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چكیده
فقهای اهل سنت معتقدند که زوجه همانند زوج از تمام ترکه ارث می برد، اما اکثر 
فقهای امامیه با استناد به روایات وارده از ائمه )( زوجه را از بعض ترکه محروم 
می دانند و از آنجا که اموالی که زوجه از آن محروم شده در این روایات متفاوت 
است، موجب پیدایش بیش از پنج نظریه گردیده است. بنابراین ذکر اختالف مذکور و 
بیان شیوه های حل تعارض میان آنها ضروری است. روایات باب میراث زوجه به سه 
دسته ی مطلق، روایات دال بر محرومیت و روایات دال بر ارث از همه ی اموال تقسیم 
می  شود. روایات مطلق از آنجا که در مقام بیان میزان سهم االرث زوجه بوده و توسط 
روایات دیگر تخصیص می خورند، نمی توانند بر ارث از تمام ترکه داللت داشته باشند. 
همچنین با بررسی باب مرجحات مشاهده شد که روایات دال بر ارث از همه ی اموال 
را نمی توان تنها به جهت موافقت با کتاب بر دسته ی دیگر برتری داد و عالوه بر این 
توسط روایاتی که بر محرومیت داللت دارد، تخصیص می خورد. در نتیجه از جمع 
میان روایات باب ارث زوجه این نتیجه حاصل می شود که زوجه ی صاحب فرزند، از 

تمام ترکه و فاقد فرزند، از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول ارث می برد.
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مقدمه

ارث شما  »سهم  می فرماید:  نساء  آیه ي 12 سوره ی  در  متعال  خداوند 

مردان از ترکه زنانتان نصف است در صورتی که آنها را فرزند نباشد و اگر 

فرزند باشد برای شما ربع خواهد بود، پس از خارج کردن حق وصیت و 

بدهی که به دارایی آنها تعلق گرفته است و سهم ارث زنان ربع ترکه شما 

مردان است اگر فرزند نداشته باشید و چنانچه فرزند داشته باشید یک هشتم 

از ترکه شما خواهد بود، پس از اداء حق وصیت و بدهی شما…«.

طب��ق ای��ن آیه ارث زوجه از تمام اموال زوج اس��ت، ام��ا از آنجا که در 

قرآن فقط کلیات احکام بیان شده است و برای فهم فروع آن باید به روایات 

ائمه)( مراجعه ک��رد، با رجوع به روایات صادقین و یک روایت از امام 

رضا )(، روایات متعارضي مش��اهده مي شود که بر محرومیت زوجه از 

برخی اموال داللت دارد. بنابراین باید به دنبال شیوه های حل تعارض بود. در 

ادامه براي سهولت کار ابتدا روایات مذکور دسته بندی شده، سپس با بررسی 

شیوه های حل تعارض، به جمع میان روایات پرداخته خواهد شد.

روایات باب میراث زوجه را به طور کلی می توان به سه دسته تقسیم کرد.

1- روایات مطلق در باب میراث زوجه

در باب میراث زوجه روایات دسته ی اول روایاتی هستند که مطلق بوده و 

اکثر آنها راه تقسیم سهام را بیان می کنند. تعداد این روایات زیاد است )طوسی 

1407: ج9، صص296- 294؛ حرعاملی 1409: ج26، صص195 و 196(، جهت آشنایی 
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به ذکر یک مورد بسنده می شود.

)( 1-1- روایت محمدبن مسلم از امام باقر

محمدبن مسلم از امام باقر )( نقل می کند که ایشان فرمودند: »به 

نمی برد، مگر زوج و زوجه و  ارث  پسر و دختر کسی  پدر،  مادر،  همراه 

زوجی که )همسرش( فرزند نداشته باشد، کمتر از نصف نمی برد و زوجه ای 

که )همسرش( فرزند نداشته باشد، کمتر از ربع نمی برد و هنگامی که آن دو 

فرزند داشته باشند، برای زوج یک چهارم و برای زوجه یک هشتم خواهد 

بود« )حر عاملی 1409: ج 26، ص 195(.

در این روایت و روایات مشابه آن به میزان سهام زوج و زوجه اشاره شده 

و از اموالی که زوجه از آن ارث می برد سخنی به میان نیامده و از این جهت 

مطلق است، اما با وجود روایات بسیاری که اموال مورد ارث زوجه را معین 

کرده است، مقید می شود. در نتیجه کالم کسانی که با استناد به این روایات، 

ارث زوجه را از تمام ترکه می دانند، رد خواهد شد.

2- روایات دال بر محرومیت در باب میراث زوجه

دسته ی دوم روایاتی هستند که بر محرومیت زوجه از بعض ترکه داللت 

دارند. تعداد روایات مذکور زیاد است و اموالی که زوجه از آن محروم شده 

است نیز در روایات یکسان نیست. همین امر موجب اختالف آراء علمایی 

شده است که قائل به محرومیت اند. به طور کلی روایات این دسته به سه 
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بخش تقسیم می  شود. 

1-2- روایات دال بر محرومیت از زمین و عین اموال غیر منقول 

این بخش ش��امل روایات متعددی است )ابن بابویه 1413: ج4، ص347، ح2؛ 

ح��ر عامل��ی 1409: ج 26، ص208، ح2 و ص206، ح2(، ک��ه به یک مورد اش��اره 

می شود.

- روایت زراره

زراره از امام باقر )( نقل می کند که ایشان فرمودند: »به درستی که 

زن از ترکه ي شوهر خود، از قریه و خانه و اسلحه و چهارپایان چیزی ارث 

نمی برد و از مال و فرش و لباس و اثاث خانه ارث می برد و دیوارها و درها 

و چوب ها و نی ها قیمت شده و سپس حق او از قیمت داده می شود« )یعنی 

از عین آنها ارث نمی برد( )حر عاملی 1409: ج26، ص205(.

