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 به نام خدای مهربان

 

 حقوق زوجین در ارث

سئولین مهای اصالح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یکی از دغدغه

ت، گذاری پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران بوده است و تاکنون نیز از جمله در باب مهریه، طالق، حضانقانون

نان در مجلس مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراکسیون زقیّومت و ازدواج اصالحاتی صورت گرفته است. اعالم اخیر 

ای شد که یکی از مباحثی که تاکنون دست نخورده و مصون از شورای اسالمی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه

گیرد. مبحث  هر گونه اصالحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای اصالح آن مورد جستجو قرار

ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از ترین و غنیاز مهم ارث یکی

نیاز به  می رسد باشد که بنا به شرح آتی به نظراصالح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می

 د بحث قرار گرفته است:ی به شرح ذیل مورهایی دارد. ارث زوجه در قانون مدناصالحیه

 

 الف( میزان ارث زوجه

 

 ب( ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

 

 بردج( اموالی که زوجه از آن ارث نمی

 

 

 الف( میزان ارث زوجه

ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده که از قدیمی

ختر، همسر، مادر( مل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان )دو تکا

برد و زنان و خردساالن به طورکلی حق ارث تر میوجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ به هیچ

ن قدیم که نکاح راث محروم بودند. در میان ایرانیانداشتند. در کشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از می

نکرده  ترین همسر به شرط کبیر بودن و دختران ازدواجبا محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب

برد. در نمود و پسر ارشد فقط ارث میبردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم میو پسر و پسرخواندگان ارث می

 (1ارث نازل شد.) فرما بود آیاتچنین هنگامی که سنن و مقررات متفاوتی در جهان حکم

 

االرث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود سورة نساء( میزان سهم 12در قرآن کریم )آیة 

بینی قانون مدنی مورد پیش 913اوالد برای متوفی و در صورت فرض اوالد برای شوهر که همین حکم قرآن در مادة 
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سورة نساء بندگان خود را تکلیف به اطاعت  13در آیه  است که خداوند« حدود اهلل» قرار گرفته است. احکام مزبور

 نماید.از آن می

 

باشد امکان تغییر آن در نظامات حقوق اسالمی چون مبنای میزان ارث زن از ماترک شوهر بر اساس حکم قرآن می

ث زن، او را مورد مذاهب مختلف اسالم در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهیم در مورد نقصان ار وجود ندارد و

های احتمالی در اثر فقر آنان پس از فوت شوهر و جلوگیری از مفسده حمایت قرار دهیم و در جهت رفع نیازمندی

های فرعی توسل جست حلتوان به راههیم میمالی زنان، که یکی از عوامل انحرافات اخالقی است، اقدامی انجام د

الی خود را متا زوجه پس از فوت شوهر عالوه بر مصیبت از دست دادن شوهر گرفتار مصیبت مالی نشود و نیازهای 

المثل به زوجه باشد، یعنی به زن اجازه داده رداخت اجرتتواند موضوع پها میحلبتواند مرتفع نماید. یکی از آن راه

المثل سنوات زندگی مشترک را کند، اجرتاز فوت شوهر همانطوریکه مهریه را از ماترک شوهر وصول میشود پس 

المثل از ماترک شوهر به زنی که همسر نیز از اموال ماترک شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت

صرف زندگی زناشویی و تربیت فرزندان و نی و انرژی خود را خصوص سالهای طوالنی جوا خود را از دست داده و به

تواند جایگزین محدودیتهای ارث زن شود که با هدف تأمین مادی انجام خدماتی در زندگی مشترک نموده است، می

 باشد.زن همسر از دست داده می

 

اید با این نمحل فرعی برای جبران فرض زن یاد میحل دیگر وصیت مفروض است که استاد کاتوزیان بعنوان راهراه

برد، چنین تواند اعالم کند، در صورتی که زن همراه طبقة دوم و یا سوم وارثان فرض میگذار میقانون»توضیح که 

نامه یا سایر مدارک و فرض شود که شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصیت کرده، مگر آنکه خالف آن از وصیت

 (2اسناد استنباط شود.)

