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نزميمتعلق به خيار حق ارث زوجه از بررسي

�قويدل الدين محى

 چكيده
ازةلئمس،از مسائل مورد اختالف بين فقهاي اماميه  متعلـق بـه زمـين خيـار ارث زوجه

معامله كـرده، زميني را با حق خيار براي خود،در زمان حيات خود آنجا كه شوهر؛ است
از«: شـديمرو روبـهدر كتب فقهي با پنج قول گرفته صورت با بررسي. است محروميـت
در«،»عدم محروميت مطلقاً«؛» مطلقاً حق خيار ارث  از ارث كه شوهر صورتي محروميت

در صـورت فـروش زوجهمحروميت«،»زمين را فروخته باشد  و اشكال در صورت خريد
در«؛»زمين در صورت انحصار ورثه دو ديـدگاه.»زوجـه محروميت در ايـن پـنج قـول

و ديدگاه عدم توريث زوجه قرار مي  مس. گيرندتوريث در از ايـن جهـت دارايلهئتحقيق
مي اهميت است كه هر . تواند حقي را از زوجه يا ديگران ضـايع كنـد گونه پاسخ نادرست به آن

و بررسي ادلة اقوال مطرح و سنت،  معلـومـ تحليلي شده، با روش توصيفي با مراجعه به كتاب
و آن ادلهكه شد و روايات توريث زوجه داللت دارد از قرآن يت زوجه چه براي محروماي

.شأنيت اثبات مدعا را ندارندذكر شده، به خاطر عدم اعتبار، 
ارث، حق فسخ، حق خيار، ارث خيار زمين ارث زمين،:واژگان كليدي از .محروميت

 mohghvi@gmail.com؛:ائمة اطهار فقهي مركزرپژوهشگ.1

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(شانزدهم، شماره هشتمسال )1400پاييز

 06/10/1400:تاريخ دريافت
 02/04/1401: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

 از زوجـه ارثةلئمـس مورد اختالف در ميان فقهـاي فـرق اسـالمي، يكي از مسائل

، شوهرش كـه از دنيـا رفتـه اسـت از زمين2، زوجه از نظر شيعه. شوهر است1زمين

.بردارث نمي

و ظاهراً تنها كـسي كـه به آن قائله از مسائلي است كه فقهاي اماميهئلاين مس اند

ج 1413عاملي،:ك.ر(3استجنيد ابنبا آن مخالفت كرده،  ص13ق،  بـه تبـع ايـن.)186،

ميه كه زوجه از ارث زمينئلمس از،دوشمحروم  خيـار ارث برخي از فقها زوجه را

.اندمتعلق به زمين نيز محروم دانسته

 خيـاردر، اندبرخي ديگر با اينكه در اصل زمين قائل به عدم ارث شده، مقابل در

.اندمتعلق به زمين قائل به توريث شده

 صـورت بـه حلـي عالمـهاز پيشتاخيارث زوجه از بر حسب تتبع نگارنده، ار

.اسـت شده آرا معركه، ايشان قول تبعبهوانايش زمانازو نبوده بحث مورد خاص

 اما بـسيار بعيـد؛ است خيار، داراي اطالق از ايشان در ارث پيشاگرچه كالم فقهاي

مسئله را استفاده كرد؛ زيـرا ايـن مـسئله حكم اين، است كه بتوان از اطالق عبارات

و كالم آن اس اصوالً مطرح نبوده .تها از اين جهت در مقام بيان نبوده

الزم اسـت، بـراي رسـيدن بـه ديـدگاهي درسـت، با توجه بـه وجـود اخـتالف

هم طور به و با بررسي مسةمفصل روشن شود كـه آيـا زوجـه در چنـين،لهئ جوانب

يا از ارث، موردي و همانند وارثـان ديگـر محروم است  اينكه وارث حق خيار است

 از ايـن جهـت پرسش اين پاسخ درست به ند اعمال خيار نمايد يا امضا كند؟ توامي

 افرادي را از دستيابي به حقوق خـود تواند داراي اهميت است كه پاسخ نادرست مي

 بـه امـا غالبـاً؛ هايي شده است بحث، در اين مورد اگرچه در كتب فقهي.دكنمحروم

ي محروميت زوجه از ارث، بين اماميـه اخـتالف وجـود دارد كـه مـشهور از اماميـه در مورد گستره.1
در قائل از مقابل، برخي قائل اند زوجه فقط از ارث زمين محروم است؛ اند كه زوجه افزون بر زمـين

