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چکیده
یکی از اختالفات فقها و حقوقدانان از دیرباز ،مس��ئلهی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول
زوج است .قانون مدنی ایران تا قبل از سال  1387در مادهی  946از نظر مشهور فقها تبعیت میکرد،
اما از سال  1387با اصالحیهای جدید نظریهی غیر مشهور را پذیرفته که با بازبینی ادله این نظریه
منطقیت��ر به نظر میرس��د .به تبع اختالف در می��زان ارث زوجه از اموال غیرمنقول ،دربارهی حق
خیار زوجه از معامالت اموال غیرمنقول زوج نیز اختالف هست .در هر یک از دو مورد پنج نظریه
وج��ود دارد .از آنج��ا که قانون مدنی قبل و بعد از اصالح به نوعی برای زوجه در اموال غیرمنقول
زوج محرومیت قائل ش��ده ،این س��ؤال مطرح اس��ت که با وجود محرومیت زوجه از عین اموال
غیرمنقول زوج ،آیا وی از حق خیار معامالت غیرمنقول ارث میبرد یا نه؟ پاس��خ این س��ؤال در
قانون نیامده و یکی از مس��ائل مبتالبه در جامعه اس��ت .در این پژوهش پس از بررسی میزان ارث
زوجه از اموال غیرمنقول و ادلهی آن ،نظریههای مختلفی دربارهی میزان حق خیار زوجه از اموال
غیرمنقول که به روش توصیفی -تحلیلی انجام ش��ده ،به دس��ت آمده که نظریهی پنجم یعنی محق
بودن زوجه از خیار در صورت فروش اموال غیرمنقول و محرومیت از حق خیار در صورت خرید
اموال غیرمنقول توسط زوج ،ارجح است.
واژگان كليدي
زوجه ،عقار ،ارث ،خیار ،معامله.

* -استادیار دانشگاه ایالم (نویسنده مسئول) )(Abdelgabar3@yahoo.com
** -دانشجوی دکتری دانشگاه ایالم.
تاریخ دریافت 95/2/29 :تاریخ پذیرش95/4/24 :

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده  /سال هیجدهم /شماره  / 72تابستان 1395

مقدمه و بیان مسئله

از مباحث مهم فقه و حقوق خانواده ،میزان ارث زوجین از یکدیگر است .سهماالرث زوجین

از یکدیگر به صورت دقیق در آیهی  12سورهی نساء مشخص شده است؛ سهماالرث زوج در

اموال زوجه در صورت فرزنددار بودن زوجه یک چهارم و در صورت نبود فرزند یک دوم است و
سهماالرث زوجه از اموال زوج در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم و در صورت نبود فرزند

یک چهارم است .یکی از مباحث نزاعبرانگیز بین فقها محروم بودن یا محروم نبودن زوجه از اموال
غیرمنقول زوج است .در این میان قانون مدنی مطابق ماده  946تا سال  1387از نظر مشهور

فقها تبعیت میکرد که زوجه از عرصهی اموال غیرمنقول هیچ سهمی نداشت و فقط از درختان

و بناها پس از قیمتگذاری ارث میبرد .با اصالحیهی قانون مدنی در سال  1387مقرر شد که
سهم زوجه از تمام اموال زوج باشد و زوجه از قیمت اموال زوج اعم از عرصه و درختان و بناها
ارث میبرد (روزنامه رسمی .)1387/12/12 ،بسیاری از نویسندگان به دلیل مخالفت با نظر مشهور

فقها ،اصالحیهی جدید را نقد کردهاند .از آنجا که این مسئله فقهی است ،نیاز به بازخوانی ادلهی
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هر یک از نظریات و ترجیح نظریهی برتر دارد.

به تبع اختالف فقها در میزان ارثبری زوجه از اموال غیرمنقول ،در ارثبری حق خیار زوجه

در معامالت زوج نیز اختالف نظر وجود دارد .خیار به عنوان یکی از حقوق مبتنی بر اموال در عقود

الزمی که منشأ لزوم آن حق باشد ،مانند بیع ،اجاره ،صلح و ...جاری است .در واقع در این نوع از

عقود الزم ،تعهد و التزام هر طرف از عقد برای طرف دیگر عقد ،یک نوع حق تلقی میشود و در

صورتی که هر طرف بخواهد میتواند این حق را از خود سلب کند ،اما در عقود الزمی که لزوم
جزء ذات عقد و حکم است مانند عقد نکاح ،حق خیار جاری نمیشود .حتی به نظر مشهور فقها

در اینگونه عقود ،جعل خیار موجب بطالن عقد میشود ،در عقود جایز نیز از آن جهت که جعل
خیار در آن لغو است ،موضوع جعل خیار واقع نمیشوند .با این بیان که در عقود جایز ،با ارادهی

طرفین در هر زمان برای آنها حق فسخ وجود دارد؛ لذا جعل خیار در این گونه عقود عبث است.

در مورد حق خیار قانون مدنی در مادهی  445مقرر داشته که «هر یک از خیارات ،بعد از فوت،

منتقل به وراث میشود» ،اما از آنجا که قانون مدنی قبل و بعد از اصالح به نوعی برای زوجه در

اموال غیرمنقول زوج محرومیت قائل شده ،این سؤال مطرح است که با وجود محرومیت زوجه از

عین اموال غیرمنقول زوج ،آیا زوجه از حق خیار معامالت غیرمنقول ارث میبرد یا نه؟ پاسخ به
این سؤال در قانون نیامده و یکی از مسائل مبتالبه در جامعه است ،زیرا گاهی اوقات افراد بدون

هیچ تحقیق و تفحصی معامالتی انجام میدهند و پس از اتمام نقل و انتقال تازه متوجه ضرر و

زیانی که متحمل شدهاند ،میشوند که در این حالت فقط داشتن حق خیار فسخ کارگشاست.
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طرف متضرر میتواند معامله را فسخ کند و مانع ضرر و زیان به خود شود؛ در واقع حق خیار هم

برای بایع و هم برای مشتری یک حاشیهی امنیتی برای رفع ضرر و زیان مالی است و تأثیر آن
در معامله جلوگیری از ضرر است .همچنین مطابق با اصل  167قانون اساسی قاضی در صورت

نیافتن نص مواد قانونی در مورد دعوا ملزم به رجوع به فتاوای معتبر است و از آنجا که در مبحث

خیار زوجه از اموال غیرمنقول زوج در بین فقها اختالفنظر وجود دارد ،نیازمند بیان نظرات،
ادلهی هر کدام ،نقد آنها و ترجیح نظریهی برتر است مبحث اصلی این مقاله میزان ارث زوجه از

خیار اموال غیرمنقول است ،اما به دلیل تبعیت این مسئله از مسئلهی میزان محرومیت زوجه از

اموال غیرمنقول ،قبل از پرداختن به مبحث اصلی مقاله ،به میزان محرومیت زوجه از ارثبری
اموال غیرمنقول پرداخته میشود.
 -1مفهومشناسی

قبل از هر چیز ،به مفهومشناسی لغوی و اصطالحی کلمات کلیدی پرداخته خواهد شد؛

الف) عقار :عقار از ریشهی «عقر» با فتح و در لغت به معنی به معنای زمین و درخت است (ابن

منظور :1414 ،ج ،4ص 597؛ فیروزآبادی :1415 ،ج ،2ص 171؛ طریحی :1375 ،ج ،4ص  .)200در اصطالح
فقهی به زمین ،خانه ،درخت ،باغ ،حمامات و در واقع به هر چیزی که امکان انتقال نداشته باشد،

عقار گفته میشود که بیشتر به اموال غیرمنقول در اصطالحات امروزی شبیه است (سعدی:1408 ،

257؛ عاملی145 :1413 ،؛ عاملی :ج ،3ص.)128

ب) خیار :خیار از نظر لغوی اسم مصدر کلمهی اختیار است و به معنای مخیر بودن در انجام

دادن کاری است (ابن اثیر :1367 ،ج ،2ص 91؛ ابن منظور :1414 ،ج ،4ص 266؛ فیروزآبادی :1415 ،ج،2
ص  .)82در اصطالح فقها خیار به معنی مالکیت بر فسخ عقد است (حلی :1387 ،ج ،1ص 482؛