 

می در بین مطرح گردیده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسال 80که در قرآن سورة بقره آیه  البته باید وصیت را

م به نفع همسر مردم ترویج نمود و چه بسیار پسندیده و انسانی است که شوهری مقداری از اموال خود را تا یک سو

که این امر نه تنها باعث دلگرمی او  ای تأمین نمایدخود وصیت نماید تا آیندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه

 گردد.سلوک زن در رفتار با همسر می شود بلکه موجب حسنبه زندگی زناشویی می

 

حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترک شوهر مورد پیشنهاد قرار داد توان از آن به عنوان راهحل دیگری که میراه

نوعیت از ازدواج ن وقتی زنی را مکلف به نگه داشت عده وفات و ممپرداخت نفقه به زن در ایام عدة وفات است. قانو

م نماید باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسکن برای زن در مدت ایاماه می 4به مدت 

 جة همسر از دست داده تا حدودی بکاهد.تواد از مشکالت اولیه زوعده می
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فوت شوهر  ر از دست داده از قوانین تأمین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روزپرداخت مستمری به زوجه شوه

هایی فرعی هستند که تا حدودی نقصان میزان حلباشد، راه)موضوع اصالح قانون مهریه( که امروزه در حال اجرا می

 نماید.ارث زن را جبران می

 

 

 ب( ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

 

رثی نداشته باشد قانون مدنی در صورتیکه زن فوت نماید و به غیر از شوهر هیچ وا 949و  905با توجه به حکم مواد 

رسد، لیکن وقتی شوهر فوت نماید و به غیر از زوجه هیچ وارثی نداشته باشد تمام ترکه زن متوفات به شوهر می

گیرد. این وال اشخاص بالوارث و به خزانة دولت تعلق میمرسد و بقیة اموال شوهر متوفی در حکم ااموال به زن می

باشد بخصوص وقتیکه ماترک اندکی باشد و زن هیچ منبع ناپذیر میتبعیض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجیه

نصیب های کالن ترتیبی مقرر نمود که خزانة دولت هم بیتوان برای ماترکدرآمد دیگری هم نداشته باشد. البته می

 اند.نم

 

باشد که با توجه به تغییر نوع حکم قانون مدنی که فوقاً اشاره گردید بر پایه نظر مشهور فقها و استنباط آنان می

 باشد.ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این روزگار قابل تأمل می

 

 ت:راز شده اسدربارة محرومیت زن از باقیماندة ماترک که فوقاً اشاره شد در فقه امامیه پنج نظر اب

 

برد ولی زوجه ظر مشهور این است که در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامی ترکه زوجه را به ارث مین -1

 برد و بقیه از آن امام است.می االرث قانونی( خود رافقط یک چهارم )سهم

 

مورد تبعیت  آن را 949و  905الزم به ذکر است قانون مدنی از این نظریه پیروی دارد و به صورت مدون در مواد 

 قرار داده است.

 

ط، وایت ابن بصیر از امام صادق )ع( مبنی بر اینکه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرر -2

 (3شود.)کل ترکه به زوجه داده می

 

 (4شود.)وجه داده میخ مفید معتقد است وقتیکه برای ازدواج وارث دیگری نباشد باقی ترکه به همان زوج یا زشی -3
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هید ثانی در مسالک و شیخ صدوق و شیخ طوسی در استبصار و شهید اول در لمعه و عالمه حلی در تحریر ش -4

 صر شوهر باشد(.در صورتیکه زن وارث منحشود )معتقدند که در زمان غیبت امام عصر، کل ترکه به زن داده می

 

باشد و اصوالً به نظر ظرات دوم و سوم از فتاوی معتبر است و پذیرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمین -5

شد و رسد پذیرفتن هر یک از نظرات فقها مخالفتی با شرع محسوب گردد و اصوالً اگر در موردی اجماع فقها نبانمی

ای قانون گذرا را توان به هر یک از نظرات رجوع کرد و هیچ قاعدهر و اختالف استنباط باشد میدر آن اختالف نظ

در « فتاوی معتبر»خته و قانون اساسی به این مهم پردا 147کند. اصل مکلف به پذیرش و پیروی از نظر مشهور نمی

ع دعوی را ت سکوت قانون، حکم موضواصل مذکور مورد توجه قرار گرفته و به قاضی اجازه داده شده است در صور

 در فتاوی معتبر جستجو و بر اساس آن رأی صادر نماید.