و مانند اينها نيز محروم و خانه ج1413عاملى،( است درخت ص13 ق، ،184.(
در.2 .كه فرزندي نداشته باشد صورتي به صورت مطلق يا
اينهم.3 » من ثمن العقارא����6 المختار في إرث W.א��«ي براياهللا سبحانيتآة مورد به مقدمينطور در

.مراجعه شود
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و بسندهفتوا آن شده و ادله مطرح شده كـه برخـي از اشكاالتي براي برخي از اقوال

از سويي براي برخي از ادلـه كـه. داده نشده است ده يا پاسخ مناسب بدون پاسخ مان 

 هاشـمياهللا آيـت البتـه. رسد نيز استدالل كافي مطرح نشده است درست به نظر مي 

، بحـث در ضـمن» منقـول ميراث زوجه از اموال غير«اي با عنوان شاهرودي در مقاله

بنـدي يـك دسـتهه نشدن رائا است؛ ولي بحث كرده نيز زمين را خيارارث زوجه از

و نيز پاسخ  و ادله  بـه يـك كاوشـي نيازِ، اشكاالتةبه هم ندادن مناسب براي اقوال

ميراجديد .نمايد ضروري

و ادلـه -مقالة حاضر در جهت پاسخ به اين مسئله با ارائة دسته بندي جديد از اقوال
راد اشـكاالت جديـد ايـ. شده پرداخته استو اشكاالت مطرحي موجود به بررسي ادله

و پاسخ  و نيز استدالل هاي بديع نـسبت بـه مـدعا، از امتيـازات نسبت به برخي از اقوال

و بيان اصـل  اين مقاله است؛ به اين صورت كه پس از ذكر برخي از امور مقدماتي بحث

و ادله  و بررسي خواهيم كـرد در مساله، اقوال در مسئله نهايـت از ميـاندر.ي آن را ذكر

شد هاي مطرحدگاهدي .شده، آنچه به نظر درست است، مطرح خواهد

 تبيين مقدمات مسئله.1

در ابتدا الزم است برخي از مباحث مقـدماتي كـه بحـث دقيـق از مـساله مبتنـي بـر

.آنهاست، روشن شود

 شناسي اصطالحي خيار مفهوم.1ـ1

ج 1387ين، فخـرالمحقق(» ملك فسخ عقـد«خيار در اصطالح فقها به  تعبيـر)482ص،1،

را. شده است و مفهوم خيار است؛ اين است كه شخصي حق فسخ عقدي آنچه معنا

برداشت متعارف بين مردم نيز همين است؛ اما ايـن كـه ذوالخيـار بايـد. داشته باشد 

و از لوازم  و مفهوم خيار ملكيت بر يكي از عوضين داشته باشد، قيدي خارج از معنا

 در جايي كه كسي حق خيار دارد، مالك نيز هست؛ امـا عرفي آن است؛ زيرا معموالً 

شود؛ مانند جايي كه شخص تخلف از اين الزمة عرفي باعث صدق نكردن خيار نمي

سومي با توافق طرفين يا وكالت يك طرف يا با حكم شارع، ذوالخيار شد كه باز هم 

.معناي خيار صدق است
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 انتقاليت با قابليحقيارخ.1ـ2