2-2- روایت دال بر محرومیت از اماکن مسکونی

روایات این بخش دال بر محرومیت زوجه از اراضی مسکونی و بهره مندي 

وي از قیمت سایر زمین هاست )کلینی 1407: ج7، ص129، ح4؛ حر عاملی 1409: 

ج26، ص208، ح3(. در ادامه یک روایت ذکر می شود.
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)( روایت محمدبن مسلم از امام صادق -

محمدبن مسلم از امام صادق )( نقل می کند که ایشان فرمودند: »زن 

از آجر ارث می برد و از رباع چیزی ارث نمی برد. گفتم: چگونه از فرع ارث 

می برد و از اصل هیچ ارث نمی برد؟ برایم فرمود: چون زن رابطه ي نسبی با 

وراث ندارد تا به واسطه ي آن ارث ببرد. بنابراین هنگامی که با وراث در ارث 

بردن داخل شود، از فرع ارث می برد و از اصل ارث نمی برد و به واسطه ي 

او بیگانه ای بر اهل مواریث وارد نمی شود« )کلینی 1407: ج7، صص 128 و 129؛ 

طوسی 1407: ج9، ص298(.

مراد از »رباع« در این روایت، خانه و مسکن است )شهید اول 1414: ج3، 

ص588؛ فاضل مقداد 1404: 190؛ صافی گلپایگانی 1405: 43(.

3-2- روایات دال بر تفصیل میان زوجه ی صاحب فرزند و غیر آن

عده ای از فقها معتقدند که محرومیت از زمین و اموال غیر منقول فقط 

مختص به زوجه  ی فاقد فرزند است و زوجه ای که صاحب فرزند باشد از 

تمام دارایی زوج ارث می برد. اگر چه روایات متعددی برای اثبات این نظریه 

ذکر شده است، اما مهم ترین آن عبارت است از:

- روایت ابن اذینه 

ابن اذینه بیان می کند : »زنان در صورتی که فرزند داشته باشند، از رباع 

ارث خواهند برد« )ابن بابویه 1413: ج4، ص349؛ طوسی 1407: ج9، ص301؛ حر 
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عاملی 1409: ج26، ص213(.

3- روایات دال بر ارث زوجه از تمام ترکه

دسته ی سوم روایاتی هستند که آشکارا بیان می کنند زوجه از تمام دارایی 

استناد  روایت  دو  به  نظریه اند،  این  به  قائل  که  فقهایی  می برد.  ارث  زوج 

کرده اند که عبارت اند از:

)( الف ـ روايت ابن ابی يعفور و فضل از امام صادق

نقل مي کنند: »از حضرت صادق  ابی یعفور و فضل بن عبدالملک  ابن 

)( پرسیدم: آیا مرد از خانه ي زن یا زمین آن، چیزی ارث می برد یا مانند 

زن است و از این گونه امور ارث نمی برد؟ فرمودند: مرد از تمامی میراث 

زن و زن از همه ي میراث مرد، ارث می برد« )حر عاملی 1409: ج26، صص212 

و213(.

)( ب ـ روايت عبيدبن زراره و فضل از امام صادق

 )( از عبیدبن زراره و فضل نقل شده که ایشان گفتند: »به امام صادق

گفتیم: چه می گویی در مورد مردی که با زنی ازدواج می کند و سپس در حال 

ازدواج فوت می کند، مهر همسرش چگونه خواهد بود؟ امام )( فرمودند: 

برای او نصف مهر خواهد بود و از همه چیز ارث می برد و در صورتی که 

زوجه فوت کند نیز به همین صورت خواهد بود« )همان: ج21، ص329(.
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4- حل تعارض 

بر اساس مطالب بیان شده، در مورد ارث زوجه سه دسته روایات وجود 

دارد؛ روایات مطلق، روایات دال بر محرومیت از بعض ترکه و روایاتی که به 

صراحت ارث زوجه را از تمام اموال شوهر بیان می کنند. بر اساس روایات 

مطلق و روایات مبنی بر ارث از تمام دارایی، زوجه همانند زوج از تمام ترکه 

ارث می برد. عده ی اندکی از فقهای امامیه نیز با استناد به این روایات معتقدند 

که زوجه از تمام ترکه ارث می برد، اما بر اساس روایات دسته ی دوم که تعداد 

آنها هم زیاد است، زوجه از بعض ترکه محروم است. با این توصیف در 

مورد ارث زوجه یک سری روایات متعارض وجود دارد. 

نکت��ه ي اول در مورد روایات دس��ته ی اول )روای��ات مطلق( اینکه این 

روایات در مقام بیان میزان س��هم االرث زوجه اس��ت نه جزئیات مربوط به 

ام��وال موضوع ارث زوجه، دیگر اینکه بر ف��رض پذیرش آنها در مقام بیان 

اموال موضوع ارث زوجه، از آنجا که مطلق اند، روایاتی که دال بر محرومیت 

هس��تند، آنها را مقید می کنند. بنابراین بحث روایات مطلق منتفی اس��ت، اما 

تعارض میان روایاتی که زوجه را از بعضی اموال محروم می دانند و روایاتی 

که به صراحت ارث زوجه را از تمام اموال بیان کرده اند باقی می ماند. عالوه 

بر این همان گونه که بیان شد، روایات دال بر محرومیت به سه بخش متعارض 

تقسیم می  شوند. 
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البته اکثر فقها بر این نظرند که روایات مبنی بر محرومیت زوجه، روایات 

