعداز سصنان رهبر معظم انقالب در ديدار عده ای از بانوان در سال  ،7759پیشنهادی از طورف
عده ای از نمايندگان مجلس شورای اسالمي تهیه و در سال  7759مصوب شد( .مجموعه نظريوات
شورای نگهبان ،7754 ،ص )731که با توجه به اين ا الحیه ،زن نیز مانند همسرش از عین امووال
منقول و بهای اموال غیر منقول همسرش ارث ببرد .يعني از عین اموال منقوول و امووال غیرمنقوول
بهره مند بگردد.
مساله ای که در اينجا وجود دارد اين اسک که مشصم کنیم با توجه بوه تبصوره  549آيوا اگور
فوت قبل از تصويب اين قانون اتفاق افتاده باشد و ارثیه هنوز تقسیم نشده باشد سرايک بوه ماقبول
مي کند يا نه؟در جواب مي توان گفک :با توجه به اينکه آيات ارث و روايواتي کوه در ايون زمینوه
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وارد شده مبلص بیان شده اند چنین مي توان فهمید که زن از کلیه ارثیه همسر خود چه عین و چوه
قیمک ارث مي برد.
سصن گفتن از تنول در حوزه حقوقي بدون رعايک ا ول حاکم بر حقوق هور کشوور ممکون
نیسک ،پس درابتدا تفاوت احکام ارث زن و شوهررا به اين شکل بیان مي کنیم:
سهم زن از اموال شوهر ،در ورت وجود اوالد برای میّک يک هشتم و در ورت نبوود اوالد
يک چهارم اسک .اين سهم برای شوهر از اموال زن ،به همان ترتیب يک چهارم و يوک دوم اسوک
(آيه  71سوره مبارکه نساء)
طبص دور ماده  549قانون مدني مصوب ( 7739هو .ش) شووهر از تموام امووال زوجوه ارث
ميبرد ،اما زن برابر مواد  549و  549قانون مدني ازاموال منقول وتنها از قیمک ابنیوه واشوجار ارث
مي برد .باا الحیه قانون مدني در سال ( 7759هو .ش) ،زن نیز مانند شوهر از کلیه مواترک شووهر
بهرهمند مي گردد ،با اين توضیح که زن از عین اموال غیر منقول ،منروم اسک و فقط از قیمک آنها
بهرهمند ميگردد.
اگر شوهر تنها وارث زن باشد ،تمام اموال زن به او ميرسد ،در حالي که برابر ماده  545قوانون
مدني در ورت اننصار ورثه به زن ،تنها يک چهارم اموال شوهر به او ميرسد و بقیوه متعلوص بوه
حاکم اسک و به خزانۀ دولک واريز ميشود .الزم به ذکراسک که اسالم ،عليرغم سنک جاهلي کوه
زنان از ارث منروم بودند ،برای زنان نصیب و بهرهای از ارث قرار داد ( للجد