ا بحث خياآكهين در مينزميار زوجه از اخير؟يا بردي ارث  است كـهين متوقف بر

، بـود ناپـذير نتقالايحقيا بود1خيار حكم اگر؛ اما باشد به ديگري قابل انتقال خيار

خزوجه بحث از ارثي برايي جا يگرد از؛ نخواهد بودينزميار از كـه حـق جـاآن اما

ن خيار بودن ب از امور مسلّآن حقِ قابل انتقال بودنيزو ، 1415انصاري،(ست، فقهاينم

ص6ج خ،)110، . ممكن خواهد بودينزمياربحث از ارث زوجه از

مس.1ـ3 در ارثئلةاصل

كهيت اهمي دارا به اين خاطر روشن شدن اصل اولي در مسئله  اگـر در ادامـه است

ياي برا2ي خاصيلمعلوم شد دل از نبردن ارثارث بردن وجـودين زمـ خيـار زوجه

در اين صورت آن چه به عنوان مقتصاي اصل اولي در مـساله هـست، مبنـاي، ندارد

و بايد به آن عمل كرد .عمل خواهد شد

ا؛استنبردن ارث،ي اصل اوليمقتضا ، خـاصي صورت كه فارغ از ادلـهينبه

، از امـوال توانـدينم3بدون دليلو ندارديحقيگريدو متعلقات در ماليكسيچه

ج1407كلينـي،( شـود مند بهرهيگراندو حقوقيدارائ ص7ق،  ابـن ادريـس حلـي،؛237،

ج 1410 ص2ق، ج1395عليدوست،(و اين از شعارهاي اسالمي است)11، ؛ بلكه)2،387،

 در حتـي يك قاعدة عقاليي است كه مورد پذيرش در همـة جوامـع بـشري اسـت؛

ا. كه آن شخص فوت كرده باشدييجا دل بله ابري خاصيلگر  اصل وجودينخالف

ا،داشته باشد دين در شددليل موارد خالف اصل به همانر صورت . بسنده خواهد

ا پس دل، اصلين با توجه به خي برايل خاصياگر  يا ارثينزميار ارث زوجه از

خ،ي بر اساس اصل اول، وجود نداشت نبردن او در مسئله ين زمـ يـار زوجـه از ارث

.محروم خواهد شد

غ.1 .ير نداردحكم در اصطالحي معروف در مقابل حق است كه قابليت انتقال به
حق.2 الخيار زوجه از زمين را از تحت منظور از دليل خاص، در مقابل عام نيست؛ بلكه دليلي است كه

و حق خيار زوجه يكي از مصاديق آن باشد؛ مثالً  اصل اوليه خارج كند؛ حتي اگر اين دليل عام باشد
مدليلي كه بر به ارث رفتن همه ميي خيارات داللت كند كه شامل حق خيار .شود ورد بحث نيز

آن.3 و مانند و رضايت .اعم از دليلي از دليل قانوني
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مساقوا.2 لهئل در

،ه اسـت كـرد از خيار متعلق به زميني كه شوهرش آن را معامله زوجهدر مورد ارث

:اين است كه در اين مساله پنج قول وجود دارد، شودآنچه از عبارات فقها ظاهر مي

از خيار متعلق به زمين مطلقازوجهمحروميت) قول اول

را اين  كنـد قابل طرح در مسئله بيان مي به عنوان يكي از اقوال شيخ انصاري احتمال

چه از خيار متعلق به زمين ارث نمي زوجهكه  شـوهرش آن زمـين را فروختـه برد،؛

ج 1415شيخ انصاري،( باشد يا خريده باشد ص6ق، ، البته ايـشان بـراي ايـن قـول)111،

ن در بيـا كند كه بعـداًمي وجهي را بيان،حال براي اين قول اينبا؛قائلي سراغ ندارند

. وجوه اقوال اشاره خواهد شد

كهپس فقهاي جمله خويي از محقق  قائل به اين قول شده از شيخ انصاري است

كه، آنچه به ايشان نسبت داده شده. است ،لهئ از بيـان اقـوال در مـس پـس اين است

كه«: نويسد مي  وجه از خيار متعلق به زمين ارث به هيچ زوجهقول صحيح اين است

ج1430ويى،خ(» برد نمي ص5، ،132(.

در:قول دوم  كه شوهر زمين را خريده باشد صورتي ارث بردن

مي طبق اين قول، زوجه فقط در صورتي از خيار تعلق برد كـه شـوهر گرفته به زمين ارث

كه با همـين صورتي زن در زمان حيات، آن زمين را به صورت خياري خريده باشد؛ اما در 

.زن از چنين خياري ارث نخواهد بردشرايط فروخته باشد، ديگر 

. كسي است كه قائل به اين قول شـده اسـت نخستينرسد عالمه حلي به نظر مي

رسـد؛ غيـر از خيار همانند مال طبق سـهام بـه ارث مـي«:عبارت ايشان چنين است

هم بـراي(زوجة بدون فرزند كه ارث او از خيار متعلق به زمين داراي اشكال است 

و هم ترين وجه به واقع ارث، نزديك) براي ارث نبردن وجهي وجود داردارث بردن

جق1413، حلي(1»...كه زمين را خريده باشد صورتي بردن است؛ در  ص2، گروهي.)68،

ج1387حلـي،(اند به تبع از ايشان قائل به اين قول شده از فقها نيز  ص1،  اعرجـي،؛487،

1.»غيـر ذات الولـد فـي األرض علـى 6�� أنواعه كان، إالّ الزو الخيار موروث بالحصص كالمال من أي 
».إشكال، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن
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ج1416 ص1ق، ج1410 حكيم،؛451، ص2 ق، ،61(.