دسته ی سوم )یعنی روایاتی که به صراحت ارث زن را از تمام اموال شوهر 

بیان کرده اند( را تخصیص می  دهند، اما عده ی اندکی هم معتقدند که روایات 

دال بر ارث از تمام ترکه، به دلیل موافقت با آیه ي 12 سوره ی نساء بر دسته ی 

دیگر ترجیح داده می شوند. بنابراین سؤال مطرح این است که آیا می توان یک 

دسته روایت را فقط به دلیل موافقت با کتاب بر دسته ی دیگر ترجیح داد؟ 

و آیا در بحث حاضر باید دسته ی دوم که بر محرومیت زوجه داللت دارد و 

مخالف با عامه است را ترجیح داد یا دسته ی سوم که بر ارث از همه ی ترکه 

داللت می کند و موافق با ظاهر کتاب است؟

در جواب گفته می شود در مورد وجود ترتیب میان مرجحات اختالف 

نظر وجود دارد )کلینی 1407: ج1، صص 67 و 68؛ آخوند خراسانی 1409: صص 453 

و 454؛ نائینی 1417: ج4، ص781؛ مظفر: ج2، ص257(، اما بنا بر اقربیت حکم این 

است که ترتیبی میان مرجحات نیست، بلکه هر کدام در نظر فقیه اقرب به 

واقع باشد همان مقدم می شود. با این توضیح نمی توان یک دسته روایت را 

تنها به دلیل اینکه موافق با ظاهر کتاب است ترجیح داد و باید برای ترجیح 

روایات به دنبال مالک های دیگری بود.

5- جمع میان روایات

مطابق مطالب پیشین روایات دال بر ارث زوجه از تمام ترکه را نمی توان 

بر  دال  روایات  و  داد  برتری  دیگر  دسته ی  بر  کتاب  با  موافقت  به جهت 
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محرومیت، آنها را تخصیص می دهند. در نهایت روایات دسته ی دوم )یعنی 

روایات دال بر محرومیت( باقی می ماند، اما این روایات نیز با هم اختالف 

دارند و به چند بخش تقسیم شده  اند. در ادامه براي روشن شدن این مطلب 

که آیا دلیلی برای ترجیح وجود دارد یا خیر؟ از هر بخش یک روایت بررسی 

می شود.

)( 5-1- بررسی روایت زراره از امام باقر

زراره از امام باقر )( نقل می کند که ایشان فرمودند: »به درستی که 

زن از ترکه ي شوهر خود، از قریه و خانه و اسلحه و چهارپایان چیزی ارث 

نمی برد و از مال و فرش و لباس و اثاث خانه ارث می برد و دیوارها و درها 

و چوب ها و نی ها قیمت شده و سپس حق او از قیمت داده می شود« )یعنی 

از عین آنها ارث نمی برد(.

سلسله ي سند این روایت معتبر است و اکثر فقها آن را روایت صحیحه 

می دانند )حلی 1413: ج9، ص53؛ شهید اول 1414: ج3، ص586؛ ابن فهد حلی 1407: 

ج4، ص401؛ شهید ثانی 1421: ج1، ص451(، اما با عناوین دیگری چون حسن و 

موثق هم یاد شده است )طباطبائی: 691؛ روحانی 1412: ج25، ص391(.

از جهت داللت نیز بنا بر اعتقاد بسیاری از فقها، بر محرومیت از زمین 

داللت دارد. با این توضیح که زوجه مطلقاً )خواه فرزند داشته باشد، خواه 

فرزند نداشته نباشد( از زمین ارث نمی برد و فرقی میان زمین مسکونی و غیر 

آن نیست )شهید اول 1414: ج3، صص585 و586؛ ابن فهد حلی 1407: ج4، ص401؛ 
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شهید ثانی 1421: ج1، صص450 و451؛ خواجوئی مازندرانی 1411: ج2، ص45؛ بحرانی: 

ج14، ص490(.

)( 5-2- بررسی روایت محمدبن مسلم از امام صادق

محمدبن مسلم از امام صادق )( نقل می کند که ایشان فرمودند: »زن 

از آجر ارث می برد و از زمین چیزی ارث نمی برد. گفتم: چگونه از فرع ارث 

با  از اصل هیچ ارث نمی برد؟ فرمودند: چون زن رابطه ي نسبی  می برد و 

وراث ندارد تا به واسطه ي آن ارث ببرد. بنابراین هنگامی که با وراث در ارث 

بردن داخل شود، از فرع ارث می برد و از اصل ارث نمی برد و به واسطه ي 

او بیگانه ای بر اهل مواریث وارد نمی شود«.

سلس��له ي س��ند روایت مذکور معتبر اس��ت، زیرا علم��ا آن را صحیحه 

می دانند )مجلسی 1406: ج11، ص409؛ بحرانی: ج14، صص489 و490(. 

از نظر داللت نیز شیخ مفید و عده ای دیگر معتقدند که زوجه فقط از 

عین و قیمت زمین خانه و اماکن مسکونی محروم است، ولی از قیمت ابزار 

و مصالح به کار رفته در آن و از عین سایر اراضی، مانند زمین های کشاورزی 

و باغ محروم نخواهد بود و روایت مذکور به عنوان مستند آنها بیان شده 

است؛ به این دلیل که مراد از »رباع« در این روایت، خانه و مسکن است 

)شهید اول 1414: ج3، ص588؛ فاضل مقداد 1404: ص190؛ صافی گلپایگانی 1405: 43( 

و مابقی مطابق با عموم قرآن بر اصل خود باقی می ماند )ابن فهد حلی 1407: 

ج4، ص404(. 
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5-3- بررسی روایت ابن اذینه

ابن اذینه بیان مي کند: »زنان در صورتی که فرزند داشته باشند، از رباع 

ارث خواهند برد«.