ید مم د تلک ی وی دری

ن یال بلبو ن لنس ء ی مم تلک ی وی ری ن یال بلبدو «آيۀ 9سوره نساء») خداونود متعوال ،در آيوات  77و
71و 799و  9سوره مبارکه نساء ،برای هر يک از خويشاوندان به نسبک دوری و نزديکوي آنهوا بوه
میک سهم معیني قرار داده اسک.
نظرات فقهي در مورد ارث زن از اموال منقول و غیر منقول
با توجه به مواد  549و  549قانون مدني ،که در سال  7739به تصويب مجلوس رسوید زن فقوط از
اموال منقول و قیمک ابنیه واشوجار ارث مويبورد.ا والحیه سوال ( 7759ه .ش) مجلوس شوورای
اسالمي ،دامنه شمول بهره مندی زن از اموال شوهر را تا قیمک اموال غیر منقول پیش برد ،تا جوايي
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که اگر ورثه قصد پرداخک قیمک را نداشته ياشند ،زن ميتوانود حوص خوود را از عوین امووال نیوز
بگیرد .آنجا که مبنای مواد  549و  549قانون مصوب 7739هو .ش نظر مشهور ،فقهای امامیه اسوک
عالوه بر نظر مشهور چند نظريه ديگر از فقهای امامیه نقل شده اسک که در حال حاضر نیوازی بوه
ذکر آنها نیسک .اما:
قول مشهور فقهای امامیه براين مبلب قرار گرفته اسوک کوه :زوجوه از عوین و قیموک تموامي
زمینهای باقیمانده از شوهر ،از قبیل :مزورعوي ،مسوکوني ،بوا  ،خوالي از مسوکن و زراعوک و....
منروم اسک .برابر اين نظر زوجه تنها از قیمک آالت ،ابنیه و درختان ارث ميبرد و از عین آنها بي
بهره اسک .اين نظر مبنوای موواد  549و  549قوانون مودني مصووب ( 7739هوو .ش) موي باشود،.
استدالل ا لي پیروان قول مشهور ،اين اسک که اگر چه از ظاهر قرآن (آيه  71سوره مبارکه نسواء)
بهرهمندی زوجه از تمام ما ترک استنباط ميشود ،لویکن ظواهر قورآن بوا روايوات وارده تصصویم
خورده و به عمومیک قرآن ،گرچه در ظاهر باقي اسک ،نميتوان استناد کرد .درحقیقوک بوا وجوود
روايات مانعه ،علم به وجود مصصم حا ل شده اسک (انصاری ،مکاسب ،7798 ،ص .431شوی
طوسي ،المبسوط في فقه االمامیه ،7759 ،ص)771
در اثبات نظر فوق که مشهور اسک ،به روايات ذکر شده در باب ششم ارث زن و شوهر استناد
شده اسک .ازجمله:
 .7ابن منبوب ،از عليبن رئاب ،از زراره ،از امام باقر ( ) نقل ميکنود کوه :زن از کشوتزارها،
خانهها ،سالح و چهارپايان که شوهر بوه جوای گذاشوته ،ارث نمويبورد و از موال ،فورش،
لبا ها و اثاث خانه که از شوهر به جای مانده اسک ،ارث ميبرد و از سواختمان مصروبوه،
دربها ،تنه های نصل ها و ني ها يي که در ساختمان بکاربرده شده حوص زن فقوط از قیموک
آنها پرداخک مي شود( .حر عاملي ،مفتاح الکراموه ،7755 ،ص  ،879حوديث  )7البتوه ايون
حديث از نظر سند ضعیف بوده و همینبور به دلیول منرومیوک زن از سوالح و چارپايوان
(چون فقهای امامیه قائل به منرومیک زن نیستند) سستي ان مشصم مي شود.
 .1حمیدبن زياد ،از حسن بن منمد بنسماعه ،از جعفربن سماعه ،از مثنوي ،از عبودالملک بون
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اعین ،از يکي از دو امام باقر و امام ادق علیهمالسالم نقل ميکند ،که زنان از زمینخانوه و
زمین زارعتي سهمي ندارند .به اين روايک به عنوان حجک شرعي نميتوان اعتماد کرد.زيرا
يکي از فقهای مشهور راويان اين حديث را جماعتي از ضعفا ميداند (شوهید ثواني ،هموان،
ص.)193
 .7حسن بن منمد سماعه با چند واسبه از امام منمدباقر ( )نثل مي کند کوه :زن از زموین و
خانه ارث نمي برندمگر در ان ساختماني ايجاد شده باشدکه در اين ورت از ان ساختمان
ارث مي برند( .حرعاملي ،مفتاح الکرامه ،7755 ،حديث )77حسون منمود سوماعه واقفوي
مذهب اسک و بسیار متعصب ،لذااين روايک ازنظرسند ضعیف اسک.
با جمع بندی و تنلیل روايات باال مي توان به اين نکات دسک يافک که شايد:قائلین بوه نظور
مشهور ،به رواياتي استناد کردهاند که سند آنها نیح اسک ،وعمل فقها باعث برطرف شده ضعف
اين اخبار مي شود .ولي به هرحال معلوم اسک که فقهای ،متأخر و معا ر بوه ايون روايوات عمول
کردهاند .اين عمل فقها ،نشانه آن اسک که در اين روايات ،شواهدی برای حمل بر ونک وجوود
داشته اسک که آنها ،بر آن تکیه کرده اند يا به آن عمل نموده اند ،در حالي که اين شواهد به دسوک
ما نرسیده اسک در پاس بايد گفک :چگونه اسک که تاکنون هیچ کودام از فقهوا بوه شوواهد موورد
بنث ،اشارهای نداشتهاند و حتي يک نفر از آنها در اين مورد سصني نگفتهاند؟ مسولما عمول فقهوا
هم به تنهايي نميتواند ضعف حديث را برطرف کند ،به خصوص در اين بنث ،که هوم بوا ظواهر
قرآن مصالفک دارد و هم رواياتي در مساله ارث بردن زوجه از اموال غیر منقول وجود دارد.
يکي ديگر از استداللها ،اين اسک که:اگر روايات به ورت متواتر ذکور شوده باشوند ،ضوعف
سندی آنها جبران مي شودزيرا در تواتر وثاقک راويان شرط نیسک .در اين مورد هم ،روايات تواتر
دارند (شی مفید ،المقنعه 7477 ،هو.ق ،ص )55با بررسوي روايوات وارده در ايون زمینوه و حوذف
روايات نقل به مضمون و عدم تقبیع و تببیص روايات با يکديگر ،تعداد روايات به کمتر از هشوک
ميرسد (طباطبايي بروجردی ،تقريرات ثالث ،ص  )777از اين فراتر ،بوه ادعوای يکوي از فقهوای
معا ر ،با توجه يکي بودن راويان ا لي ناقل خبر ،ماننود :زراره ،منمودبن سولم ،عبودالملک ابون
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اعین ،يزيد ائغ و فضالی پنج گانه ،احتمال ادر شدن يک جوا از اموام ( ) و اخوتالف در نقول
روايک در بعضي از الفاط و عبارات و عدم تقید روات به نقل عین عبارات و الفاظ ،احتموال قووی
ميدهد که مجمو روايات نقل شده در باب حرمان به پنج يا شوش روايوک بورسود ( وافي ،ارث
الزوجه ،به نقل از مهرپور ،7793 ،ص .)749با اين و ف ،با اين تعداد روايک ،نمويتووان ادعوای
تواتر کرد و روايات مصالف را به دلیل تعارض با آنها کنار گذاشک.
آیات قراني پیرامون مساله ارث