جق1414ي، كركـ( كـرده تفسير سومديدگاه عالمه را به قول محقق كركي البته ،4،

.كه كالم ايشان در ضمن قول سوم بررسي خواهد شد)306ص

در صورت فروشدر صورت خريد زميننبردنارث:قول سوم و اشكال

 كـه زوجه در صورتي وارث خيار متعلق به زمين خواهـد بـود، با توجه به اين قول

به؛ ولي زمين را خريده باشد شوهر او  صورت خياري فروختـه اسـت، اگر زمين را

نزوجه .و محروم از خيار خواهد بوديستوارث

و بـدون قائل اين نظريه محقق كركي است كه ايشان اين قول را به عالمه نسبت داده

ج1414كركي،(. ارائة دليل، صرفاً به خاطر پيروي از ايشان قائل به اين قول شده است  ،4ق،

 كـه آن را گيردمي» نبردن ارث« را اشاره به در عبارت عالمه» ذلك« ايشان كلمة.)306ص

.)307-306ص همـان،( استفاده كرده است عالمه موجود در كالم  ...)�6اال الزو(ي از استثنا

اكندمياما دقت در عبارت عالمه روشن هكـبل يـست؛ن نبردن ارثي استثنا به معناين كه

حقيقـتدر. هم اشاره به آن اسـت» ذلك«كه است در ارث زوجه وجود اشكاليبه معنا

مي«: توان چنين تعبير كرد از كالم عالمه مي  رود؛ اما در مـورد كه خيار طبق سهام به ارث

در اين صـورت تنهـا.»...زوجة بدون فرزند، نسبت به خيار متعلق به زمين اشكال هست 

ذل«چيزي كه  تواند اشاره به آن داشته باشد، ارث بردن است؛ يعني در فرضمي»كاقربه

.ترين وجه به واقع، ارث بردن استخريد زمين، نزديك

در:قول چهارم در صورت انحصار وارث از ارث  زوجه محروميت

كه شخصي زميني را با حق خيار براي خـود معاملـه صورتي در از ديدگاه برخي فقها

و بعد در  از مدت كرده باشد زمان وجود اين حق خيار از دنيا برود، اگر وارثـي غيـر

و اعمال يا اسقاط خيار زن خود نداشته باشد، زن مي  تواند از آن حق خيار ارث ببرد

كند؛ ولي اگر براي ميت، وارث يا وارثاني غير از زوجة خود بـود، در ايـن صـورت 

ج1415نراقى،( زوجه از چنين حق خياري ارث نخواهد برد ص14 ق، ،415(.

 مطلقاً بردنارث:پنجم قول

او در اين مـورد. اندجمله كساني است كه اين قول را اختيار كرده از جواهرصاحب
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 هيچكه چيزي رفتن ارثبهازو فقها فتوايو ارث نصوص اطالقاز...«: نويسد مي

م ندارد مالبهايعلقه  روشـن خيـاراز زوجه ارث قول قوتـ...و قذفحقثلـ

» باشـد خريـده يـا فروختـه خيـاري صورتبهرا زمين شوهركه جاييدرشود، مي

ج 1404نجفـى،( ص23 ق،  اختيـاررا قـول اين كتاب البيعدر خميني امام همچنين.)77،

ا ج1421خمينى، امام(ست كرده ص5 ق، ،379(.

در، شـد نقـل ايـشان التنقـيحو �3 אZ א�1%א(��از آنچه خالفبر خويياهللا آيت

ص2جق؛1410خـويى،( است دانسته واقعبه نزديكرا اين قول الصالحين منهاج ،43(.

هماز برخي ج 1426تبريـزى،( انـد كـرده اختيـاررا قـول مـين عاصران نيز ص2 ق، ؛48،

ج1417سيستانى، ص2ق، ج1413 قمى،؛62، ص4 ق، ،60(.

مس، با توجه به مطالب گذشته كه براي له پنج قول وجود داردئروشن شد در اين

 سخناندر.، قائل يا قائالني وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره شد يك از اقوال هر

ابيان شد، قول هر يك از اين براي نيزاي برخي از فقها ادله شـاره كه در ادامه به آنها

و بررسي خواه .شدد شده

 اقوالةادل.3

و وجوه در مسئل مي طوره را به در اينجا ادله و انديشه تقسيم كنيم؛ بـه كلي به دو ديدگاه