در سلسله  ي س��ند روایت محمدبن احمدبن یحیی و یعقوب بن یزیدبن 

حماده أنباری کاتب و ابن ابی عمیر وجود دارند که هر سه فردی ثقه هستند 

و م��راد از ابن اذینه، محمدبن عمربن اذینه اس��ت که نام پدرش بر او غالب 

شده و با نام پدرش او را می شناسند، که او هم فردی ثقه است و از شاگردان 

زراره و محمدبن مس��لم به شمار می آید )سبحانی تبریزی 1415: 314(، اما اکثر 

فقها آن را مقطوعه می دانند، زیرا به امام )( نس��بت داده نش��ده و گویا 

رأی و نظر خود ابن اذینه اس��ت )آب��ی 1417: ج2، ص464؛ فخرالمحققین 1387: 

ج4، ص242؛ ش��هید ثان��ی 1421: ج1، ص469؛ بحرانی: ج14، ص495؛ طباطبائی: 684؛ 

نجفی 1404: ج39، ص211(. ولی این قول به چند دلیل رد می ش��ود؛ اول اینکه، 

از آنجا که روایت ابن اذینه در کتب مختلف ذکر ش��ده، مش��هور به آن عمل 

کرده و فتاوای اصحاب از آن نش��ئت گرفته، اطمین��ان به صدور از معصوم 

)( حاصل می شود. دیگر اینکه، ابن اذینه کسی نیست که در احکام الهی 

چیزی از نزد خود بگوید و بدون اعتماد به سخن معصوم )( فتوا بدهد، 

مگر اینکه از معصوم )( ش��نیده و یا اینکه در نزد او ثابت ش��ده که این 

قول معصوم)( اس��ت و سند این روایت در نهایت صحت است )صافی 

گلپایگانی 1405: 89-86(. به عالوه عمل اصحاب به آن ضعف س��ند را جبران 
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می کند. 

با استناد به روایت مذکور معتقدند  از جهت داللت، متأخرین مشهور 

که زوجه هنگامی که فرزند داشته باشد، از تمام ترکه ی زوج ارث می برد و 

هنگامی که فرزند نداشته باشد، از زمین و اموال غیر منقول محروم خواهد 

بود )طوسی 1390: ج4، ص155؛ حلی 1413: ج9، ص55؛ فخرالمحققین 1387: ج4، 

ص242؛ اردبیلی 1403: ج11، ص443؛ شهید ثانی 1413: ج13، ص190؛ مجلسی 1406: 

ج15، ص283؛ خواجویی مازندرانی 1411: ج2، ص44؛ نوری 1417: ج3، ص504(.

از بررسی یک روایت از هر بخش مشاهده شد که این روایات از لحاظ 

سند معتبرند و از جهت داللت نیز دسته بندی فوق را به اثبات می رسانند و 

دلیلی برای ترجیح وجود ندارد؛ در نتیجه باید به جمع میان روایات دال بر 

محرومیت بپردازیم.

در زمینه ی جمع میان روایات نظریه ای از طرف سید مرتضی مطرح شده 

است، مبنی بر اینکه زوجه از عین اموال منقول و قیمت تمامی اموال غیر 

منقول ارث می برد. وی مسئله ی ارث زوجه را همچون مسئله ی اختصاص 

قرآن و شمشیر به پسر بزرگ تر می داند که اگر چه این اموال به پسر بزرگ تر 

داده می شود، اما قیمت این اموال از سهم االرث وی کم می شود و می فرماید: 

»گرچه رباع به زوجات داده نمی شود، ولی قیمت آن برای ایشان حساب 

می شود« )سید مرتضی 1415: 585؛ شهید ثانی 1421: ج1، ص473؛ بحرالعلوم 1403: 

ج3، ص87(. 
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دلیل سید مرتضی جمع بین عموم قرآن و روایات و اجماع است. با این 

توضیح که آیه ی قرآن را به ارث از قیمت حمل می کنیم و حرمانی که در 

روایات و اجماع بیان شده بر محرومیت از عین زمین و اصول حمل می شود 

و در این صورت تخصیص کمتری وارد می شود )شهید ثانی 1421: ج1، ص472؛ 

نراقی 1415: ج19، ص 368؛ هاشمی شاهرودی 1423: ج9، ص274؛ سبحانی 1415: 

 .)318

میان روایات  نظریه ی دیگری در جمع  نیز  آیت اهلل هاشمی شاهرودی 

مطرح کرده، وی معتقد است: »روایات دال بر محرومیت، دو نوع اند؛ گروهی 

فقط ظهور در محرومیت زوجه از عین اموال غیر منقول دارند و گروه دیگر 

نیز به موجب ظهور آیه ي 12 سوره ي نساء که قوی تر از روایات است، بر 

میان  اذینه که  ابن  از عین زمین حمل می شود و روایت  عدم ارث زوجه 

زوجه ی صاحب فرزند و غیر آن تفصیل قائل شده، مفسر و ناظر روایات 

دیگر است؛ در نتیجه باید گفت زوجه در صورتی که فرزند داشته باشد از 

عین و قیمت تمام اموال زوج ارث می برد و اگر فرزند نداشته باشد از عین 

اموال منقول و از قیمت همه ی اموال غیر منقول ارث خواهد برد« )هاشمی 

شاهرودی: ش49، صص 13-60(.

جمعی که سید مرتضی انجام داده، مقبول به نظر می رسد، اما از آنجا 

که در روایت ابن اذینه بیان شد زوجه ی صاحب فرزند از خانه و مسکن 

ارث می برد و محرومیت مختص به زوجه ی فاقد فرزند است؛ نتیجه حاصل 
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می شود که زوجه ی صاحب فرزند، از تمام ترکه و زوجه ي فاقد فرزند، از 

اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول ارث خواهد برد.