انصاری :1435 ،ج ،5ص  )11به این معنا که یکی از طرفین عقد یا هر دوی آنها توانایی برهم زدن
معامله را داشته باشند .به چنین اختیاری در اصالح فقهی خیار گفته میشود .گفتنی است که در

کالم بعضی از فقها خیار به ملکیت اقرار عقد و ازالهی عقد نیز تعریف شده است (طباطبایی:1418 ،

ج ،8ص 77؛ نجفی :1404 ،ج ،23ص .)3

ج) اموال غیرمنقول :اموال غیرمنقول به اموالی گفته میشود که نمیتوان آنها را از یک مکان

به مکان دیگر به راحتی منتقل کرد (سعدی .)360 :1408 ،در مواد قانونی نیز مال غیرمنقول آن

است که نتوان آن را از محلی به محلی دیگر انتقال داد اعم از اینکه استقرار آن مستلزم خرابی یا

نقص خود مال یا محل آن نشود (ماده  12ق.م)  .
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 -2ارث زوجه از اموال غیرمنقول

اموال تحت تصرف انسان به دو دستهی اموال منقول و غیرمنقول تقسیم میگردد؛ این اموال

اعم از منقول و غیرمنقول پس از فوت به ملیکت سایر ورثه میرسد .در مورد ارث بردن زوجه
از اموال منقول زوج ،در میان فقها اختالف نظری وجود ندارد؛ اما در مورد ارث بردن زوجه از

اموال غیرمنقول بهخصوص عقارات در میان فقها اختالف دیدگاه وجود دارد که در ذیل به بیان
دیدگاههای مطرح شده ،بررسی ادله ارائه شده و ترجیح دیدگاه برتر پرداخته میشود.
 -1-2تبیین نظریههای ارث زوجه از اموال غیرمنقول

خداوند در آیهی  12سورهی نساء به صراحت میزان سهماالرث زوجین از یکدیگر را بیان

کرده است و در این باره بین فقها نیز اجماع وجود دارد (نجفی :1404 ،ج ،39ص ،)207اما در مورد

ارثبری زوجه از اموال غیرمنقول زوج اختالفنظر هست (عاملی :1413 ،ج ،13ص184؛ آل بحرالعلوم،

 :1403ج ،3ص81؛ نراقی :1415 ،ج ،19ص )367که میتوان نظرات ایشان را به پنج گروه تقسیم کرد.
این نظریهها عبارتاند از:
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نظریهی اول :زن از اصل زمین شوهر و قیمت آن ارث نمیبرد ،اعم از اینکه زمین زراعتی یا مسکونی

یا تجاری باشد ،اما از قیمت اعیان مانند بنا و درختانی که در زمین وجود دارد ،پس از قیمتگذاری

ارث میبرد و در واقع میتواند سهم خودش را از قیمت آن اموال ببرد .این نظریهی مشهور فقهای

امامیه است (طوسی642 :1400 ،؛ قاضی ابن براج :1406 ،ج ،2ص140؛ حلبی :1403 ،ص374؛ کاشانی :ج،3
ص329؛ حلی :1413 ،ج ،9ص52؛ حلی :1387 ،ج ،4ص239؛ طوسی :1407 ،ج ،116ص4؛ عاملی :1410 ،ج،8

172؛ عاملی ،بیتا :ج ،8ص189؛ نجفی :1404 ،ج ،39ص211؛ موسوی خمینی :1392،ج ،2ص .)397بر این

نظریه ادعای اجماع نیز شده است (طوسی :1407 ،ج ،4ص )116و مادهی  946سابق قانون مدنی نیز
مطابق این دیدگاه بود .از فقیهان معاصر نیز آقایان تبریزی ،خویی ،گلپایگانی ،اراکی ،مکارم و فاضل

لنکرانی بر دیدگاه مذکور تصریح کردهاند (بنیهاشم خمینی :1377 ،ج ،2ص.)607

نظریهی دوم :اگر زن فرزندی داشته باشد از عین اموال غیرمنقول ارث میبرد و اگر فرزند

نداشته باشد ،فقط از قیمت اموال غیرمنقول ارث میبرد .محقق حلی و ابن جنید اسکافی از
طرفداران این نظریه هستند (اسکافی336 :1416 ،؛ حلی :1408 ،ج ،29ص4؛ عاملی ،بیتا :ج ،8ص189؛

نجفی :1404 ،ج ،211ص .)39از فقهای معاصر آقایان بهجت فومنی ،سیستانی و صافی نیز قائل به
این نظریهاند (بنیهاشم خمینی :1377 ،ج ،2ص.)607

نظریهی سوم :زن از زمین مسکونی شوهر ارث نمیبرد ،اما از اراضی مزروعی و باغ شوهر ارث

میبرد .این نظریه را بعضی از فقها بیان کردهاند (بغدادی687 :1413 ،؛ عاملی :1413 ،ج ،13ص185؛

حلی :1418 ،ج ،2ص171؛ فاضل آبی :1417 ،ج ،2ص462؛ شریعت اصفهانی.)75 :
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نظریهی چهارم :زن از همهی اموال شوهر اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از قیمت و عین

ارث میبرد ،همچنانکه زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد ،زوجه نیز از تمام اموال زوج ارث
میبرد (عاملی ،بیتا ،189 :الهوتی .)242 :از معاصرین رحیم ارباب (مهرپور )132 :1376 ،و یوسف شعار

(زاخری )26:1352 ،طرفداران این نظریه هستند.

نظریهی پنجم :زوجه از عین زمین مسکونی سهمی ندارد ،اما در قیمت آن سهیم است و در

عین اموال غیرمنقول نیز سهم خود را مالک میشود ،یعنی در صورت بچهدار بودن متوفی یک 

هشتم و در صورت بچهدار نبودن متوفی یک چهارم ارث میبرد (علمالهدی585 :1415 ،؛ سبزواری،

 :1423ج ،2ص859؛ خامنهای .)3 :1386 ،عالمه حلی این نظریه را نیز نیکو میداند هر چند در مقام
فتوا نظریهی مشهور را میپذیرد (حلی :1413 ،ج ،9ص.)52

 -2-2ادلهی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول

پس از مشخص شدن نظریههای فقهای امامیه ،این سؤال به ذهن میرسد که دلیل اختالف

نظریههای آنها چیست؟ تبیین علت اختالف و انتخاب نظریهی صحیح در این مسئلهی مهم
نیازمند بازخوانی ادله و مستندات است که در ادامه شرح داده میشود:

 -1-2-2قرآن

قرآن کریم دربارهی ارثبری زوجه از اموال زوج تنها در آیهی  12سورهی نساء اظهارنظر

کرده است که چنین میفرمایدَ « :ولَهُنَّ ال ُّرب ُعُ ِم َّما تَ َر ْكتُمْ إِن ل َّمْ يَكُ ن ل َّكُ مْ َول َ ٌد فان كَانَ ل َكُ مْ َول َ ٌد فَ َلهُنَّ

ال ُّثمُنُ ِممَّا تَ َر ْكتُم مِّن ب َ ْع ِد وَصِ يَّ ٍة تُوصُ ون َبِهَاأ َ ْو َديْنٍ »...؛ « ...و سهم ارث زنان ربع تركهی شما مردان

است اگر فرزند نداشته باشید و اگر فرزند داشته باشيد هشت یک خواهد بود از تركهی شما ،پس

از اداء حق ّوصيّت و بدهى شما.»...