اين شكل كه وجوهي را كه براي ارث خيار مطلقاً، اقامه شده، در يك بخـش بـا عنـوان 

و وجوهي را كه براي عدم ارث فيـ ادلة ارث  مطرح شـدهـ الجمله يا مطلقاً عدم ارث

مي در بخش ديگري با عنوان ديدگاه محروميت از ارث مي و بررسي .كنيمآوريم

 انديشه محروميتة ادل.3ـ1

در اينجا سه وجه كه در جهت محروميت زوجه از ارث خيار زمـين مطـرح شـده، ذكـر

في. شود مي و برخي مي برخي از اين وجوه زوجه را مطلقاً .داند الجمله محروم از ارث

و سلطنت زوجه: دليل اول  به ثمن يا مثمنبرنبود علقه

از،م است آنچه مسلّ«: نويسدري در استدالل به اين قول مي شيخ انصا  محروميت زن

معنـايي، در اين صورت اگر شـوهرش آن را فروختـه بـود. ارث زمين همسر است



140

/
اره
شم
تم،
هش
سال

ش
هم،
نزد
ا

تان
مس
وز

ييز
پا

��
��

اي است براي صاحب خيـار نـسبت بـه براي حق فسخ وجود ندارد؛ زيرا خيار علقه

شـده فروختـه كه موجب يك نوع سلطنت بر آن مـال چيزي كه آن را فروخته است 

 در عوضِ ثمنـي زوجهزيرا؛ اي وجود ندارد كه در اينجا چنين علقه حاليدر؛ شودمي

از؛كندچيزي در مقابل آن دريافت نمي، دهدكه پس مي و سلطنتي  سوي پس عالقه

.شده وجود ندارد نسبت به آن زمين فروختهزوجه

ص، كه شوهرش آن زمين را خريده بود صورتي اما در ورت آن مـال بـراي در اين

و واژگان ديگر  كه خيار حقي است كـهآن؛ حال آن نداردبر هيچ سلطنتي زوجه است

، به مـالي كـه از او منتقـل شـده شده به او، مال منتقلبر تسلط شخص احراز از پس

نتيجه زوجه به صورت مطلق از ارث خيار زمـين محـروم خواهـددر. گيرد مي تعلق

ج1415انصاري،(شد ص6 ق، ،112(.

بر اين استدالل  كه تسلط داشته باشد اختصاص اين است كه خيار به كسي مبتني

بر طوري؛ به بر عوضين در معامله داشته باشد و كه با ثبوت تسلط مـابه ما انتقل اليه

را، انتقل عنه  از صورتي اما در يابد،ميحق استرداد ما انتقل عنه كه حتي بر يك طرف

 فعالً مالك نيست يا پس از اسـتردادكه به جهت اينـ باشداي نداشتهعوضين سلطه

اوـ شودمالك نمي .شوداثبات نميحق خياري براي

و استدالل به وجه پذيرفتني نيست؛ زيرا اوالً، بـراي ايـن ادعـا مـورد هيچ اما اين وجه

و آن وكيل تام است كه بدون اينكه بتواند مالك عوضين شود، مي  ند توانقض وجود دارد

و ثانياً، چنين تعبيري از خيار بر خالف ماهيت خيار اسـت كـه متعـارف  اعمال خيار كند

حلـي،(بين فقهاست؛ زيرا تعريفي كه براي خيار گفته شده، ملكيت بر فـسخ عقـد اسـت 

ج 1387 ص1، اي نـسبت بـه؛ بدون اينكه مقيد باشد به اينكـه ذوالخيـار بايـد سـلطه)482،

و هيچ دليلي وجود ندارد عوضين داشته باشد؛ چراكه   اين قيد خارج از معناي خيار است

ي فـسخ عقـد ايـن اسـت كـه شـخص كه با نبود آن قيد خيار صادق نباشد؛ بلكه الزمـه

و بين اينكه مبيع به ملك خود)ذوالخيار( ، مسلط بر ارجاع عوضين بر ملكيت سابق است

و يا ثمن از ملك خود او خارج بشود .كنديا از ملك غير، فرقي نمياو برگردد يا ديگري

 زوجه در فرض خريد زمينةعدم سلط: دليل دوم

بر آيت ، زوجه در صورت خريد زمين كه گفته بود اي تفصيل محقق كركي اهللا خويي

كه است؛ وجهي را ذكر كرده، محروم از ارث خيار است بهث« به اين صورت مني كه
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ثمـن،و زماني كه عقد را فسخ كرد ملكيتش براي بائع متزلزل است، بائع منتقل شده