 

بانوان و برای  بنابراین اگر چنانچه مجلس شورای اسالمی بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح

آمیز بار و تبعیضقارتحو قوانین پذیر در لغارزش نهادن به کرامت و عزت زن و در جهت حمایت از این قشر آسیب

گذاری استفاده انونو تصویب قوانین منصفانه و مترقی در این مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوی معتبر در امر ق

ای از زمان، وضعیت اجتماعی و اقتصادی رسد قانون خالف شرعی تصویب شده باشد. شاید در برههنماید به نظر نمی

گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذیرش قرار دهند و از آن تبعیت نمود که قانونمیو فرهنگی ایجاب 

روستاها تا شهرها  نمایند. اما امروزه که ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تغییر کالن نموده و چرخ اقتصادی از

نواده و اجتماع را راهبری نموده و بازده خا آید و زن دوشادوش مرد اقتصادبدست توانای زن نیز به گردش درمی

توان برخی از قوانین را که با اقتصادی او حتی در برخی موارد و در برخی مشاغل بر مردان ترجیح دارد، چگونه می

 مقتضیات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذیرش و توجیه قرار داد؟

 

 بحث چنین فتوایی دارد: صانعی در خصوص موضوع مورد …در همین راستا آیت ا

 

چنانکه گفته شد فقهای « رسداش میچنانچه زوج وارث دیگری غیر از زوجه نداشته باشد کل ماترک زوج به زوجه»

 اند.پیشین نیز از جمله شیخ صدوق و شیخ طوسی و شهید اول و عالمه حلی چنین نظری داده

 

 

 بردج( اموالی که زوجه از آن ارث نمی

 

برد. برد در حالیکه شوهر از تمامی ترکة همسر خود ارث میدر قانون مدنی ایران زن از تمام اموال همسرش ارث نمی

 شود:قانون مدنی چنین ذکر می 946در مادة 
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 برد لکن زوجه از اموال ذیل:زوج از تمام اموال زوجه ارث می

 

 اموال منقول از هر قبیل که باشد. -1

 

 جاراز ابنیه و اش -2

 

برند اما در بُعد اموال غیرمنقول تفاوت کلی این دو در بند اول زن و مرد مشترکاً از اموال منقول یکدیگر ارث می

 گردد:جنس، در ارث دارند که اختصاراً به آن اشاره می

 

ن ز زمیاگر مردی دارای زمینی باشد که در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عیالش ا

برد، آن هم نه عین آنها برد و حق تصرف ندارد بلکه از درختان و ساختمان ارث میوجه ارث نمی)عرصه( به هیچ

 برد.بلکه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می

 

چنانی و از به عبارتی یک هشتم یا یک چهارم فرض زن را از قیمت بنا هر چند قدیمی و مخروبه و فاقد ارزش آن

وجه کنند. بنابراین زن از زمین به هیچارزش، پس از ارزیابی، محاسبه و به زن پرداخت میچند کم قیمت درختان هر

برد. به عبارت روشنتر به برد نه از قیمت و نه از عین و از اعیانی و اشجار نیز از قیمت آن فرض خود را میارث نمی

االرث خود همید و بقیة عمر خویش را با اندک ساین معناست که زن پس از فوت شوهر باید منزل شوهر را ترک نما

 سپری کند.

 

ای و قومی بوده است. زنی که از این محرومیت زن ریشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتنی بر فرهنگ و سنن قبیله

 گشت و اینشد پس از مرگ شوهر باید به قوم و قبیلة خود بازمیای به قبیلة دیگر به عنوان عروس برده میقبیله

سلط قوم و بازگشت با ارث بردن زن از زمین و عین اعیانی مغایرت داشت. و از طرفی چه بسا این تملک باعث ت

گشت. همچنین بر اساس تعصبات خانوادگی و فامیلی گذشته استوار است که اگر قبیلة زن بر قلمرو قبیلة شوهر می

ین امر بر خانوادة شوهر متوفی گران و سخت اوارد کند،  را به خانه شوهر متوفی زن ازدواج مجدد نماید و مرد بیگانه