این آیه در مورد محرومیت زوجه از عقارات زوج سخنی به میان نیاورده و به طور کلی به میزان

سهماالرث زوجه از اموال زوج پرداخته که سهماالرث زوجه از اموال زوج بدون فرزند یک چهارم

و از زوج فرزنددار یک هشتم است .بیشتر مفسران نیز ذیل تفسیر این آیه به مسئلهی مورد نزاع

اشارهای نکردهاند (مکارم شیرازی :1374 ،ج ،3ص296؛ طباطبایی :1417 ،ج ،4ص212؛ طبرسی:1372 ،

ج ،29ص ،)3بلکه تنها به تبیین میزان سهماالرث اکتفا کردهاند .در کتب آیاتاالحکام نیز بیشتر

مفسران ذیل این آیه در مورد بیان فروض ،درحالیکه به ارث خنثی ،تقسیم ارث پس از دین و

وصیت و  ...پرداختهاند ولی به محرومیت ارث بردن زوجه از عقارات اشارهای نکردهاند .تنها محقق
اردبیلی در زبدةالبیان تصریح میکند به اینکه ظاهر آیه داللت دارد بر ثابت شدن یک چهارم و

یک هشتم از هر چیز (اعم از منقول و غیرمنقول) از ترکه و اموال باقی ماندهی شوهر برای زوجه

همانند نصف و یک چهارم از ترکهی زوجه برای شوهر (قرطبی :1364 ،ج ،5ص68؛ اردبیلی652 :؛
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حسینی جرجانی :1404 ،ج ،2ص202؛ فاضل مقداد :1419 ،ج ،2ص .)92بنابراین از آنجا که نص صریحی

در مورد نزاع وجود ندارد ،نمیتوان به قرآن استناد کرد.

 -2-2-2روایات

ریشهی نزاع و بیان نظریههای پنجگانه در موضوع محرومیت زوجه از عقار زوج احادیث است

(حرعاملی :1409 ،ج ،26ص .)206در واقع نزاع اصلی در میزان تخصیص و جمع میان این احادیث
و آی هی شریفهی پیشین است .در ادامه ،احادیث مطرح در این باب بیان میشوند.

الف .در حدیث اول در باب ارث زوجه از عقار ،از امام باقر (ع) نقل شده است که( :أَنَّ الْمَرْ أَ َة

ُش َو
ِث مِنَ الْمَالِ َو ال ْ ُفر ِ
َاب شَ يْئ ًا َو تَر ُ
َك َزوْجُ هَا مِنَ ال ْ ُقرَى َو الدُّ و ِر َو السِّ لاَ حِ َو ال َّدو ِّ
ِث ِممَّا تَر َ
لاَ تَر ُ
َاب َو ال ْجُ ذُوعُ َو الْقَصَ ُب فَتُعْطَ ى حَ َّقهَا ِم ْنه) در این
البْو ُ
ْض َو أْ َ
َك َو تُ َق َّو ُم النِّق ُ
ْت ِممَّا تَر َ
َاب َو َمتَاعِ الْبَي ِ
الثِّي ِ

روایت زوجه از کشتزارها ،خانه ،سالح و چهارپایان ارث نمیبرد و فقط از مال ،فرش ،لباس و اثاث

خانه ارث میبرد؛ مصالح ساختمانی (مواد ساختمانی تخریب شده) ،درها ،چوبهای سقف و نی
قیمتگذاری میشوند و سهمش از آنها داده میشود (حرعاملی ،همان).
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اوالً ،این حدیث از علی ابن رئاب نقل شده است و ایشان از اصحاب امام باقر (ع) نیست که

بتواند بدون واسطه از ایشان حدیث نقل کند (خویی .)22 :1413 ،ثانیاً ،این حدیث زوجه را نه تنها
از ارثبری عقار بلکه از سالح و چهارپایان نیز محروم میداند در صورتی که هیچ فقیهی چنین

نظری ندارد.

وب َو
َاث قَالَ لَهُنَّ قِي َم ُة الطُّ ِ
ب .میسر بیاع الزطی نقل میکند( :سَ َألْتُ ُه عَنِ النِّسَ ا ِء مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِير ِ

َات لَهُنَّ
َات قَالَ الْبَن ُ
ْت :فَالْبَن ُ
َاث لَهُنَ  .قَالَ قُل ُ
َات فَلاَ مِير َ
ْض َو ال ْ َعقَار ُ
الر ُ
الْبِنَا ِء َو ال ْخَ شَ ِب َو الْقَصَ ِب فَ َأمَّا أْ َ

ْس لَهَا ن َسَ ٌب
ْف صَ ا َر ذَا َو ل ِ َه ِذ ِه ال ُّثمُنُ َو ل ِ َه ِذ ِه ال ُّرب ُعُ مُسَ مًّى قَالَ أِلَنَّ الْمَرْ أَ َة لَي َ
ْتَ :كي َ
ن َصِ يبُهُنَّ ( ِمنْها) قَالَ قُل ُ

ي َء َزوْجُ هَا أَ ْو َول َدُ هَا مِنْ قَوْ ٍم
ِث ب ِ ِه َو إِنَّمَا هِيَ دَخِ يلٌ َع َل ْيهِمْ إِنَّمَا صَ ا َر هَذَا كَذَا لِئَلاَّ تَتَ َزوَّجَ الْمَرْ أَ ُة فَيَجِ 
تَر ُ

آخَ رِينَ فَيُزَاحِ مَ قَوْ م ًا آخَ رِينَ فِي َعقَا ِر ِهم) «از امام باقر در مورد میراث زنان پرسیدم .فرمودند :از

قیمت بنا ،مصالح ،چوب و نی ارث میبرند ولی از زمین و عقارات ارث نمیبرند .سپس سؤال کردم،

سهم دختران چگونه است فرمود سهمشان از آنها داده میشود؛ سپس گفتم :چرا سهم زوجه در
قرآن یک چهارم و یک هشتم است؟ فرمودند :زیرا زوجه نسبی با زوج ندارد تا به واسطهی آن

ارث ببرد .همچنین ممکن است ،زوجه ازدواج کند و شوهر و فرزندانش که از قوم دیگری هستند
مزاحم اینها در عقارات شوند» (حر عاملی :1409 ،ج ،26ص.)206

در سلسلهی سند این حدیث ،شخصی به نام سهلبن زیاد وجود دارد که به دروغگویی مشهور

است (نجاشی185 :1416 ،؛ طوسی228 :؛ طوسی .)375 :1381،همچنین در دالیلی که برای حکم بیان

شده است ،دلیل اعم از مدعاست ،زیرا در بسیاری از مواقع ازدواج فامیلی است و نسب وجود دارد

واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معامالت آن

و از سوی دیگر همین علت از سوی زوج نیز مطرح است ،پس سهم زوج نیز باید همانند سهم 

زوجه باشد .به عالوه در بسیاری از مواقع زوجه ازدواج مجدد نمیکند یا ممکن است با فردی از
همان قوم ازدواج مجدد کند.

ج .حسنبن محمدبن سماعه ،با واسطه از امام محمد باقر (ع) نقل میکند( :أَ َّن النِّسَ ا َء لاَ يَ ِرثْنَ

ِك الْبِنَاء) «زنان از زمین مسکونی و
دَث بِنَا ًء فَيَ ِرثْنَ َذل َ
مِنَ الدُّ و ِر َو لاَ مِنَ الضِّ يَاعِ شَ يْئ ًا إِلاَّ أَنْ يَكُ ونَ أَحْ َ

زراعی ارث نمیبرند و فقط در صورتی که ساختمانی در آن ایجاد شده باشد از آن ساختمان ارث
میبرند» (حر عاملی :1409 ،ج ،26ص.)210

این حدیث از لحاظ سند ضعیف است ،زیرا ناقل آن حسنبن محمدبن سماعه است و ایشان از

شیوخ متعصب و واقفی مذهب است و بسیاری از علمای علم رجال وثاقت ایشان را تأیید نکردهاند.
برخی نیز احادیث منقول از وی را به دو دستهی موثق و ضعیف تقسیم کردهاند (طوسی.)133 :

ِث مِنَ ال ْ َعقَا ِر شَ يْئ ًا إِلاَّ
د .محمدبن سنان از امام رضا (ع) نقل کرده استِ ( :علَّة الْمَرْ أَ ِة أَنَّهَا لاَ تَر ُ

ِع مَا ب َ ْينَهَا َو ب َ ْينَ ُه مِنَ
ْض أِلَنَّ ال ْ َعقَا َر لاَ يُمْكِ نُ تَ ْغيِي ُر ُه َو قَلبُ ُه َو الْمَرْ أَ ُة قَدْ يَجُ و ُز أَنْ يَ ْن َقط َ
وب َو النِّق ِ
قِي َم َة الطُّ ِ