ازو همه شودبه ميت منتقل مي   ايـن بـر.دنـبر از آن ارث مـي زوجـه جملـهي ورثه

و خالف صورتي است كه ميت زمين را فروخته باشد؛ چراكه وقتي معامله فسخ شد

برد؛ چون خيار حقـي اسـت كـه زوجه از آن ارث نمي، مبيع به ملك ميت بازگشت 

؛شـود ملك او خارج شده، مـي ذوالخيار به بازگرداندن چيزي كه از موجب سلطنت 

توانـد مالـكه چنين سلطنتي را ندارد؛ چون نمي فرض اين است كه زوجكه حالي در

ج1430خـويي،(»زمين بشود   اين همان بياني اسـت كـه از كـالم شـيخ.)132ص،5 ق،

. انصاري نيز نقل شد

، در ذيل كالم شيخ انصاري اشـاره شـد گونه همانتوان گفت در نقد اين دليل مي

 اثبـات تسلط او نسبت به طـرفين قبالًزوجه، دليلي وجود ندارد كه براي اثبات خيار

و مثمن زوجهبه اين صورت كه شود؛  بعدو فسخاز قبل( توان مالك شدن بر ثمن

بـراي تسلط بر فسخ عقـد اشته باشد؛ بلكه صرفاًدرا) زمانهم صورتبهنه،آن از

از اثبات خيار كافي است  ميو جـايي بـر جابـه توان به تـسلط شـخص وجود خيار

.دبرن پي ملكيت ثمن با مثم

 عدم شمول دليل اجماع: دليل سوم

 زوجـه كـهشد خود كه به عنوان قول پنجم ذكرةمحقق نراقي براي استدالل به نظري

مي، كه تنها وارث شوهر باشد صورتي را در تنها دليل براي«:دگوييم،دانستمحروم

. اقامه شده اسـت» جميع ورثه«كه اجماع بر توريث اجماع است، به ارث رفتن خيار 

كه صورتي پس در ، هم يكي از آنان است زوجهكه وارث ميت بيش از يك نفر باشد

مي) اجماع(طبق دليل جميع، شوند؛ زيرا موضوع ارث خيار جميع ورثه وارث خيار

در؛ها زن ميت است از آن كه يكي ورثه است  تنهـا وارث بـراي زوجهكه صورتي اما

از، ميت باشد  معلوم نيست كه اجماع شامل اين صورت هم بشود؛ زيرا قـدر يقينـي

 بـه؛اجماع صورتي است كه وارث متعدد باشد تا خيار به جميع وراث منتقل بـشود 

د توان گفت موضوع خيار ارث جميع ورثه است عبارت ديگر مي ر صـورت تنهـاو

ج1415نراقى،(» موضوع محقق نيستزوجه، بودن ص14 ق، ،415(.

و، كه تنها دليل براي ارث خيار صورتي جا دارد نراقي در استدالل اجمـاع باشـد
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آنكه اي وجود دارد ادله اما؛دليلي غير از آن وجود نداشته باشد توان ها مي به وسيله

اعـم از آن كـه وارث منحـصر در زن باشـد يـا، اثبات كردزوجهارث خيار را براي 

.وارث ديگري نيز وجود داشته باشد

 توريثانديشهدليل.3ـ2

ـ اگرچه در بيان برخي دليلي كه براي اثبات ارث زوجه از خيار متعلق به زمين بيان شده

دراز فقها مختلف به نظر مي ـ اما .حقيقت بازگشت تعابير به يك وجه است رسد

برخي، بودندـ في الجملههرچندـ افرادي كه قائل به محروميت زوجهدر مقابلِ

و همانند از ارث خيار متعلق به زمين اعتقاد دارند زوجه مطلقاً  وارثان محروم نيست

مي از ماترك شوهر ديگر داللـت برد؛ به خاطر اين كـه نـصوصي كـه بـر ارث ارث

آنةهمشامل، كه دارنديا عموميتي با اطالقي، كنند مي و به تبع خيار، شامل خيارات

و مانعي زوجه از ارث متعلق به زمين مي  وجود ندارد يا عموم از اين اطالق نيزشود

ج1404نجفى،( ص23 ق، ج1421 خمينى،؛77، ص5 ق، ،379(.