در آيه 77-71-9سوره نساء حکم ارث بردن زن و شووهر از هموديگر را بیوان موي کنود بوه ايون
ورت:
 خداوند در آيه  9سوره نساء مي فرمايند :برای مردان ازآنچه پدرومادر و خويشوان از خوودبرجای مي گذارند ،سهمي اسک و برای زنان نیوز از آنچوه پودرومادر و خويشوان از خوود
برجای ميگذارند ،سهمي چه آن مال کم باشد يا زيواد .ايون سوهمي اسوک تعیوین شوده و
پرداختني .چون در اين ايه واژه مما بکاربرده شده به اين معناسوک کوه سوهم زن و مورد از
همه ماترکي اسک که برجای مانده و مشصم اسک که در ابتدا پدرومادر و در ادامه با لفظ
اقربون همه خويشان را چه سببي و چه نسبي را مشمول حکم دانسته که از باقیمانده امووال
میک ارث مي برند (طباطبايي ،تقريرات ثالث ،7799 ،ص )777
 همچنین در آيوه  71سووره نسواء مقودار سوهم هرکودام از زن و مورد از ارث را بیوان مويفرمايند :که سهم مرد با وجود اوالد از آن زن يک چهارم و در ورت عدم وجود اوالد يک
دوم اسک و سهم زن در ورت وجود اوالد يک هشتم و در ورت عدم وجود اوالد يک
چهارم اسک و هیچ استثنايي اعم از مال منقول يا غیر منقول وجود ندارد.
 در آيه  77سوره نساء مي فرمايند :برای هر شصم وارثي قرار داديم کوه از وی ارث ببرنودوهر کسي که با انها پیمان بسته اندنصیبشان را بپردازند.
نتیجه اين آيات اينکه زن از جمله وراث بوده که از همه اموال همسر ارث مي برد.
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روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ماترک

با توجه به آيات قراني در زمینه ارث که به ورت عام بیان شوده و بوا توجوه بوه نظور مشوهور و
اجما فقهاء اين نظر که زن ازارث زمین ،خانه و ساختمان منروم اسک منبقي تر به نظر مي رسد
(حرعاملي ،مفتاح الکرامه ،7755 ،باب  9حديث 7و )1که به عنوان مثال به روايتوي در ايون زمینوه
اشاره مي کنیم.
منمدبنحسن ،به روايک از حسین بنسعید ،از فضاله از ابان ،از فضلبن عبدالملک و ابونابوي
يعفور ،گفک :از امام ادق ( ) پرسیدم که آيا مرد از خانه و زمین همسرش ارث ميبرد ،يا در اين
خصوص مرد هم مانند زن اسک و از اين چیزها ارث نميبرد ؟ امام ادق ( ) فرمود؛ هر يوک از
زن و مرد از هرچه که از خود به جای گذاشتهاند از يکديگر ارث ميبرند با توجه به ايون روايوک
نیح و معتبر ،مشصم مي شود که زن از همه ماترک همسر خود ارث مي برد زيرا ننوه سووال
دلیل بر اين اسک که سائل مي دانسته که زن از خانه و زمین همسر ارث نمي برد و فقط راجوع بوه
ارث مرد از زن سوال پرسیده اسک.
البته در اين جا دو نظريه وجود دارد:
.7بعضي فقهاگفته اند در اين روايک امام ( ) تقیه فرموده اند و برخي گفته اند ايون روايوک در
موردی اسک که زن دارای فرزند اسک پس در تمام ارث سهیم اسک( .شی طوسي ،استبصوار ،ص
.)788
در کتاب االنتصار مرحوم سید مرتضي علمالهدی ،بعد از انکه مبرح مي شوود کوه زن از عوین
منزل مسکوني و قیمک زمین بهره ای نمي برد و فقط قیمک ساختمان را دريافک مي کند بیان موي
کند که زن تنها از عین خانه منروم اسک ،ولي قیمک خانه بايد برای وی مورد مناسبه قرار بگیرد.
و در ادامه بیان مي کند که ظاهر آيه  71سوره مبارکه نساء ،مشارکک زن و مرد در همه چیوزهوايي
اسک ،که میّک از خود به جا گذاشته اسک .و تصريني بر احتساب يا عدم احتساب قیموک نشوده
اسک (علمالهدی ،االنتصار 7757 ،ق ،ص .)737
در ارتباط با پذيرش قیمک اموال غیر منقول دو نظريه مي تواند مبرح شود:
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 اول اينکه زن مستنص دريافک ارث از اموال غیر منقول اسک ولي با توجه به روايوات واردهزن فقط مي تواند يک هشتم يا يک چهارم قیمک زمین را دريافک کند حال اگر بقیوه وراث
به جای قیمک ،عین مال را به وی بدهند حص زن ادا شده اسک.
 دوم اينکه زن مستنص دريافک ما به ازای قیمک از اموال غیرمنقول اسک پس زن مالک عینزمین نیسک و تنها مالک قیمک آن اسک بنابر اين قیمک لنظه فوت مناسوبه و بوه زن داده
مي شود بنابراين وراث وظیفه دارند قیمک را به زن بدهند و زماني که اين بهوا بوه زن داده
شود وراث حص تصرف مالکانه در عین را پیدا مي کنند.
با توجه به اين دو نظريه و با توجه به اطالق آيه  71سوره نساء و روايات معتبر در ايون زمینوه
زن حص دريافک عین را ندارد به همین دلیل بعضي فقهواء قیموک روز تسولیم را معتبور موي داننود
(کاتوزيان ،حقوق مدني ،ص )715و در ورت عدم پرداخک قیمک مال به زوجه با توجه به مواده
 545ق م زن مي تواند حص خود را از اموال غیر منقول بگیرد.
اجماع