6- تحلیل حقوقی بحث ارث زوجه

ارث  درباره ي  ایران  حقوق دانان  نظر  مصوب 1307 شمسی  قانون  در 

زوجه مطابق نظر مشهور فقهای امامیه بود. نظر مشهور امامیه این است که 

زن از زمین ارث نمی برد و از قیمت ابنیه و اشجار و عین بقیه ی ترکه ارث 

می برد. از میان مراجع معاصر، امام خمینی )(، فاضل لنکرانی، تبریزی، 

سیستانی، نوری همدانی و بهجت )( بر این نظرند. البته حضرت آیت اهلل 

بهجت )( می فرماید: »احتیاط در مورد زنی که فرزند دارد، در ارث بردن 

از بنا و درختان خوب است« )خمینی 1381: ج2، ص385؛ راشدی 1388: 1557(. 

مواد قانون مدنی 1307 ش در مورد ارث زوجه بدین شرح است: 

ماده 946 ق.م. »زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد، لیکن زوجه از 

اموال ذیل: 

1. از اموال منقوله از هر قبیل که باشد.

2. از ابنیه و اشجار«

ماده 947 ق.م. »زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد، نه از عین آنها 

و طریقه ی تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین 

بدون اجرت تقویم می گردد«.
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ماده 948 ق.م. »هرگاه در مورد ماده ی قبل ورثه از اداي قیمت ابنیه و 

اشجار امتناع کند زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید«.

اگر چه نظر مقام معظم رهبری )( هم در ابتدا موافق با مشهور بود، 

اما بر اساس فتوای جدید ایشان که موافق با قول سید مرتضی است، زوجه 

از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول، اعم از عرصه و اعیان ارث 

می برد. در همین راستا جام جم مصاحبه ای با ایشان داشته که در تاریخ 14 

بهمن 1387ش در پایگاه خبری تحلیلی سحر نیوز منتشر شده است و متن 

آن بدین شرح است:
)( حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای«

رهبر معظم انقالب اسالمی 
سالم علیکم

احترام��اً پیرو بیانات حضرت عالی در دیدار با جمع کثیری از بانوان 
نخبه در روز والدت زهرای اطهر )( در خصوص »ارث زوجه« 
مس��تدعی است به س��ؤاالت ذیل پاس��خ فرمایید تا زمینه  ی اصالح 

مقررات مرتبط فراهم آید.
1. نظر مبارک را نسبت به میراث زوجه از اموال غیر منقول زوج 

مرقوم بفرمایید.
پاسخ: بسمه تعالی؛ زن در صورت فرزند دار بودن شوهر، یک هشتم 
از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول، اعم از 
عرصه و اعیان ارث می برد و در صورت نداشتن فرزند حتی از همسر 

دیگر سهم او یک چهارم است.
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اینجا حکم مورد مذکور چیست؟
پاسخ: بسمه تعالی؛ امتناع آنها تأثیری در حکم مسئله ندارد.

3. در باب ارث زوجه از قیمت زمین دو فتوا بین فقهای عظام وجود 
دارد و شنیده ایم که نظر مبارک حضرت عالی این است که زوجه از 
این  آیا در  بفرمایید که  قیمت زمین ارث می برد. خواهشمند است 
مسئله بین اینکه زوجه از میت صاحب فرزند باشد یا خیر تفاوتی 

وجود دارد؟ 
پاس��خ: بس��مه تعالی؛ زوجه خواه دارای فرزند از ش��وهرش باشد یا 
نباشد، از قیمت زمین، خواه زمین خانه یا مغازه یا زمین باغ و مزرعه 

باشد ارث می برد.
4. اگر از میت منزلی به جا مانده باش��د و ورثه ای جز زوجه و فرزند 

نداشته باشد، آیا زوجه از زمین و ساختمان، هر دو ارث می برد؟
 پاسخ: بسمه تعالی؛ در فرض سؤال، زوجه فقط از قیمت زمی���ن و 
قیمت ساختمان روی آن حق ارث دارد و از عین زمین ارث نم�ی برد« 

.)http://saharnews.ir(

در پی فتوای جدید مقام معظم رهبری )(، مجلس شورای اسالمی 

نیز به تبعیت از ایشان مواد راجع به ارث زوجه را اصالح نمود.

7- بررسی روند تصویب قانون جدید

مجلس شورای اسالمی در تاریخ 6 بهمن 1387 مواد 946 و 948 قانون 

مدنی را اصالح و ماده ي 947 را حذف کرد. این طرح برای اولین بار در 

تاریخ 2 شهریور  زنان مجلس در  فراکسیون  دوره ي ششم مجلس توسط 
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1382 مطرح شد و بعد از بحث و تبادل نظر که طي چند جلسه در مجلس 

شورای اسالمی و کمیسیون قضایی و حقوقی راجع به آن انجام شد، سرانجام 

در سال 1387 این طرح به تصویب رسید. به منظور آشنایی بیشتر از چگونگی 

روند اصالح مواد مذکور مشروح مذاکرات مجلس ارائه مي شود. 

شهریور  دوم  یکشنبه،  روز  علنی  جلسه ي  در  مجلس  زنان  فراکسیون 

از زمین را در  به ارث زوجه  ماه 1382، طرح فوریت اصالح مواد راجع 

مجلس شورای اسالمی مطرح کرد. پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس این بود 

که زوجین از تمام اموال یکدیگر ارث ببرند و استثنایی در مورد زمین نباشد. 

همچنین در صورتی که زوجه وارث منحصر به فرد است از تمام ترکه ارث 

ببرد. علت مطرح برای این موضوع این است که وقتی زنی همسرش فوت 

می کند، عالوه بر مصیبت وارده باید مسائل اقتصادی را هم به دوش بکشد. 