از براي اين قول اشكاالتي مطرح شده است كه در ادامه بررسي مي و برخي شود

ميادله .براي اين قول مطرح كرد، بررسي خواهيم كردتوان اي را كه

 اشكال به دليل ارث.3ـ2ـ1

: آنها به دو اشكال استبراي اين قول چندين اشكال مطرح شده كه ظاهراً بازگشت همة

 اشكال اول

 باشد مترتبآنبر وارث مالى نفعكه بود خواهد ماتركوجز صورتىدر فقطخيار

 زوجـه بـه نـسبت، باشـد شده فروخته خياربا زمينكه صورتىدرو اين انتفاع مالي

 نخواهـد زمـيناز سـهمي، كند خيار زوجه اعمالكه صورتيدر زيرا كند؛نمي صدق

ج1413قمي،(داشت ص4ق، ،58(.1

در پاسخ اشكال بايد گفت آن چيزي را كه مستشكل به آن معتقد است، اين است

ما كه آن چه به ارث مي  اي رسد، و ماترك ميت است ترك فقط در جايي اسـت كـهن
 

در.1 
�ايشان�و جوابي نداده المطالب اگرچه اين اشكال را مطر � اند؛ اما با توجه به قولي كـهح كرده
ميانتخاب كرده .دانند شود اين اشكال را وارد نمياند، معلوم
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و شخص بتواند با اعمال خيار، انتفاع مالي ببرد؛ ولي بايد توجه داشت  كه ماليت حق

بـراي صـدق بلكـه؛متوقف بر نفع مـالى آن بـراى وارث نيـست، صدق تركه بر آن

 چـه؛خود از نظر عقال نافع باشـد خودى همين قدر كافى است كه اين حق به ماليت، 

آن اى كه شخص منتفع گونهبه؛ چه براى ديگرىو خيارةبراى دارند بتواند در برابـر

، همانند خيـار اجنبـى وجـود دارد نفعى در خيار زوجه نينچ.را پرداخت كند مالى 

ص50جي، شـاهرود هاشمي( پس عنوان ماترك مطلقا بر حق خيار نسبت به زوجه.)44،

.صادق خواهد بود

 اشكال دوم

آنجاكه ارثازو است كه در اين مساله وجود دارد اجماع، خيار ارث تنها دليل براي

خيـار در غيـر مـورد ارث، متيقن از اجمـاع قدر، زوجه از خيار محل اختالف است 

در.نتيجه دليلي براي ارث زوجـه نخواهـد بـوددر؛زوجه از خيار زمين خواهد بود 

.)انهم( اين صورت او محروم از خيار متعلق به زمين خواهد شد

. خيار از حقوقي اسـت كـه قابليـت انتقـال دارد پاسخ به اين اشكال آن است كه

و روايات بر ارث زوجه از خيـار زمـين حال بايد بررسي بشود كه آيا دليلي از قرآن

 عمـل،در اين صورت طبق همان دليـل،؟ اگر دليلي وجود داشت خيروجود دارد يا 

در؛خواهد شد هئلبايـد بـه اصـلي كـه در ايـن مـس، نشد كه دليلي يافت صورتي اما

. آن خواهد بودة زوجه نتيج نبردن مراجعه كرد كه ارث،مشخص شده

ماهيت بحث از ارث چيزي نيست كه بتوان در اثبات يا انكار آن از استحـسانات

از يا استدالل  ؛ بهـره بـرد حكـم به عنوان منبع كشفي عقلدليل هاي انتزاعي يا حتي

و سنت رفت بايد سراغ بلكه براي اين بحث و ادلـه1قرآن اي كـه از شـيخ انـصاري

و سـنت  محقق خويي ذكر شد، اين ويژگي را نداشت؛ زيرا به اموري غيـر از قـرآن

.تمسك شده بود

آنچه در اشكال دوم ادعا شده كه تنها دليل در مسئلة ارث خيار اجماع است كـه

 نقلـييادلـهر ايـن مـسئله،د اوالًشود، درست نيـست؛ زيـرا شامل اين مساله نمي 

خنيز يگريد ميار وجود دارد كه بر ارث . كندي داللت

و سنت است.1 .وجه ذكر نشدن اجماع به اين سبب است كه به نظر بازگشت آن به كتاب
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 ادله قرآني ارث.3ـ2ـ2