در زمینه منرومیک زن از برخي ماترک ،عده ای از فقها به اجما تمسک جسته اند مثال:
احب مفتاح الکرامه ،ادعای اجما دارد که زن بدون اوالداز شوهرش عوین خانوه و زموین را
ارث نمي برد( .النسینيالعاملي ،مفتاح الکرامه ،ص  )755ابن جنید اولین کسي اسوک کوه بوا ايون
اجما مصالفک کرده اسک .قاضي ابوحنیفه نعمان احب کتاب دعائم االسالم هوم ايون اجموا را
رد کرده اسک (ابن جنید ،مجموعه فتاوا 7474 ،هو.ق ،ص  )779و در تفاسیری مانند مجمع البیوان
نیز ،بنثي در اين مورد ورت نگرفته اسک.ادعای بعضي از فقهوای معا ور ،ايون اسوک کوه ايون
موضو درکتب فقهي ارائه شده نه در کتب نفسیری.اگرچه با توجه به مبالب بعضي کتب تفسیری
که به جزئیات پرداخته اند کامل نیسک( .سوبناني ،نظوام ارث فوي شوريعه االسوالمي ،7478 ،ص
( ،)735طبرسي ،مجمع البیان  ،7791ص  18و.)15قابل ذکر اسک که ،در بین اجموا هوای ادعوايي
نیز در موضو تفاوت وجود دارد .مرحوم سید مرتضي ،ادعای اجما بر منرومیک از عوین زموین
خانه مسکوني و ابنیه مينمايد (سید مرتضي ،االنتضار ،ص  .)885 ،7478شی طوسي (ره) مودعي
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اجما در منرومیک از عین و قیمک تمامي زمینها اعم از زمین خانه مسکوني ،مزار و با اسوک
(شی طوسي ،استبصار 7474 ،هو.ق ،ص  .)779مالحظه ميشود که موضوو موورد اجموا  ،يکوي
نیسک و ادعای اجما بر منرومیک زوجه از انوا زمینها و عین يا قیمک و امثال آن ثابک نیسک.
موارد نقض اجما در آرای فقها هم کم نیسک (بنراني ،بالندائص الناظره في احکام العتره الباهره،
ص .)795
ارث بردن زوجه از کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم ازعین یاقیمت