در روستاها نیز تنها چیزی که ارزش دارد، زمین است و هنگامی که از زمین 

چیزی به زن داده نشود، در واقع استقالل اقتصادی از زن گرفته شده و او را 

محتاج به دیگران می کند و با توجه به تشکیل حکومت جمهوری اسالمی 

که حکومت موظف است به زنان سرپرست خانوار رسیدگی کند، ضرورت 

اصالح قانون آشکار می  شود. برخی از نمایندگان با این طرح مخالفت کردند، 

دلیل آنان این بود که در این باره بین فقها اختالف نظر است، اما قول مشهور 

این است که زوجه از عرصه و عین ابنیه و اشجار ارث نمی برد. سرانجام 

طرح فوریت اصالح مواد، در این جلسه به تصویب نرسید و به صورت 
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به کمیسیون ارجاع داده شد )مشروح مذاکرات مجلس  عادی، جهت بررسی 

.)20-22 :1382/6/2

در جلسه ي علنی روز دوشنبه، 21 اردیبهشت ماه 1383، بحث اصالح 

مواد مذکور با گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آغاز شد. اصالحات 

کمیسیون و پیشنهاد طراحان این بوده که زن در صورتی که شوهرش فوت 

کند و وارث دیگری نداشته باشد، مثل مرد تمام میراث را به خود اختصاص 

بدهد و تغییر دیگر اینکه زن از کل ما ترک ارث  برد. نمایندگان معتقد بودند 

اگر چه قانون مدنی، منطبق با نظر مشهور فقهاست، ولي روایت های شاذ، 

نادر و اقلیتی در هر دو مورد وجود دارد. به هر حال اگر مصلحت اجتماع 

باشد، در نهایت باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری قطعی 

شود.

بعد از قرائت گزارش کمیسیون، مخالفان بیان کردند که این طرح شاید 

ادبیات فقهی و حقوقی تنظیم نشده و  با  نباشد، زیرا  نتیجه  منتج به  واقعاً 

ظاهراً بر خالف نظر مشهور فقهاست، اما طرفداران این طرح پاسخ دادند که 

اگر چه روایاتی هست که بر محرومیت زوجه از بعض ترکه داللت دارد، 

اما روایاتی چون روایت ابن ابی یعفور هم وجود دارد که بر ارث زوجه از 

جمیع ترکه داللت می کند. همچنین با بررسی تاریخی این موضوع درمی یابیم 

که محرومیت زوجه از زمین، مبنای تاریخی دارد و بر اساس سنت گذشته 

این قانون وضع شده است؛ یعنی بر اساس قومی و قبیله ای بودن زندگی 
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مردم، معموالً اگر شوهر زنی فوت می کرد باید به قوم و قبیله ي پدرش باز 

می گشت و در نتیجه اگر زمینی به ملکیت او در می آمد برای دو قبیله ایجاد 

مشکل می نمود، اما در حال حاضر چنین مسئله ای مطرح نیست. در قرآن 

کریم نیز طبق آیه ی 12 سوره ي نساء، ارث زوجه از جمیع ترکه اعالم شده 

و هیچ قیدی ذکر نشده است و اگر چه نظر مشهور بر منع زوجه از بعض 

ترکه داللت دارد، اما برخی از فقهای امامیه هم هستند که بر ارث زوجه از 

جمیع ترکه نظر دارند. عالوه بر این قوانینی که در جمهوری اسالمی تدوین 

می شود، باید با اقتضائات زمان و مکان و با تحوالت اجتماعی روز همخوانی 

داشته باشد )مشروح مذاکرات مجلس  1338/2/21: 7-12(.

با  در جلسه علنی روز سه شنبه، 27 آذر ماه 1386، طرح اصالح مواد 

قید دو فوریت بدین شرح مطرح شد؛ طبق موادی که مطرح است، زوجه 

تصویب  زمان  در  مواد  این  و  نمی برد  ارث  شوهرش  دارایی  عرصه ي  از 

قانون مدنی مطابق با نظر عموم علمای شیعه بوده و قانون مدنی بر مبنای 

فتاوای علمای شیعه وقت تنظیم شده است، اما در حال حاضر مقام معظم 

رهبری)( فتوایشان را تغییر دادند و با توجه به این مسائل الزم است 

که این مواد با طرح دو فوریت رسیدگی شود. سرانجام طرح با دو فوریت 

به رأی گذاشته شد ولی تصویب نشد، اما با یک فوریت به تصویب رسید 

)مشروح مذاکرات مجلس 9/27/ 1386: 14-17(.
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مواد  اصالح  ماه 1387، طرح  بهمن   6 یک شنبه،  روز  علنی  در جلسه 

کمیسیون  شد.  بحث  بود،  شده  اعاده  نگهبان  شورای  از طرف  که  مذکور 

قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسالمی گزارش داد: »پیرو گزارش مورخ 

87/9/11 در خصوص طرح اعاده شده ی اصالح موادی از قانون مدنی، به 

شماره چاپ )471( که در جلسه ي علنی مورخ 87/9/17 مجلس، مطرح و 

به دلیل وجود ابهام به این کمیسیون اعاده گردیده بود، پس از استفتاء از مقام 

معظم رهبری )( و اطالع از نظر معظم له و بحث و بررسی در جلسه ي 

مجلس  تقدیم  آن  گزارش  اینک  شد.  تصویب  زیر  اصالحیه ي  کمیسیون، 

محترم شورای اسالمی می گردد.

مطابق اصالحیه ای که به وجود آمده، مواد »946« و »948« قانون مدنی 

اصالح شده و به شرح زیر قرائت شد:  
ماده ي 946 ق.م. »زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه 
در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و 
یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول، اعم از عرصه و اعیان ارث 
می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه 

یک چهارم از کلیه ي اموال به ترتیب فوق می باشد«.
ماده 948 ق.م. »هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می تواند 

حق خود را از عین اموال استیفاء نماید«.
ماده 947 ق.م. »حذف می گردد«.