معیت و وسعت خواهد آمد. در گذشته زمین بدون اعیانی و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت ج

وانی نسبت به زمین ارزشی بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به کثرت و رشد جمعیت و کمبود زمین ارزش فرا

 و درخت یافته است در حالیکه زوجه از این میراث گرانبها به طورکلی محروم است. بنا

 

 اند:در خصوص محرومیت زن از زمین، فقها نظرات متفاوتی ارائه نموده
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ارث  یخ مفید و ابن ادریس دامنه محرومیت را محدود کرده و معتقدند که زن از اراضی مزروعی و باغ و مزرعهش -1

اهلل منتظری نیز در رسالة (. آیت5توان طرفدار این عقیده دانست)را می اهلل بروجردیآیت برد. مرحوممی

بنا به احتیاط مستحب در زمین غیر خانه با او صلح کنند و اگر زن از میت بچه »فرماید: المسائل خود میتوضیح

 «نند.ند یا با هم مصالحه کدارد، بنا بر احتیاط مستحب مؤکد از همة ترکه حتی از زمین به او ارث بده

 

برد اما قیمت آنها را باید به او ید مرتضی و ابن زهره معتقدند که زن از عین زمین و ساختمان ارث نمیس -2

 (6بدهیم.)

 

ه، رحوم محقق و شیخ طوسی و شهید ثانی معتقدند اگر برای زوجه از متوفی فرزندی باشد از همة اموال، مزرعم -3

 (7شود.)به او داده میباغ، خانه و زمین 

 

ید(: الجَّن العباس از امام صادق و روایت ابن ابی یغفور و اسکافی )ابننا به روایت عبید بن زراره و فضل بن ابی ب -4

 (8برد.)زن از تمامی ترکه شوهر ارث می

 

االحکام معتقد است نظر به عموم آیه و بعضی از اخبار، منع زن از ارث  ز بین متأخرین، الهوتی صاحب بدایعا -5

 . …زمین مشکل است 

 

هـ. ش( بر حسب آنچه که شاگردانش  1357ب از علمای معاصر و بزرگ اصفهان )متولی مرحوم حاج آقا رحیم اربا -6

 (9ث بردن زوجه از تمام ترکه شوهر است.)کنند، فتوای ایشان بر ارنقل می

 

برد یرمنقول از عین آنها ارث نمیغبرد، اما از اموال اند که زن از همة اموال ارث میاهلل صانعی اخیراً فتوی دادهیتآ -7

 برد.فقط از قیمت آنها ارث می

 

مسکونی و مزروعی( ارث  گر قول مشهور فقها و عموم فقهای معاصر که معتقدند زن از عرصه مطلقاً )زمیننظر دی -8

برد بلکه قیمت آن را باید به او داد. این نظرات برد )نه از قیمت و نه از عین( از ساختمان و درخت هم ارث نمینمی

از  947و  946باشد و قانون مدنی در مواد صادق )ع( میمستند به روایات نقل شده عمدتاً از امام باقر )ع( و امام 

 این نظر پیروی نموده است.

 

می است علیرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصیص آن، در قرآن کریم که مهمترین منبع حقوق اسال

از سورة نساء  12آیه  برد و محدودیت و تخصیصی به آن وارد نشده است درزن نیز مانند شوهر از تمام ترکه ارث می

 فرماید:به صراحت می
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 «…الربع مما ترکن  فلکم …و لَکُم نصف ماترک »

 

 رزند باشد(.سهم شما مردان از ترکه زنان نصف است )در صورت نداشتن فرزند( و ربع از ترکه خواهد بود )اگر ف

 

 فرماید:و با همان لحن و عبارت برای زن می

 

 «…الثمن مما ترکتم  لهنف …الربع ترکتم وَلهن  …»

 

فرزند داشته  و سهم ارث زنان یک چهارم ربع ترکه شما مردان است )اگر فرزند نباشد( و ثمن خواهد بود )چنانچه

 باشد(.