ي ِم ْن ُهمَا َو الْمَرْ أَ ُة
لن َّ ُه لاَ يُمْكِ نُ التَّفَصِّ 
ِك أِ َ
ْس ال ْ َول َدُ َو الْوَال ِدُ كَذَ ل َ
الْع ِْص َم ِة َو يَجُ و ُز تَ ْغيِي ُرهَا َو تَ ْبدِي ُلهَا َو لَي َ
َب كَانَ مِيرَاثُ ُه فِيمَا يَجُ و ُز تَ ْبدِي ُل ُه َو تَ ْغيِي ُره  )...علت اینکه
ي َء َو يَذْ ه َ
يُمْكِ نُ الاِ سْ تِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُ و ُز أَنْ يَجِ 

زوجه از زمین ارث نمیبرد و فقط از مصالح تخریب شده ارث میبرد ،این است که تغییر و تبدیل

در زمین ممکن نیست ،درحالیکه قطع رابطهی زوجیت جایز است که از زن جدا شد ولی فرزند
و والدین چنین نیستند که امکان فرار از آنها نیست .پس چیزی که ممکن است بیاید و از بین

برود ،میراث او نیز در همان اموالی است که تغییر تبدلپذیر است (حر عاملی ،همان).

این حدیث از محمدبن سنان نقل شده که فردی کذاب است و وثاقت وی تأیید نشده است

(خویی168 :1413 ،؛ طوسی406 :؛ طوسی .)364 :1381 ،از نظر داللت نیز انتساب این حدیث به امام

رضا (ع) بعید است (طباطبایی بروجردی .)111 :1413 ،به عالوه اینکه اگر دلیل حکم محرومیت

زوجه از عقار امکان قطع زوجیت باشد ،در طرف زوج هم قطع زوجیت امکانپذیر است ،پس زوج

نیز باید از عقار زوجه ،سهماالرث نداشته باشد.

ْت ل ِ ُزرَا َر َة إِنَّ ب ُكَ يْرا ً حَ َّدثَنِي عَنْ أَب ِي جَ ْع َف ٍر (ع) أَنَّ
ه .از موسیبن بکر الواسطی نقل شده( :قَالَ قُل ُ

ْض إِلاَّ أَنْ يُ َق َّو َم الْبِنَا ُء َو ال ْجُ ذُوعُ َو ال ْخَ شَ ُب
َك َزوْجُ هَا مِنْ تُرْ ب َ ِة دَا ٍر َو لاَ أَر ٍ
ِث ا ْم َرأَ ٌة ِم َّما تَر َ
النِّسَ ا َء لاَ تَر ُ
ْض َو لاَ تُرْ ب َ ِة دَا ٍر قَالَ ُزرَا َر ُة هَذَا لاَ
الر ِ
فَتُعْطَ ى ن َصِ يبَهَا مِنْ قِي َم ِة الْبِنَا ِء فَ َأمَّا التُّرْ ب َ ُة فَلاَ تُعْطَ ى شَ يْئ ًا مِنَ أْ َ

ك فِيه) «به زراره گفتم :بکیربن اعین ،از امام باقر (ع) حدیثی نقل کرده که زوجه از آنچه زوج
شَ َّ

از خاک خانهها و زمین ارث نمیبرد؛ ولی بنا ،تنهی درختان ،چوب و نی قیمت گذاری میشوند

و سهمش از آنها داده میشود .زراره گفت :شکی در این نیست»( .حر عاملی ،همان).
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در سند این حدیث موسیبن بکر الواسطی است که فردی مجهول ،ضعیف و ناموثق است

(مازندرانی52 :1367 ،؛ نجاشی.)107 :1416 ،

و .در حدیثی از امام محمد باقر (ع) به اسناد حسنبن محبوب نقل شده( :لاَ يَ ِرثْنَ النِّسَ ا ُء مِنَ

ال ْ َعقَا ِر شَ يْئ ًا َو لَهُنَّ قِي َم ُة الْبِنَا ِء َو الشَّ جَ ِر َو النَّخْ لِ َعنَى مِنَ النِّسَ ا ِء ال َّزوْجَ ة) «زوجه چیزی از زمین ارث
نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درخت و نخل ارث میبرد منظور از نساء زوجه است» (حرعاملی ،همان).

این حدیث را حسنبن محبوب بیواسطه از احول روایت کرده است ،درحالیکه احول در

هنگام طفولیت حسنبن محبوب فوت کرده و امکان نقل بیواسطهی حدیث وجود ندارد (طباطبایی
بروجردی116 :1413 ،؛ سبحانی.)1248 :1415 ،

با بررسی روایات و کنار گذاشتن احادیثی که از لحاظ سند و داللت ضعیفاند ،تعداد احادیث

باقی مانده به کمتر از تعداد انگشتان دست میرسد .احادیث باقی مانده نیز از چند جهت اشکال
دارند که به شرح زیر بیان میشود:

الف) اگر به باب احادیث ارث زوجه از عقار زوج در کتاب وسائلالشیعه مراجعه شود تعدد و
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تنوع واژهها در محرومیت زوجه مشاهده میشود؛ برای نمونه در بسیاری از احادیث ،واژهی عقار
به کار رفته (حدیث 1و  7و  14و  ،)16در بعضیها واژهی ارض ( 3و  4و  5و  6و  8و11و )15و در

بعضی دیگر واژهی دور ،دار ،رباع و ضیاع به کار رفته است .بیشتر این واژهها از لحاظ معنا با هم
متفاوتاند؛ برای مثال ارض واژهای عمومی و به هر نوع زمینی اطالق میشود ،اما واژهی عقار فقط

مختص زمین مسکونی است .پس در واقع این احادیث از لحاظ داللی با هم متعارضاند و هیچ 

گونه قرینهای در کالم وجود ندارد که مشخص کند کدام زمین مورد نظر است و قدر متیقن نیز
وجود ندارد .عالوه بر آن ،حدیث اول با سایر احادیث متعارض است ،زیرا زوجه را عالوه بر زمین
کشاورزی و مسکونی از چهارپایان و سالح شوهر نیز محروم کرده است.

ب) در کتاب وسایلالشیعه دو حدیث نقل شده است؛ یک حدیث از امام جعفر صادق (ع) است

که بر ارثبری زوجه از کلیهی اموال زوج  داللت دارد و دیگری نیز ذیل همین حدیث زوجهی
صاحب فرزند را از هیچ یک از اموال زوج محروم نمیداند (حرعاملی :1409 ،ج ،26ص .)213این

دو حدیث با احادیث محرومیت زوجه متعارضاند و بیشترین اختالف نظری که بین فقها در این

مسئله پیش آمده است ،در ترجیح و جمع بین این دو حدیث با سایر احادیث است.

ج) راویان اصلی ناقل خبر ،مانند زراره ،محمدبن مسلم ،عبدالملکبن اعین ،یزید صائغ و فضالی

پنجگانه یکی هستند و احتمال صادر شدن یکجا از امام (ع) و اختالف در نقل روایت در بعضی

از الفاظ و عبارات و عدم تقیید راویان به نقل عین عبارات و الفاظ زیاد است (مهرپور.)146 :1370،

واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معامالت آن

روایات مبنای محرومیت زوجه عالوه بر ضعف سندی و داللی از یک سو ،با خود در تعارضاند

و از سوی دیگر ،با دو روایت مخالف متعارضاند .با وجود این اشکاالت جدی ،احادیث نمیتواند

مبنای صدور حکم محرومیت قرار گیرد.
 -3-2-2اجماع

یکی از مستندات فقها برای محرومیت زوجه از ارثبری عقار زوج اجماع است (طوسی:1407 ،

ج ،4ص116؛ علمالهدی585 :1415 ،؛ عاملی ،بیتا :ج ،8ص .)189به دالیل زیر مستند اجماع نمیتواند

صحیح باشد:

اوالً ،بسیاری از فقها به نظر مشهور قائل نیستند و فقهای زیادی مخالف نظر مشهورند (اسکافی،

336 :1416؛ حلی :1408 ،ج ،4ص29؛ عاملی ،بیتا :ج ،8ص189؛ نجفی :1404 ،ج ،39ص .)211اولین کسی

که به صراحت با اجماع مخالفت کرده و زوجه را از هیچ یک از اموال زوج محروم نمیداند ابن جنید
است (عاملی ،بیتا :ج ،8ص .)189عالوه بر این ،بیشتر مفسران ذیل تفسیر آیهی  12سورهی نساء

فقط سهماالرث زوجه -که یک چهارم و یک هشتم است -را ذکر کردهاند و در مورد محرومیت

زوجه از عقار بحثی نکردهاند .چنانچه محرومیت زوجه از عقار اجماعی بود ،حتماً ذکر میشد.