به دلیل احتمال ازدواج زن بعد از مرگ همسر با شصم ديگری و جلوگیری از ورود ايون همسور
دوم بهترين راه پرداخک قیمک زمین و سواختمان بوه زن موي باشود( .سوید مرتضوي علومالهودی،
االنتصار 7478 ،ق ،ص  .)798به دلیل مبلص بودن آيه  77سوره نساء ،زن از همه اموال همسر ارث
ميبرد ،با جمع اين آيه (آيۀ 71سوره مبارکه نساء) و رواياتي که در اين زمینوه وارد شوده اسوک و
فقدان اجما بر منرومیک زن از عین و قیمک و با توجه به علوک و حکموک عودم تنويول عوین
زمین و بنا به زوجه و رواياتي که داللک بر ارث بردن زوجوه از جمیوع مواترک زوجوه موينمايود،
پرداخک قمیک زمین و بنا به زوجه به واب نزديک تور اسوک (عالموه حلیوي ،مصتلوف الشویعه،
 ،7757ص .)81
با توجه به ايه  71سوره نساء در عبارت (هلن ی لبد د تدل ا) از واژه مما چنین فهمیده مي شود که
(النرالعاملي 7755 ،ق ،ص  )811زن ،مانند همسرخوداز کلیه ماترک زوجه اعوم از منقوول و غیور
منقول ارث ميبرد و در اين امر ،فرقي بین عین و قیمک نیسک ..يکي از ايرادات وارد بر ايون نظور
اجماعي اسک که از سید مرتضي (علومالهودی ،االنتصوار 7478 ،ق ،ص  )798و مرحووم واحب
جواهر (نجفي ،جواهرالکالم ،7795 ،ص  )139نقل شده اسک .پاس اين ايراد ،اين گونه داده شده
اسک که اوالً اين اجما  ،منقول اسک و تنها از خالف و سراير نقل شده اسک ،ثانیاً خالف آن ثابک
اسک ،زيرا گروهي از فقها اين مسأله را مبرح نکردهاند و سهام زوجه را بدون ذکر متعلص آن ذکور
کردهاند (قبلهای ،ارث ،7757 ،ص  )799به نظر ميرسد ،زن نیز هماننود شووهر از جمیوع مواترک
زوج ارث مي برد و در اين امر فرقي بین زني که از شوهر خود احب فرزند باشود کوه برخوي از
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بزرگان به آن نظر دادهاند (خامنهای ،طرح يک فوريتي ا الح مواد قوانون مودني ،7759 ،ص  )7و
زني که از شوهر خود احب فرزند نیسک ،نميباشد.
مبنای فقهي قانون اصالح مواد  111و  111قانون مدني

گفته شد که پس از مالقات گروهي از بانوان با رهبر انقالب ،ايشان بیان فرمودند« :در همین مسوأله
ارث زن از زمین و اموال غیر منقول نظر فقهي بعضي از بزرگان قديم و امروز نظور فقهوي موا هوم
همین اسک که آنچه منع از میراث شده عین اسک و قیمک آن بالشک حص همسر و زوجه اسک و
اشکال هم ندارد» .همچنین در ديدار ايشان با بانوان مجلس شورای اسالمي آمده اسوک کوه» :مثول
همین عقار که نظر من اين اسک که زن از همه چیز ارث ميبرد و از قیمک .اگر از آن مورد فرزنود
داشته باشد از عین ميبرد اين بايد بیايد در قوانین ما » (خامنهای ،طرح يک فووريتي ا والح موواد
قانون مدني ،7759 ،ص  )7با توجه به نظرات مذکور مشصم شد که زن تنها از ربا يعنوي زموین
خانهها (ابنمنظور 7435 ،ق ،ص  )778منروم اسک (شی مفید ،المقنعوه ،7473 ،ص )959معلووم
مي شود که طبص قانون ،زن از قیمک اموال غیر منقول بهره مند و از عین منروم گشته اسوک حوال
فرق نمي کند که زن از همسرمرحوم خود اوالد داشته باشد يا نداشته باشد.
نقد ماده  111قانون مدني و تبصره ذیل

دو نظريه در باره پذيرش قیمک اموال غیرمنقول مي تواند مبرح شود:
 .7زن مستنص دريافک ارث از اموال غیرمنقول اسک ولي با توجه به روايوات وارده زن فقوط
مي تواند يک هشتم يا يک چهارم قیمک مال غیر منقول را دريافک کنود .حوال اگور بقیوه
وراث بجای قیمک مال مذکور ،عین مال را به وی بدهند حص او ادا شده اسک.
 .1زن مستنص دريافک ما به ازای قیمک از اموال غیر منقول اسک پس زن مالک عین ان موال
مذکور نیسک و تنها مالک قیمک يک چهارم يا يک هشتم ميباشد بنابراين قیمک از لنظه
فوت حساب شده و به زن داده ميشود بنابراين وراث وظیفه دارند قیمک را به وی بدهند
و زماني که اين قیمک به زن داده شد وراث حص تصرف مالکانه در عین را پیدا ميکنند.