سرانجام طرح اصالح این مواد به ترتیبی که در باال ذکر شد، برای تأمین 

نظر شورای نگهبان به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید )مشروح مذاکرات 
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مجلس 1387/11/6: 3 و 4(.

8- مقایسه ي ارث زوجه در قانون ایران قبل و بعد از اصالح

با اصالحات انجام شده در این مواد، زوجه عالوه بر عین اموال منقول، 

از قیمت اموال غیر منقول ارث خواهد برد.

وجوه اشتراک و افتراق ماده ي »946« سابق و مصوب 1386 به شرح 

ذیل است:

1. در هر دو ماده ارث زوج از جمیع دارایی زوجه بیان شده است.

2. طبق هر دو ماده زوجه از عین اموال منقول ارث خواهد برد.

3. طبق قانون مصوب 1307 زوجه از زمین مطلقاً ارث نمی برد، اما بر 

اساس ماده ی اصالح شده زوجه از قیمت زمین ارث خواهد برد.

4. طبق قانون مصوب 1307 زوجه از ابنیه و اشجار )البته بنا بر تفصیلی 

که در ماده ی بعد از آن آمده از قیمت آن( ارث می برد و بنا بر ماده ی اصالح 

شده، زوجه از قیمت اموال غیر منقول از هر قسم که باشد ارث خواهد برد 

که شامل ابنیه و اشجار هم خواهد بود.

مطابق ماده ي 948، در صورتی که وراث از پرداخت قیمت به زوجه 

بنابراین  از عین استیفاء کند.  خودداری کنند، زوجه می تواند حق خود را 

ماده ی مذکور مشابه ماده ی 948 سابق است، با این تفاوت که در ماده ی سابق 

در مورد ابنیه و اشجار سخن گفته شده بود، اما منظور از این ماده اموال غیر 

منقول، اعم از عرصه و اعیان است.
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نتیجه گیری

از آنجا که روایات راجع به ارث زوجه با هم تعارض دارند، به طور 

کلی به سه دسته تقسیم می شوند؛ برخی با استناد به روایات مطلق معتقدند 

که زوجه از تمام ترکه ارث می برد. در رد این نظریه گفته می شود که این 

روایات در مقام بیان میزان سهم االرث زوجه بوده، نه جزئیات مربوط به 

اموال موضوع ارث زوجه ضمن اینکه روایاتی که بر حرمان داللت دارند، این 

روایات را تخصیص می  دهند. 

دسته ی دیگر روایات مستقیمي هستند که بنا بر آنها زوجه از تمام ترکه 

آیه ي 12  با  موافق  روایات  این  که  آنجا  از  معتقدند:  عده ای  می برد.  ارث 

سوره ی نساء است، باید به ارث زوجه از تمام ترکه قائل شد. اگر چه در 

مورد وجود ترتیب میان مرجحات اختالف نظر است، اما قول اقرب این 

است که ترتیب خاصی میان مرجحات نیست، بلکه هر دلیلی که در نظر فقیه 

اقرب به واقع باشد مقدم مي شود؛ در نتیجه هیچ دلیلی برای تقدم روایات 

مذکور، تنها به جهت موافقت با کتاب وجود ندارد بلکه با مشاهده ی روایات 

باید قائل به تخصیص توسط روایات  زیادی که دال بر محرومیت است، 

مذکور شد.

همچنین روایات دال بر محرومیت، مضامین متفاوتی دارند. به عبارت 

به سه بخش  متفاوت است و  آن محروم شده،  از  اموالی که زوجه  دیگر 

تقسیم می  شوند. با بررسی یک روایت از هر بخش مشاهده شد که هر سه 



117

                               تعارض میان روایات میراث زوجه و بیان شیوه های حل تعارض
13

91
یز 

پای
 / 

57
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا

سند معتبر دارند و از جهت داللت نیز تقسیم بندی انجام شده را به اثبات 

می رسانند و دلیل قانع کننده ای برای ترجیح یک بخش بر دیگری وجود 

ندارد. در نهایت در مقام جمع میان روایات این نتیجه حاصل شد، که با 

نظر به روایت ابن اذینه � که بر ارث زوجه ی فرزند دار از رباع داللت دارد � 

گفته می شود که روایت مذکور ناظر و مفسر روایات دیگر است و در نتیجه 

زوجه ی فرزند دار، از تمام ترکه و فاقد فرزند، از اموال منقول و قیمت اموال 

غیر منقول ارث می برد.

با بررسی حقوقی بحث ارث زوجه، این نتیجه حاصل شد که بر اساس 

قانون مصوب 1307، زوجه از عین اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار ارث 

می برد و این قانون مطابق با نظر مشهور امامیه بود، اما به موجب فتوای جدید 

مقام معظم رهبری )( مبنی بر ارث زوجه از عین اموال منقول و قیمت 

اموال غیر منقول، مجلس شورای اسالمی نیز در تاریخ 1387/11/6 با عنایت 

به استفتای شورای نگهبان از رهبر معظم انقالب )(، در مورد ارث بردن 

زن از زمین، عین فتوای ایشان را به عنوان قانون تصویب کرد. به موجب این 

قانون، ماده ي 947 قانون مدنی مصوب 1307/2/18 حذف شد و مواد 946 

و 948 آن به شرح زیر به تصویب رسید:

ماده 946: »زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت 

فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت 

اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ 
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فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه ي اموال به ترتیب فوق 

می باشد«. 

ماده 948: »هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند، زن می تواند حق خود را 

از عین اموال استیفاء نماید«.