ثانیاً ،معاقد اجماعات ادعا شده از سوی فقها مختلف است و موضوع اجماع یکی نیست .شیخ

طوسی ادعای اجماع بر محرومیت زوجه در عین و قیمت زمین کرده (طوسی :1407 ،ج ،4ص،)116
درحالیکه سید مرتضی تنها ادعای اجماع بر محرومیت از عین زمین مسکونی و ساختمان را

کرده و ادعای اجماع در مورد قیمت نکرده است (علمالهدی )585 :1415 ،همچنین ابن ادریس

ادعای اجماع بر محرومیت عین و قیمت زمین مسکونی و حتی ساختمان و درختان کرده است

(حلی :1410 ،ج ،3ص.)258

ثالثاً ،با وجود آیهی  12سورهی نساء و  20حدیث ذکر شده در کتب حدیثی ،اجماع در این

مسئله کاربردی ندارد ،زیرا اجماع مدرکی است و بیشتر اصولیون برای چنین اجماعی قائل به
حجیت نیستند.

بنابراین اجماع نیز نمیتواند دلیلی محکمی برای محرومیت زوجه از ارثبری عقار باشد.

 -3-2نظریهی برتر در میزان ارث زوجه نسبت به اموال غیرمنقول

چنانکه گفته شد ،بیشتر روایات در باب موضوع ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج از لحاظ

سند ضعیفاند و میان برخی از آنها نیز تعارض داللی وجود دارد؛ لذا این روایات نمیتوانند ظاهر

عموم آیهی  12سورهی نساء را تخصیص بزنند ،بنابراین عام قرآنی بر ظاهر خود باقی میماند و با

استناد به عموم آیه ،زوجه از تمامی اموال زوج ارث میبرد .عالوه بر آیهی  12سورهی نساء آیاتی

همچون  7و  33سورهی نساء نیز مؤید این نظریهاند .خداوند در آیهی 7سورهی نساء فرموده است:
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ال ْق َرب ُونَ « )...برای
َک ال ْوال ِدانِ َو أْ َ
َصيب ِممَّا تَر َ
ال ْق َرب ُونَ َو ل ِلنِّسا ِء ن ٌ
َک ال ْوال ِدانِ َو أْ َ
َصيب ِممَّا تَر َ
(ل ِلرِّجالِ ن ٌ

مردان از ماترک پدر و مادر و خویشاوندان سهمی است و برای زنان نیز از ماترک پدر و مادر و
خویشاوندان سهمی است .»...در این آیه «أقربون» (خویشاوندان) شامل خویشاوندان نسبی و سببی

است که زوجه نیز خویشاوند زوج است .واژهی «ما ترکتم» نیز عام است و بین اموال منقول و

غیرمنقول تفاوتی قائل نشده است (طباطبایی :1417 ،ج ،4ص135؛ طبرسی :1372 ،ج ،5ص .)3در آیهی
 33سورهی نساء نیز با استداللی این گونه مؤید ارثبری زوجه از تمام اموال زوج است .بنابراین

استدالل نظریهی چهارم تأیید میشود ،ولی با توجه به سایر ادله و فتاوی اکثر مطلق فقها به نظر

میرسد ،نظریهی پنجم ارجحیت دارد ،زیرا هر چند فقها در میزان محرومیت اختالف نظر دارند،

ولی بر اصل محرومیت زوجه اتفاق نظر دارند (طوسی :1407 ،ج ،4ص116؛ علمالهدی585 :1415 ،؛

عاملی ،بیتا :ج ،8ص189؛ قاضی ابن براج :1406 ،ج ،2ص .)140بنابراین زوجه از عین زمین مسکونی

سهمی ندارد ،ولی در قیمت آن سهیم است و در عین اموال غیرمنقول نیز سهم خود را مالک

میشود (علمالهدی585 :1415 ،؛ سبزواری :1423 ،ج ،2ص .)859سید مرتضی برای اولین بار این نظریه
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را مطرح کرده است (علمالهدی ،همان) و این نظریه منطقیتر از سایر نظریات به نظر میرسد ،زیرا
موجب جمع میان عموم قرآنی و خصوص اخبار است (حلی :1413 ،ج ،2ص.)184

مطابق مواد  946و  947قانون مدنی ایران مصوب  1307زن ،سهماالرث خود را فقط از قیمت

ابنیه و اشجار میبرد و از عین و قیمت زمین محروم بود .حکم این مواد از میان نظرات مطرح
شده با نظر مشهور منطبق است ،اما با گذشت  75سال از تصویب قانون مدنی اولین جرقهها برای

اصالح قانون مذکور در سال  1382با ارائهی طرحی از سوی مجلس آغاز شد ،ولی شورای نگهبان

به دلیل مغایرت با شرع آن را تأیید نکرد (مجموعه نظرات شورای نگهبان ،)302 :1384 ،اما پس از بیان

نظر رهبر انقالب اسالمی (خامنهای )3 :1386 ،در دیدار با بانوان ،این بار طرحی از طرف تعدادی از

نمایندگان ارائه شد و در سال  1387به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.

1

مطابق اصالحیهی قانون جدید مصوب  1387مقرر شد ،همان طور که سهم زوج از تمامی

اموال زوجه است ،سهم زوجه نیز از تمامی اموال زوج باشد با این تفاوت که سهم ارث زوجه از

اموال زوج در اموال غیرمنقول اختصاص به قیمت اموال دارد و از عین ارث نمیبرد ،اما سهم زوج

از اموال زوجه در اموال غیرمنقول به عین و قیمت تعلق میگیرد (روزنامه رسمی.)1387 /12/21 ،

 -1این قانون پس از تصویب مجلس با سکوت  10روزهی شورای نگهبان مواجه شد .از آنجا که مطابق اصل  94قانون اساسی با
گذشت  10روز و اعالم نظر نکردن شورای نگهبان این مصوبه
حکم قانون یافته و این اصالحیه در شمار قوانین درآمد و جایگزین قانون قبلی شد.

واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معامالت آن

با این اوصاف ،تحول در قانون ارثبری زوجه از زوج گامی دیرهنگام اما سازنده برای تعدیل

حقوق مالی زوج و زوجه بود که تنها با درایت مقام معظم رهبری صورت گرفته ،هر چند بسیاری از

نویسندگان به دلیل مخالفت با قول مشهور این اصالحیه را نقد کردند ،ولی از آنجا که قول مشهور

از لحاظ ادلهی فقهی چندان محکم به نظر نمیرسد ،نظر رهبر انقالب و به تبع آن اصالحیهای
قانون مدنی عالوه بر تعدیل حقوق زوج و زوجه گامی مهم در پویایی فقه است.

 -3ارث زوجه از حق خیار اموال غیرمنقول

در مورد حق خیار زوجه از معامالت غیرمنقول زوج در میان فقها اختالف نظر وجود دارد؛

اختالف دیدگاه فقها در این مورد هرچند بیشتر به اختالف دیدگاه ایشان در مورد ارث بردن

زوجه از اموال غیرمنقول برمیگردد؛ اما از سوی فقها دالیلی دیگری مبنی بر اختالف نظر مطرح
شده است که در ذیل به بیان دیدگاههای مطرح شده ،بررسی ادله هر یک و ترجیح دیدگاه برتر
پرداخته میشود.