 فرزنـد بـدونزنكه صورتيدرـ شوهرش ماتركاز زوجه ارث مورددر كريم قرآن

 چيـزيآن چهارميك زنان براي؛)7: نـساء(» ولهن الربع مما تركتم«:فرمايدـ مي باشد

.باشيد نداشته فرزندي آناناز اگر، ايدگذاشته باقي شماكه است

»فلهنَّ الثّمنُ ممـا تـركتم ...«: فرمايدمينيز است فرزند دارايزنكه صورتي در

 آنـاناز اگـر، ايـد گذاشـته باقيكه است چيزهايياز هشتميك زنان براي)10:ءنسا(

.هستيد فرزند داراي

از آيهدو ايندركه« تركما«تعبيركه است روشن بسيار و نيز در برخـي ديگـر

مي حقوق، اموال تمامي شامل، وجود دارد رواياتو آيات  كـه شودو متعلقات ميت

ما آنهاستةجملاز نيز خيارات بردر ميت ترك كه  طبقپس؛ است صادقآن حقيقت

.شوديم منتقل ارثانوبهكه است چيزهايياز خيار مطلق، لفظيةادلّو قاعده

 گفت تواننميهم باز باشد، اجماع، خيار ارث براي دليل اگر تنها فرضبر، ثانياً

 عنـوانبه آنچهشد معلوم قبالً زيرا شود؛نمي زمين خياراز زوجه ارث شامل اجماع

و نمـي ديگر خيارات ارثبا زوجه خيار ارث بين فرق -مطرح شده، درست نيست
ي كه بـراي اجماعكند؛ بنابراين با نبود فرق بين آنها، تواند بين اين دو فارقيت ايجاد

.شد خواهد شاملارث خيار مطرح است، خيار زوجه از زمين را نيز

معلوم شد مقتضي براي ارث زوجـه از خيـار زمـين، شده با توجه به مطالب ذكر

و بررسي ادل همين طور از مطالب ذكر؛ وجود دارد  شد روشن نيز اقوالةشده در نقد

و به كه وجـه هـيچبه، مانع از ارث مطرح بود تبع آنچه به عنوان مانع از اين مقتضي

.مانعيتي ندارد

از كند، نمي اي كه زن را از زمين شوهر محروم مي همچنين ادله تواند بـه عنـوان مـانع

 زنان«:فرمايد ذكر شده، اين است كه مي7اين مقتضي مطرح شود؛ زيرا آنچه از امام باقر 

ج1407كليني،(1»برند نمي ارث منقوالت غيرازونزمي از ص7ق، ،127(.

بـرد، آنجا كه ظاهراً حضرت در جهت بيان مواردي اسـت كـه زن از آن ارث نمـي از

و توان گفت ظاهر اين مي زن روايات روايت  زمـين از ارث فقـط مشابه ايـن اسـت كـه

1.»اءرِْثنَلَا النِّسنَ يضِمالْأَر نَلَاوقَارِمئ الْعاًشَي«.
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كه تنها اينو است محروم شوهرش ـ كـه قـبالً ذكـر عامةادلة تحتاز مورد است ارث

ـ  در موارد شود؛ امامي خارج شد كهمي باقي عام ادلة تحت ديگر موارد،آن جملهاز ماند

كه زمينبه متعلق خياراززن ارث آن است .است خريدهيا فروختهرا شوهرش

مي، با توجه به آنچه بيان شد  آنچه به عنوان دليل براي قول محروميت شودمعلوم

و به همين سبب قابليت اثبات مدعا شد،بيان خيار زمين زن از دچار اشكاالتي است

را ندارد؛ بلكه آن چه مقتضاي ادله است، توريث زن از حق خيار متعلـق بـه زمينـي 

.است كه همسرش آن را خريده يا فروخته است

 گيري نتيجه

اهي كـه قائـل ديدگ: در اين مسئله پنج قول وجود داشت كه در دو قسم كلي قرار گرفت

و ديدگاهي در مقابـل آنكـه زوجـه را مطلقـاً يـا به ارث بود در همه  و شرايط، ي حاالت

مي في هر. دانستالجمله محروم از ارث شددو ديدگاه نيز ادله براي .اي مطرح

و علقه و ادعاي قائالن به محروميت اين بود كه زوجه مطلقاً تسلط اي نسبت به ثمـن

د  و اينكه تنها دليـل بـراي مثمن ندارد يا فقط و علقه نيست ر صورت خريد زمين تسلط

.گردد ارث زن از خيار زمين، اجماع است كه جايي را كه زن تنها وارث باشد، شامل نمي

دو ادعاي اول به علت اين كه دليلي براي آن مطرح نكرده بود؛ بلكه دليـل نقلـي

س و اشكال دليل وم نيز اين بود كه تنها دليل بر خالفش بود، مورد خدشه قرار گرفت

.ي ديگري نيز وجود داردبراي ارث زوجه از خيار اجماع نيست؛ بلكه ادله

و روايي كه ماترك ميت در مقابل براي قول به ارث زوجه گفته شد ادله ي قرآني

شود؛ اگرچـه اشـكاالتي بـراي كند، شامل خيار زمين نيز مي را براي وارث اثبات مي

شدمطرح شده بود، اما براي آن پاسخاين ديدگاه نيز  .هايي ذكر

ةدر همة حاالت، انديـش زوجهي توريث نهايت از بين اين دو ديدگاه، انديشه در

و دليل به نظر رسيد و داراي مستند .تحقيق