بدین  میراث زوجه صورت گرفت  روایات  میان  که  اساس جمعی  بر 

صورت که زوجه ی فرزند دار، از تمام ترکه و فاقد فرزند، از اموال منقول و 

قیمت اموال غیر منقول ارث می برد، اصالح مواد قانون مدنی بر این اساس 

پیشنهاد می شود. 
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قرآن کریم ×
آبی، حس��ن 1417ق. کش��ف الرموز فی ش��رح مختصر النافع، به کوش��ش علی پناه  ×

اش��تهاردی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم.
× .)( آخوند خراسانی، محمد 1409ق. کفایة األصول، قم، مؤسسه آل البیت
ابن بابویه، محمد 1413ق. من الیحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به  ×

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ابن فهد حلی، احمد 1407ق. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، به کوشش  ×

مجتبی عراقی، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.  
اردبیلی، احمد 1403ق. مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان، به کوشش  ×

به جامعه مدرسین حوزه  وابسته  اسالمی  انتشارات  دفتر  قم،  دیگران،  و  مجتبی عراقی 
علمیه قم. 

بحرالعلوم، محمد 1403ق. بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق.  ×
بحرانی، حسین. األنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع )للفیض(، به کوشش محسن آل  ×

عصفور، قم، مجمع البحوث العلمیة. 
حر عاملی، محمد 1409ق. تفصیل وس��ائل الش��یعة إلی تحصیل مس��ائل الشریعة، قم،  ×

 .)( مؤسسه آل البیت
حلی )عالمه(، حس��ن 1413ق. مختلف الش��یعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات  ×

اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
خمینی )امام(، سید روح اهلل 1381ش. استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته  ×

به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 
به  × )للخواجوئی(،  الفقهیة  الرسائل  1411ق.  اسماعیل  )محمد(  مازندرانی،  خواجوئی 

کوشش سید مهدی رجائی، قم، دار الکتب اإلسالمی.
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راشدی، لطیف و سعید 1388ش. رساله توضیح المسائل نه مرجع، تهران، پیام عدالت.  ×سا

روحانی، سید صادق 1412ق. فقه الصادق علیه السالم )للروحانی(، قم، دار الکتاب- ×
.)( مدرسه امام صادق

روزنامه رسمی دادگستری، مورخ 1387/12/21. ×
سبحانی تبریزی، جعفر 1415ق. نظام اإلرث فی الشریعة اإلسالمیة الغراء، به کوشش  ×

.)( کاشانی و دیگران، قم، مؤسسه امام صادق
سید مرتضی، علی 1415ق. اإلنتصار فی انفرادات اإلمامیة، قم، دفتر انتشارات اسالمی  ×

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
شهید اول، محمد 1414ق. غایة المراد فی شرح نکت اإلرشاد، به کوشش رضا مختاری،  ×

عاملي، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
شهید ثانی، زین الدین 1421ق. الرسائل الشهید الثانی )ط – الحدیثة(، به کوشش رضا  ×

مختاری و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 
صافی گلپایگانی، لطف اهلل 1405ق. میراث الزوجة، به کوشش محمد فاضل قائنی،  ×

قم، دار القرآن الکریم.
× .)( طباطبایی، سید محمد.  کتاب المناهل، قم، مؤسسه آل البیت
طوسی، محمد 390ق. االستبصار فیما إختلف من األخبار، تهران، دارالکتب اإلسالمیة. ×
���� )1407ق(. تهذیب االحکام، تهران، دار الکتب اإلسالمیة.  ×
فاضل مقداد، مقدادبن عبداهلل سیوری حلی 1404ق. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، به  ×

.)( کوشش سید عبد اللطیف حسینی کوه کمری، قم، کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی
فخر المحققین، محمد 1387ق. إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد، به کوشش  ×

سید حسین موسوی کرمانی و دیگران، قم، اسماعیلیان.  
کلینی، محمد 1407ق. الکافی )ط – اإلسالمیة(، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران،  ×

دارالکتب اإلسالمیة. 
مجلسی، محمد تقی 1406ق. روضة المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه، به کوشش  ×

سید حسین موسوی کرمانی و دیگران، قم، مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشان بور.  
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سا مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی. دوره ششم، جلسه علنی روز دوشنبه مورخ  ×
21 اردیبهشت ماه 1383.

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی. دوره ششم، جلسه علنی روز یک شنبه مورخ  ×
دوم شهریور ماه 1382.

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی. دوره هشتم، جلسه علنی روز یک شنبه مورخ  ×
6 بهمن ماه 1387.

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی. دوره هفتم، جلسه علنی روز سه شنبه مورخ  ×
27 آذرماه 1386.

مظفر، محمد رضا. أصول الفقه، قم، اسماعیلیان. ×
انتشارات اسالمی وابسته به  × نائینی، محمد حسین 1417ق. فوائد األصول، قم، دفتر 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
نجفی، محمد حسن 1404ق. جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، به کوشش عباس  ×

قوچانی و دیگران، بیروت، دار إحیاء التراث العربی. 
× .)( نراقی، احمد 1415ق. مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت
× .)( نوری، میرزا حسین 1417ق. خاتمة المستدرک، قم، مؤسسه آل البیت
الفقه االسالمی طبقًا لمذهب أهل  × موسوعة  هاشمي شاهرودي،  سید محمود 1323ق. 

.)( البیت علیهم السالم، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت
×  ،)(هاشمی شاهرودی، سید محمود. »میراث زوجه از اموال غیر منقول«، فقه اهل بیت

قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت )( )ش 49 و 50(. 
 http://saharnews.ir/view-2605.html, visited (27/01/2012-20:45).