 -1-3نظریههای ارث زوجه از حق خیار اموال غیرمنقول

حق خیار از موارد مبتنی بر اموال است که در فقه امامیه انواع مختلف همچون خیار مجلس،

خیار حیوان و  ...دارد .حق خیار پس از مرگ صاحب خیار به ورثه میرسد .در میان فقها در

این حکم اختالفی دیده نشده و بسیاری از فقها نیز ادعای اجماع کردهاند (طباطبایی :1418 ،ج،8
ص202؛ بحرانی :1405 ،ج ،19ص70؛ حلی :1414 ،ج ،1ص536؛ حلبی220 :1417 ،؛ حلی :1410 ،ج،2

ص249؛ انصاری :1435 ،ج ،6ص .)110عالوه بر اجماع ،ظاهر قرآن و حدیث نبوی مبنی بر «ماترک

المیت من حق فللورثه» 1به موروث بودن خیار داللت دارد .استدالل بر ظاهر قرآن و حدیث نبوی

متوقف بر دو امر است :اول اینکه ،خیار مانند اجازه در عقد فضولی و رجوع از هبه ،حق است نه

حکم شرعی ،زیرا حکم شرعی به ارث نمیرسد .دوم اینکه ،اگر خیار حق است و حکم نیست باید

حقی انتقالپذیر باشد و همانند حقوقی مثل حق جلوس نباشد که قائم به شخص است و به ارث

نمیرسد؛ به هر حال ارث بردن خیار اجماعی است (انصاری ،همان) .مفاد مادهی  445قانون مدنی
که از نظر مشهور فقها و اجماع  تبعیت کرده چنین است« :هر یک از خیارات ،بعد از فوت ،منتقل

به وارث میشود» .پس حق خیار میت به ورثه از جمله زوجه میرسد .با این اوصاف ،زوجه در

ارث خیار اموال منقول با دیگر ورثه تفاوتی ندارد و حق اعمال خیار را دارد ،اما در اموال غیرمنقول

از جمله عقارات ،میان اطالق مواد  445و  947قانون مدنی قبل و بعد از اصالح ارث زوجه ،به

تبعیت از اجماع بر ارث بردن حق خیار در میان فقها و نویسندگان اختالف نظر وجود دارد .در
 - 1قزوینی ،بیتا :ج273 ،2؛ احم د بن حنبل ،بیتا :ج ،2ص241
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این موضوع پنج نظریه وجود دارد که عبارتاند از:

نظریهی اول :بنا بر نظریهی اول ،زوجه به صورت مطلق از خیار معامالت زوج ارث نمیبرد،

یعنی اگر زوج معاملهای نسبت به اموال غیرمنقول انجام دهد و در زمان خیار فوت کند ،فقط سایر
ورثه حق اعمال خیار دارند و زوجه حق اعمال خیار ندارد و از خیار ارث نمیبرد (کاشف الغطاء،

69 :1422؛ انصاری :1435 ،ج ،6ص.)111

نظریهی دوم :همان طور که سایر ورثه حق اعمال خیار دارند ،زوجه نیز حق اعمال خیار دارد

و هیچ تفاوتی میان آنها وجود ندارد (نجفی :1404 ،ج ،39ص219؛ انصاری ،همان).

نظریهی سوم :اگر تنها ورثهی زوج ،زوجه باشد از خیار معامالت عقار زوج ارث نمیبرد و اگر

وراث منحصر در زوجه نباشد ،زوجه همراه با سایر ورثه از خیار معامالت عقار ارث میبرد (نراقی،

 :1415ج ،14ص415؛ شریعت اصفهانی.)86 :1405 ،

نظریهی چهارم :بنا بر نظریهی چهارم ،باید بین جایی که زوج عقار را خریده یا فروخته تفصیل

قائل شد ،به این صورت که اگر زوج زمینی خریده زوجه حق اعمال خیار دارد ،اما اگر زوج زمین
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را فروخته باشد ،زوجه حق خیار ندارد (حلی :1387 ،ج ،1ص487؛ عمیدی:1416 ،ج ،1ص451؛ عاملی،

بیتا :ج ،4ص590؛ انصاری ،همان).

نظریهی پنجم :این نظریه برخالف نظریهی چهارم است .به این ترتیب که اگر زوج زمین را

خریده ،زوجه حق اعمال خیار ندارد و اگر زمین را فروخته باشد ،زوجه حق خیار را ارث میبرد

(کرکی :1414 ،ج ،4ص306؛ انصاری ،همان).

 -2-3ادلهی ارث نبردن زوجه از حق خیار

فقهایی که قائل به ارث نبردن زوجه  -به صورت مطلق یا تفصیل -از خیار معامالت زوج هستند،

به دالیلی تمسک کردهاند که این دالیل از جهاتی مخدوشاند و به شرح زیر نقد و بررسی میشوند:
الف) پس از اینکه زوجه حق خیار را اعمال کند ،بنا بر اصل استصحاب بقای ملکیت هر یک

از متابعین (اصلی و ورثه) جاری میشود (حلی :1414 ،ج ،11ص ،)5یعنی اگر زوج زمینی خریده و

زوجه اعمال خیار و فسخ بیع کند ،این شبهه پیش میآید که آیا با فسخ کردن زوجه ،بیع باقی
است یا فسخ شده؟ مقتضای اصل استصحاب بقای ملکیت بعد از بیع و فسخ نشدن است.

نقد و بررسی :در این مورد ،ادعای استصحاب صحیح نیست ،زیرا استصحاب از جمله اصول

عملیه است که مکلف یا مجتهد در مورد حکم یا موضوع ذیحکم شک داشته باشد و دچار حیرت

و سرگردانی شود در این مسئله ،ثبوت خیار معامالت با دلیل (روایت و اجماع) برای تمامی ورثه

ثابت شده و مقتضای اطالق آن شامل تمامی ورثه است و مانعی هم وجود ندارد .پس با وجود

دلیل نوبت به استصحاب نمیرسد .از سوی دیگر ،این استصحاب با استصحابی دیگر منافات دارد؛

واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معامالت آن

پس از آنکه با دلیل ثابت شد که خیار به ارث برده میشود ،این شبهه پیش میآید که آیا زوجه

نیز از خیار ارث میبرد یا نه؟ اصل استصحاب به موروثی بودن خیار برای زوجه نیز حکم میکند

(طباطبایی :1418 ،ج ،8ص.)317

ب) دلیل اثبات ارثبری زوجه از حق خیار اموال منقول زوج ،اجماع و نص است .دربارهی

اموال غیرمنقول نیز الزم است دلیل ارثبری نص یا اجماع باشد ،درحالیکه هیچ یک از این دو

بر آن داللت ندارند ،بلکه بین فقها در این باره اختالف نظر وجود دارد ،نص نیز در این فرض،
منصرف است (شریعت اصفهانی.)86 :1405 ،

نقد و بررسی :اوالً ادلهای که بر ارث بردن زوجه از اموال منقول داللت میکنند ،بر ارث بردن

زوجه از اموال غیرمنقول نیز داللت دارند ،چون ادله مطلقاند .ثانیاً ،در مفاد اجماعات نیز تفکیکی
وجود ندارد .بین اموال منقول و غیرمنقول تفاوتی نیست ،بلکه در واقع اجماع قائم بر این است که

خیار حقی انتقالپذیر و جزء ماترک میت است که پس از فوت به ورثه میرسد ،خواه این ورثه

زوجه باشد یا غیر زوجه.

ج) ارث بردن زوجه از معامالت عقار زوج برخالف قاعده است ،زیرا اصل در عقود لزوم است

(عاملی :ج ،2ص243؛ سیوری حلی44 :1404 ،؛ نجفی :1404 ،ج ،23ص )3و دلیل اثبات حق خیار زوجه

روایت ضعیفی است.

نقد و بررسی :بعضی از فقها معتقدند که ضعف سند این حدیث با اجماع و عمل بسیاری از

فقها جبران شده است (طباطبایی :1418 ،ج ،8ص.)317

د) خیار فسخ به معنی تسلط صاحب خیار برای بازگردندان مال منتقل شده به او و تملک

مجدد مالی که از او به دیگری منتقل شده است .در این حالت زوجه به بازگردندان اموال غیرمنقول

به دیگری و تملک اموال غیرمنقول پس از اعمال خیار مسلط نیست (نراقی :1415 ،ج ،14ص.)415
نقد و بررسی :معنای خیار ،تسلط بر فسخ و برهم زدن عقد است و رد و استرداد از لوازم فسخ

است که شخص ثالث نیز میتواند این لوازم را رد و استرداد کند.