 

برای هر « ماترک»شود برای ارث زن و شوهر از اطالق واژة االرث زن و شوهر بیان میدر آیه مذکور که حکم سهم

باشد و االرث زن از مطلق ماترک شوهر )بال استثناء( میآید که سهم. و از ظاهر آیه برمیدو استفاده گردیده است

 محدودیت ندارد.

 

 ( در تفسیر آیه مذکور چنین آمده است:2البیان )جلد در کتاب تفسیر مجمع

 

 «باشد.دید نمیترهیچ قید و محدودیتی دربارة میراث زن نیامده است به این دلیل که از نظر ادبی در داللت آیه »

 

 فرمایند:مرحوم استاد عالمه طباطبائی در پاسخ سؤالی که از ایشان در تفسیر این آیه شده چنین می

 

الجمله زوجه از برخی از ترکه زوج از واضحات فقه اهل بیت است و اطالق آیه ارث زوجه با مسأله محرومیت فی»

ینکه آیه ارث اطالق دارد، اطالق آن، با با ا …ای است فقهی نه تفسیری روایات تقبیبد خورده و از این نظر مسأله

 (10«)ایم.کتب فقه حواله داده روایات مقید است و مکرراً در تفسیر، مسائل فقهی را به

 

برد و حق یفقهای اهل تسنن )کلیه مذاهب( به همین ظاهر قرآن تمسک جسته و زوجه از کلیه دارایی شوهر ارث م

 تصرف اموال غیرمنقول شوهر را دارد.

 

و مکان  باشد شاید در زمانبا اینکه محدودیت و محرومیت ارث زوجه از دارایی شوهر موافق نص صریح قرآن نمی

تواند نقش محوریت زن را در خانواده، اجتماع خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه کسی می
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و اقتصاد منکر گردد. در جهان صنعتی امروز زن نقش مهمی در اقتصاد و تولید دارد. زن امروز برخالف زن گذشته 

دهنده است فعالیت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، فتکننده نیست بلکه تولیدکننده و پیشردیگر یک مصرف

ها و توقعات بجای زنان را که تساوی و عدالت در زند و حکومتها و دولتها باید خواستهنظام حقوقی سابق را برهم می

عال او در باشد مورد توجه قرار دهند و کرامت و عزت زن امروز را که جامعه و دولت نیازمند ایفای نقش فحقوق می

 باشد مورد پذیرش و باور قرار دهند.ها میهمة زمینه

 

های زنان، نیازمند یک تحوالت عظیم تحوالت صنعتی و سنتی و اخالق عمومی و باورهای نسبی در مورد توانمندی

 در قوانین بخصوص قانون میراث زن در برابر شوهر است.

 

باشد و امت یه و اجتهاد مورد تکریم و سرمایة فرهنگی ملی ماندیشه و استنباط فقهای گذشته در طول تاریخ شیع

باشد. حضرت امام هاست اما این وفاداری و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوی جدید نمیبند آن اندیشهشیعه پای

اد به همان دانم، اجتهجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمیاین»فرمایند: می

کننده در سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسالم پویا نیست زمان و مکان دو عنصر تعیین

 «اجتهادند.

 

الش در اجتماع زنی که امروز در کنار همسرش چه به صورت کار در منزل و نگهداری فرزندان و چه به صورت کار و ت

هایی را کسب چه بسا در بعضی موارد شوهر در اثر همکاری زن داراییچرخ زندگی مشترک را به گردش درآورده و 

ای خواهد داشت؛ هنموده است حال چگونه باید بپذیرد که پس از فوت شوهر، قانون با او برخورد تحقیرآمیز و قهرگون

 و چگونه بپذیرد که بوسیلة قانون کرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرار گیرد.

 

% قبولی 60سلی که زنان آن بیش از نگر امروز و برای توان برای زن تالشقانون میراث زوجه را چگونه میراستی 

 اند توجیه نمود؟!ها را به خود اختصاص دادهدانشگاه

 

 

 پی نوشت :

 ، استاد عالمه طباطبائی4ترجمه تفسیرالمیزان، جلد  -1

 

 دورة مقدماتی حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان -2

 

 ، حر عاملی17الشیعه، جلد وسائل -3
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 بررسی میراث زوجه در حقوق اسالم و ایران، تألیف دکتر مهرپور -9
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