 ........................................... 121فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1311

با توجه به اين دو نظريه و با توجه به اطالق آيه مبارکه سوره نساء و روايات وارده که زن حص
دريافک عین را ندارد به همین دلیل به سواالت ذيل توسط قانونگذار با الناق يک تبصره بوه مواده
 549در تاري  19مردادسال 59پاس داد.
 .7فوت قبل از الزماالجرا شدن قانون جديد اتفاق افتاده اسک و ترکه تقسیم شده اسک.
 .1فوت قبل از الزم االجرا شدن قانون جديد اتفاق افتاده اسک ولي ترکه هنوز تقسویم نشوده
اسک.
 .7فوت بعد از الزماالجرا شدن قانون جديد اتفاق افتاده اسک.
الزم به ذکر اس ک که اگرچه هنوز ابهاماتي وجود داشک که اين ابهامات را مي توان ايون گونوه
پاس داد:
الف) مسلما از زمان تصويب يک قانون احکام همین قانون جديد اجرا موي شوود مگور اينکوه
خود قانونگذار تاخیر در اجرای اين قانون جديد را اعالم کند پس تا زمان اعوالم حکوموک
قانون جديد ،همان قانون قبل اجرا مي گردد.
ب) در ماده  4قانون مدني آمده که قانون نسبک به ماقبل از خود بي اثر اسک مصصو ا زمواني
که با آمدن قانون جديد تنولي شگرف در حوزه مورد نظر اتفاق بیفتد.
ج) با توجه به ماده  599قانون مدني اتنقال ارث از زمان فوت ورت مي گیورد زيورا ارث در
اثر موت تنقص پیدا مي کندومیزان بهره وری هر کدام از وراث و امووال موروثوه بوا حکوم
قانون مشصم مي شود .که در اين مورد مي توان دو ايده را مبرح کرداول همان راهي کوه
قانونگذار برگزيده و دوم قانون قبلي بي اعتبار و در نتیجه قوانون جديود بوه قبول سورايک
نميکند.
به موجب تبصره الناقي به مصوبه سال  7759در سال  ،7755اراده قانونگذار بر اين قرار گرفته
اسک که حکم قانون ،به مواردی که فوت قبل از تصويب رخ داده اسک ،ولي هنووز ترکوه تقسویم
نشده اسک سرايک کند .به نظر ميرسد به باور نمايندگان مجلس شورای اسوالمي ،تصوويب مواده
 549با شمول بهرهمندی زن از قیمک اموال غیر منقول که بررسي مبواني آن گذشوک ،کشوف نظور
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شار از حکومک اين مبنا بر کلیه فوتهايي اسک که در گذشته رخ داده اسک .بور ايون مبنوا ،اگور
اموال میک ،برابر حکومک قانون گذشته تقسیم و سهم هريک ورثه برابر استنقاق قانوني و شورعي
پرداخک شده اسک ،ديگر جايي برای حکومک قانون جديد باقي نميمانود ،لویکن چنانچوه امووال
میک در عین حکومک قانون قبل هنوز تقسیم نشده باشد ،از آنجا که اراده شار بر اين قرار گرفتوه
اسک که زن ،از قیمک اموال غیر منقول شوهر خود بهرهمند شوود ،کاشوف از ايون اسوک کوه اراده
شار از ابتدا بر تعلص قیمک اموال غیر منقول به زن قرار گرفته اسک.
استناد ماده  111و  111قبل از اصالحیه به فقه و روایات

مستند فقهي اين دو ماده ،ديدگاه مشهور از فقهای معا ور بووده و مسوتند روايوي آن نیوز روايواتي
ميباشد که قول مشهور ،نوعي جمعبندی میان اين روايات اسک.
استناد ماده  111و  111بعد از اصالحیه به فقه و روایات

مهمترين منبع حقوقي کشور ما طبص ا ل 85و 85قانون اساسوي جمهووری اسوالمي ايوران ،قوانون
اسک که يا طبص ضواببي از طرف مجلس شورای اسالمي وضع مي گردد يا مستقیما از طريص هموه
پرسي به تصويب میرسد.
و با توجه به ا ل 4قانون اساسي هرگونه قانون و مقرراتي اعم از مودني ،موالي ،جزايوي و.......
همه بايد بر اسا