و) زوجه از عقار و اموال غیرمنقول ارث نمیبرد و خیار از حقوق مبتنی بر اموال است .ارثبری

خیار خرید و فروش اموال ،تابع ارثبری خود مال است ،پس همانطور که زوجه از اموال غیرمنقول
ارث نمیبرد ،از خیار نیز ارث نمیبرد .در واقع رابطه و علق های میان زوجه و اموال غیرمنقول زوج
وجود ندارد (حلی :1387 ،ج ،1ص487؛ انصاری ،همان).

نقد و بررسی :این استدالل به چند دلیل ضعیف است ،زیرا اوالً ،بسیاری از فقها زوجه را از ارثبری

خود عین یا قیمت آن محروم نمیدانند ،پس زوجه نیز در اموال غیرمنقول حق دارد .ثانیاً ،مقدمهی

استدالل مخدوش است ،زیرا ارث خیار ،تابع ارث مال نیست .در بسیاری از موارد فرد با اینکه در اموال
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حقی ندارد ،از خیار معامالت ارث میبرد؛ برای مثال ،ورثهی میت بدهکار از اموال او ارث نمیبرد ،اما

از ارث خیار محروم نیستند .فرد اجنبی نیز که از طرف تابعین صاحب خیار شده ،مالک نیست ،اما
حق اعمال خیار را دارد (حلی ،همان؛ نجفی :1404 ،ج ،39ص219؛ انصاری :1435 ،ج ،6ص.)112

ز) اموال غیرمنقول سهم سایر ورثه است و زوجه از آن سهم نمیبرد .فسخ زوجه به دلیل

اعمال خیار در واقع ابطال حقی است که برای سایر ورثه ثابت شده و برای اثبات چنین حقی نیاز
به دلیل است که در این مسئله  دلیلی وجود ندارد (کرکی :1414 ،ج ،4ص.)306

نقد و بررسی :اوالً ،اثبات خیار برای زوجه مستلزم بطالن حق خیار برای سایر ورثه نیست،

در واقع اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند .ثانیاً ،در مورد چگونگی اعمال خیار مورث بین فقها
اختالفنظر وجود دارد ،به خصوص اگر پذیرفته شود که فسخ معامله مستلزم توافق و اجتماع

همهی ورثه است (انصاری :1435 ،ج ،6ص .)118هیچگونه تعارضی میان اثبات حق خیار برای زوجه

با سایر ورثه وجود ندارد.

عالمه حلی در این باره در کتاب قواعد چنین فرموده است« :الخيار موروث بالحصص كالمال من
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أيّ أنواعه كان ،إلاّ الزوجة غير ذات الولد في األرض على إشكال ،أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث
من الثمن» (حلی :1413 ،ج ،2ص .)68در توضیح این کالم عالمه ،شارحان با هم اختالفنظر دارند

و منشأ اشکالی که عالمه ذکر کرده دو چیز میدانند :اول اینکه ،زوجه از زمین ارث نمیبرد ،پس

رابطه و عالقهای میان زوجه و عقار وجود ندارد .در نتیجه زوجه حق اعمال خیار ندارد .دوم اینکه،
حق اعمال خیار متوقف بر ملکیت نیست .برخی در شرح کالم عالمه چنین میگویند« :اگر زوج
زمینی را به خیار خریده باشد ،نظر صحیح این است که در این حالت زوجه حق خیار فسخ دارد،

زیرا زوجه در ثمن حق دارد هر چند احتمال دارد ارث نبرد ،چون زوجه بعد از اعمال خیار از ثمن

ارث میبرد و قبل از اعمال خیار از ثمن ارث نمیبرد» (حلی :1387 ،ج ،1ص )487فخرالمحققین

و عمیدی کالم عالمه را بر نظریهی چهارم حمل کردهاند (عمیدی :1416 ،ج ،1ص .)451در مقابل

ایشان محقق کرکی چنین میفرماید« :اقرب از این اشکال این است که زوجه در صورتی که زوج

زمینی را خریده باشد ،حق خیار ندارد که در این صورت با اعمال خیار از ثمن ارث ببرد ،اما در

صورتی که زوج زمینی را فروخته باشد ،اشکال به حال خود باقی است ،زیرا اگر زوجه از طریق

خیار ،معامله را فسخ کند ،چیزی به او نمیرسد» (کرکی :1414 ،ج ،4ص.)376

به نظر میرسد ،نظر محقق کرکی صحیح است ،زیرا از یک سو ،از مشارالیه «ذالک» در کالم

عالمه عدم ارث تبادر میکند .عالمه به خاطر ارث نبردن این استثنا را ذکر کرده است .از سوی

دیگر ،نظر فخرالمحققین و عمیدی دربارهی عبارت عالمه از نظر حکم درست نیست ،زیرا اگر زوج
زمینی را خریده باشد ،با مرگ زوج زمین به ملکیت سایر ورثه به جز زوجه میرسد و زوجه حق

واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معامالت آن

اخراج و ابطال استحقاق سایر ورثه از عقار را ندارد .همچنین اگر زوجه در زمین خریداری شده

حق خیار داشته باشد ،به طریق اولی باید در زمین فروخته شده نیز حق خیار داشته باشد ،زیرا

در این فرض نهایت چیزی که الزم میآید این است که زوجه حق خود را از ثمن باطل میکند
و این نسبت به ابطال حق دیگران اولویت دارد.

 -3-3نظریهی مختار در ارث بردن زوجه از حق خیار

در اثبات حق خیار زوجه در معامالت عقار باید بیشتر به مبنای فقها دربارهی میزان سهماالرث

و محرومیت زوجه در اصل ارث توجه کرد .این اختالفنظر در ارثبری خیار به اختالف میزان
محرومیت زوجه از اموال غیرمنقول برمیگردد .اگر فقیهی به محرومیت زوجه از اصل و قیمت عقار

زوج فتوا داده باشد ،به ارث نبردن از حق خیار معامالت عقار زوج نیز قائل است ،زیرا محرومیت
در اصل باعث محرومیت در فرع میشود .عقار اصل است و ارث خیار فرع از عقار و از جمله حقوق

است (انصاری :1435 ،ج ،6ص .)113اگر فقیهی به ارث بردن زوجه چه در عین و چه در قیمت قائل
باشد ،به ارثبری خیار نیز قائل خواهد بود (نجفی :1404 ،ج ،39ص.)219

به نظر میرسد ،پس از نقد و بررسی ادلهی ارث نبردن زوجه از خیار معامالت عقار زوج ،از

میان نظریههای مطرح شده ،نظریهی پنجم قویتر است ،یعنی اگر زوج زمین را خریده ،زوجه

حق اعمال خیار ندارد و اگر زمین را فروخته باشد زوجه حق ارثبری اعمال خیار را دارد (کرکی،

 :1414ج ،4ص306؛ انصاری :1435 ،ج ،6ص .)111این نظریه استوارتر و با ادلهی فقهی و معنای خیار

سازگارتر است ،زیرا خیار به معنای سلطنت و حق بازپسگیری مالی است که از بایع یا مشتری

به دیگری منتقل شده است .این بازپسگیری مستلزم این است که توانایی رد آن مالی که بعد از

بیع به او منتقلشده را داشته باشد و در صورت ناتوانی رد مال حق اعمال خیار را ندارد (انصاری،

 :1435ج ،5ص)32؛ برای مثال خیار بایع به معنی تسلط بایع برای پسگیری مبیع است که شرط

اصلی این پسگیری توانایی رد بایع در ثمن است .اگر بایع توانایی رد ثمن را نداشته باشد ،حق
اعمال خیار را ندارد .در این مسئله با توجه به اصالحیهی قانون مدنی -که زوجه از عین اموال

غیرمنقول محروم و تنها از قیمت آنها ارث میبرد -مستلزم تفکیک حق خیار زوجه از معامالت

عقار زوج است .به این ترتیب که اگر زوج زمینی را فروخته و ثمن آن را دریافت کرده ،به دلیل

اینکه زوجه از قیمت زمین ارث میبرد ،توانایی تصرف و بازگرداندن قیمت آن را دارد و به واسطهی
این عمل ،اعمال حق خیار فسخ معامله میکند ،اما اگر زوجه زمینی را خریده باشد ،حق اعمال
خیار را ندارد ،زیرا اعمال خیار مستلزم این است که زوجه توانایی رد زمین را داشته باشد ،تا اینکه

بتواند ثمن را تملک کند .درحالیکه زوجه از عین اموال غیرمنقول سهمی ندارد و حق سایر ورثه
است و فقط از قیمت آن زمین ارث میبرد.
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در فرض اول که زوجه اعمال حق خیار میکند ،این اقدام او طبق قاعدهی «اقرار العقال علی

انفسهم جائز» ،که گاهی اقرار به صورت اقدام 1و با وجود ضرر و زیان به خود نافذ است .به عالوه
این اقدام ،اقدام به ضرر نیست ،زیرا طبق نظریهی مختار و اصالحیهی قانون مدنی اعمال خیار به

ضرر زوجه نیست و با اعمال خیار زوجه و پسگیری عقار ،سایر ورثه به قیمتگذاری عین زمین

و پرداخت سهم زوجه از قیمت عقار ملزماند و با اعمال خیار ضرری متوجه زوجه نیست.
یافتههای تحقیق

در این پژوهش نتایج زیر به دست آمده است:

1.1از میان نظریههای مطرح دربارهی ارث زوجه از خیار معامالت عقار زوج ،نظریهی پنجم مبنی

بر اینکه اگر زوج زمین را فروخته باشد ،زوجه حق ارث بردن اعمال خیار را دارد و اگر زوج زمین

را خریده ،زوجه حق اعمال خیار را ندارد ،استوارتر و با ادلهی فقهی و معنای خیار سازگارتر است.
2.2نظر رهبر انقالب مبنی بر ارث بردن زوجه در قیمت همهی اموال غیرمنقول که مبنای
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اصالحیهی قانون مدنی مصوب  1387نیز هست ،از سایر نظریهها منطقیتر است.

3.3با توجه به اینکه سند بیشتر روایات مطرح در موضوع ضعیف است و میان برخی از آنها

تعارض داللی وجود دارد ،لذا این روایات نمیتوانند ظاهر عموم آیهی  12سورهی نساء را تخصیص

بزنند ،بنابراین عام قرآنی بر ظاهر خود باقی میماند و با استناد به عموم آیه ،زوجه از تمامی اموال
زوج ارث میبرد .عالوه بر آیهی  12سورهی نساء آیاتی همچون  7و  33سورهی نساء مؤید این

نظریهاند ،زیرا در آیهی 7سورهی نساء خداوند فرموده است« :برای مردان از ماترک پدر و مادر و

خویشاوندان سهمی است و برای زنان نیز از ماترک پدر و مادر و خویشاوندان سهمی است» .در
این آیه «أقربون» (خویشاوندان) شامل خویشاوندان نسبی و سببی است و زوجه نیز خویشاوند

زوج است .واژهی «ما ترکتم» نیز عام است و در بین اموال منقول و غیرمنقول تفاوتی قائل نشده

است .آیهی  33سورهی نساء نیز با استداللی همین گونه مؤید ارث بردن زوجه از تمام اموال زوج

است .بنا بر استدالل فوق نظریهی چهارم تأیید میشود ،ولی با توجه به سایر ادله و فتاوی اکثر
مطلق فقها به نظر میرسد ،نظریهی پنجم ارجحیت دارد ،زیرا هر چند فقها در میزان محرومیت

اختالفنظر دارند ،ولی بر اصل محرومیت زوجه اتفاق دارند .بنابراین زوجه از عین زمین مسکونی

سهمی ندارد ،ولی در قیمت آن سهیم است و در عین اموال غیرمنقول نیز سهم خود را مالک میشود.

 - 1بجنوردی :1377 ،ج ،3ص57؛ محقق داماد :1383 ،ج ،3ص138
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ggطباطبايى ،سيد علىبن محمد 1418ق .رياض المسائل في تحقيق األحكام بالدالئل ،قم ،مؤسسه
آل البيت علیهمالسالم.
ggطبرسى ،فضلبن حسن 1372ش .مجمع البيان فى تفسير القرآن ،تهران ،ناصرخسرو.
ggطريحى ،فخرالدينبن محمد 1375ش .مجمعالبحرين ،تهران ،ناصرخسرو.
ggطوسی ،محمدبن حسن 1381ق .رجال الشیخ الطوسی ،نجف ،حیدریه.
ggــــــــــ 1400ق .النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى ،بیروت ،دار الكتاب.
ggــــــــــ 1407ق .الخالف ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
ggــــــــــ الفهرست ،نجف ،المکتبه المرتضویه.
ggعاملی ،زینالدینبن على (شهید ثانی) 1410ق .الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ،قم،
کتابفروشی داورى.
ggــــــــــ 1413ق .مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسال م ،قم ،مؤسسة المعارف اإلسالمية.
ggعاملی(شهید اول) ،محمدبن مكى .القواعد و الفوائ د ،قم ،منشورات مکتبة المفید.
ggعاملى ،جوادبن محمد .مفتاح الكرامة في شرح قواعد ،بیروت ،دار إحياء التراث العربي.
ggعلمالهدی ،سید مرتضى 1415ق .االنتصار في انفرادات اإلمامي ة ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته
به جامعه مدرسين حوزه علميه.
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ggعميدى ،عميدالدينبن محمد 1416ق .كنز الفوائد في حل مشكالت القواعد ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
ggفاضل آبی ،حسنبن ابىطالب يوسف 1417ق .كشف الرموز في شرح مختصر النافع،قم ،دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
ggفاضل مقداد ،جمالالدین 1419ق .کنزالعرفان فی فقه القرآن ،مجمع جهانی تقریب المذاهب.
ggفيروز آبادى ،محمدبن يعقوب 1415ق .القاموس المحيط ،بيروت ،دارالکتب العلمیه.
ggقاضى(ابن براج) ،عبدالعزیز 1406ق .المهذب ،قم ،انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين
حوزه علميه قم.
ggقرطبی ،محمدبن احمد 1364ش .الجامع االحکام القرآن ،تهران ،انتشارت ناصرخسرو.
ggقزوینی ،محمدبن یزید .سنن ابن ماجه ،بیروت ،دارالفکر.
ggكاشانى ،محمد محسن .مفاتيح الشرائ ع ،قم ،كتابخانه آيةاهلل مرعشى نجفى.
ggكاشف الغطاء ،حسنبن جعفربن خضر 1422ق .أنوار الفقاهة ،نجف ،كاشف الغطاء.
ggكركى (محقق ثانى) ،علىبن حسين1414ق .جامع المقاصد في شرح القواعد ،قم ،مؤسسه آل
البيت عليهم السالم.
ggالهوتی ،مهدیبن مصطفی الحسینی التفرش .بدائع االحکام فی فقه االسالم ،تهران ،کتابخانه شرافت.
ggمازندرانی ،محمد اسماعیل 1367ش .الرسائل ،تهران ،دارالکتب اسالمی.
ggمجموعه نویسندگان  .1384مجموعه نظرات شورای نگهبان ،1384 ،تهران ،دادگستری.
ggمحقق داماد ،مصطفى 1383ش .قواعد فقه ،تهران ،مركز نشر علوم اسالمي.
ggمكارم شیرازی ،ناصر 1374ش .تفسیر نمونه ،قم ،دارالكتب اإلسالمية.
ggموسوی خمینی ،سید روحاهلل 1392ق .تحریرالوسیله ،نجف ،مطبه االداب.
ggمهرپور ،حسین 1376ش .میراث زوجه در حقوق اسالم و ایران ،تهران ،اطالعات.
ggنجاشی اسدی ،ابوالعباس 1416ق .رجال ،قم ،اسالمی.
ggنجفى ،محمد حسن 1404ق.جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسال م ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي.
ی 1415ق ،مستند الشيعة في أحكام الشريع ة ،قم ،مؤسسه آل البيت
ggنراقى ،احمدبن محمدمهد 
علیهمالسالم.
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