موازين اسالمي باشد پس مبابقک آن با شر مورد نظر اسک کوه مسوئولیک آن

بر عهده شورای نگهبان مي باشد و در ورت بروز اختالف بین شورای نگهبان و مجلس شوورای
اسالمي اين وظیفه بر عهده مجمع تشصیم مصلنک مي باشد.
در مورد ارث زن و شوهر با توجه به ماده549و549ق.م .قبل از ا الحیه گفته شده که :زوج از
همه اموال زوجه ارث مي برد ولي زوجه از همه اموال منقول و همینبور از اموال غیر منقول فقوط
قیمک ساختمان و درخک را به ارث مي برد ولي در مجلس هشتم مورخ  9بهمن سال  59با توجوه
به استفتائي که از مقام معظم رهبری در مورد ارث زن از اموال غیرمنقول ورت گرفوک و ايشوان
هم نظر خود رابیان فرمودند باعث شدکه ماده  549حذف و ماده  549به اين شرح ا الح شود که
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زوج از همه اموال زوجه ارث میبرد و زوجه در ورت وجوود اوالد يوک هشوتم و در غیور ايون
ورت يک چهارم از عین اموال منقول و قیمک اموال غیر منقول ارث ببرد.
در اين جا الزم اسک جهک بررسي فقهي اين دو ماده قوانون ،ديودگاه بعضوي فقهوا و علموای
امامیه در باره ارث زن و شوهر را ببور بسیار خال ه بیان کنیم:
حکم فقها در باره ارث زن و شوهر بوه ايون شورح اسوک کوه زوج و زوجوه از يکوديگر ارث
ميبرند يعني زن يک چهارم اموال شوهر در ورت نداشتن اوالد و يک هشتم در ورت وجوود
اوالد (چه فرزندان از همین زن باشند يا از زن ديگری) را به ارث مي برد البته از اموال منقول .ولي
باتوجه به اختالف روايات پیرامون عقار که از مسائل بنوث برانگیوز فقهوي اسوک ديودگاه فقهوای
مشهور معا ر مانند امام خمیني (ره) وايک اهلل مکارم شیرازی و نوری همداني اين اسک کوه زن از
اهمه اموال منقول ارث مي برد ولي از از زمین و قیمک ان ارث نموي بورد و از امووال غیور منقوول
مانند بنا و درختان زراعک و ..هم ارث نمي برد و فقط از قیمک انها بهره مي برد اما مسوتند فقهوي
ا الحیه جديد ماده  549قانون مدني در باب ارث زن از شوهر ،فتوای مقام معظم رهبری اسک که
آيک اهلل افي نیز با اندکي تفاوت ،چنین فتوای دارند.مستند روايي آن نیز جمع بین رواياتي اسوک
که زن را مبلقاً از ارث بردن اموال غیر منقول منع ميکنند و رواياتي که در برخي از آنها بیان شوده
فرقي بین زن و شوهر در ارث وجود نودارد؛ ماننود روايوک منقوول از اموام وادق ( ) کوه راوی
ميگويد از امام ادق ( ) پرسیدم آيا مرد از زمین خانه و زمینهای ديگر زنش ارث ميبرد يوا در
اين مورد همانند زن اسک و از اين اشیا ارث نميبرد؟ امام فرمود مرد و زن از تمام اموال يکوديگر
ارث ميبرندپس روشن شد مستند فقهي و روايي ماده  549و  549قانون مودني قبول از ا والحیه،
مشهور از فقها و روايات ذکر شده از امامان معصوم ( ) ميباشد کوه بوه برخوي از آن روايوات ،در
مستند روايي ديدگاه مشهور اشاره نموديم .و مستند فقهي ماده  549پس از ا الحیه ،فتووای مقوام
معظم رهبری اسک.

تحول مسئله عقار با توجه به اصالح بعض مواد قانون مدني جمهوری اسالمي ایران 121  ...........................................

قانون جدید سهم االرث زنان

مجلس شورای اسالمي در تاري  9بهمن  7759ماده  549قانون مدني را به شکل زير ا الح کورد:
زوجه در ورت فرزندداربودن همسر ،يک هشتم از عین اموال منقول و يک هشتم ازقیمک امووال
غیرمنقول اعم از عر ه و اعیان را به ارث مي برد .و در وورتي کوه فرزنود نداشوته باشود ،سوهم
زوجه يک چهارم از همه اموال اسک .در خصووص اينکوه موالک ،تواري فووت متوفوا موي باشود
بهتراسک به نظريه مشورتي شماره  55-9/7-795مورخ  7خرداد  7755اداره کول اموور حقووقي و
اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه اشاره شود ،به اين ترتیب که:
 .7با ا الح مواد 549و 545قانون مدني در تاري  9بهمن 7759درمجلوس شوورای اسوالمي و
قبعیک آن ،اين قانون الزم االجرا مي باشد.
 .1مبابص ماده 7قانون مدني اثرقانون نسبک به آتیه اسک و نسبک به ماقبل خود بي اثراسک.
 .7پس با ا الح مواد 549و ،545تسری میراث زوجه به قیمک عر ه ،تابع قانون زموان فووت
متوفاسک ،نه قانون زمان دورگواهي اننصاروراثک.
نتیجه
ازدواج يک راببه حقوقي ،اخالقي و اجتماعي اسک .مسائل حقوقي آن از قبیل نفقه ،اجرت المثل،
ارث و ........در شر و قانون مدني مواد آن بیان شده و برخوي از مسوائل حقووقي خوانواده بسویار
مشکل و پیچیده مي باشد از جمله ارث.در مورد ارث زنان از اموال منقول و غیر منقوول از جهوک
عین و قیمک نظرات و فتاوای مصتلفي وجود دارد ولي به نظر مي رسد که قانونگذار بوا اسوتفاده از
شر و قانون بسیاری از مشکالت خانواده ها را در اين زمینه حل نموده اسک.
ببور کلي مي توان گفک که در احکام ارث بین زن و شوهر سه تفاوت ا لي وجود دارد:
 .7سهم ارث مرد 1برابر ارث زن اسک البته در ورت نبود فرزند و اال يک چهوارم از امووال
زن را به ارث مي برد ولي زن يک چهارم از اموال مرد در ورت نداشتن فرزند و اال يوک
هشتم را به ارث مي برد.
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 .1اگر مرد تنها وارث زن باشد همه ارثیه متعلص به اوسک ولي اگور زن تنهوا وارث همسورش
باشد همان يک چهارم را به ارث مي برد و بقیه جزو اموال دولک منسوب مي شوند.
 .7مرد از همه اموال زن ارث مي برد ولي زن از زمین ،عین بنا و درخک ارث نمي بورد و تنهوا
از قیمک انها ارث مي برد.
براسا

ماده  597قانون مدني زن پس از مرگ همسرش ارث ميبرد به شرط اين کوه در عقود

دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد .اما ماده  553قانون مدني مويگويود« :اگور زن کوه
وارث شوهر اسک و او را به قتل عمد رسانده باشد ،ارث نصواهد برد» .اگر شوهر در زموان فووت
هیچ فرزند يا نوه ای از همسرش يا از همسران قبلي نداشته باشد ،زن از اموال مرد يک چهارم ارث
ميبرد .در غیر اين ورت يک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد

برد.

پیشتر ،زن به استناد ماده  549قانون مدني فقط از اموال منقول (هر چیوزی کوه از شووهر بواقي
مانده بود) ارث ميبرد و در اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) سهمي به او نميرسید .اما پوس از
 93سال مجلس هشتم ماده قانوني را تصويب کرد که براسا

آن زن در ورت داشوتن فرزنود از

همسر مرحومش ،يک هشتم از اموال منقول ،يک هشتم ديگر نیز از قیمک اموال غیرمنقول از جمله
عر ه و عیان  -ساختمان و زمین  -ارث خواهد برد .در ورتي کوه مورد هویچ فرزنودی نداشوته
باشد ،سهم زن يک چهارم از اموال منقوول ،هموه امووال خواهود بوود .همچنوین از فوروش امووال
غیرمنقول يعني عر ه و عیان  -ساختمان و زمین  -به میزان يک چهارم سوهم خواهود بورد .مواده
 541قانون مدني ميگويد« :اگر مردی دارای دو يا چهار زن عقود دائوم اسوک ،پوس از مورگش در
ورت داشتن فرزند ،يک هشتم از اموالش بین زنان به طور مساوی تقسیم خواهد شد.البته به اين
نکته مهم نیز بايد توجه داشک ،دو زن که يکي از آنها فرزندی ندارد اموا زن دوم دو دختور و يوک
پسر دارد ،پس از مرگ همسر ،زن اول با آن که فرزندی از شوهر متوفي نداشته اسک ،ولي به علک
وجود فرزندان همسر دوم نصف يک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد».ماده  547قوانون
مدني به و یک کننده اجازه داده که فقط تا ثلث اموالش را و یک کند .اگور و ویک فورد متووفي
بیش از اين مقدار باشد بايد ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند .يعني اگر خانهای که از سوی
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شوهر متوفي برای همسرش و یک شده از نظر قیمتي بیش از يک سوم اموال او نباشود و ویتنامه
نیح اسک .در غیر اين ورت بايد ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند .براسوا

مواده 543

زني که عقد دائم مرد متوفي بوده ارث ميبرد و اگر زني که در عقد موقک مرد بووده ارث نصواهود
برد.در ماده  547قانون آمده اسک« :اگر مرد ،زن خود را به ورت رجعوي (طالقوي کوه بوه طوور
معمول انجام مييابد) طالق داده باشد و در زمان عده فوت کورده باشود زن از امووال شووهر ارث
ميبرد.
با ا الح ماده  549و 545و حذف ماده 549قانون مدني ايران مصووب  7759تنوولي در ارث
زن از همسر ايجاد شد .به موجب اين قانون ،زن کوه تواکنون از بوردن امووال غیرمنقوول بهوره ای
نداشک از قیمک زمین هم بهره مند شد .که البته مي توان گفک :اين تنول نتیجه فقه پويای امامیوه
اسک که بر طبص ا ول و مباني اساسي و استفاده از اطالق آيه  71سوره نساء و رواياتي که در ايون
زمینه وارد شده اسک زوجه را مستنص دريافک قیمک اموال غیر منقول موي دانود.و بسویار روشون
اسک که اين قانون در مورد فوتهايي اسک که از تاري الزم االجرا شدن قانون رخ میدهد.
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