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:چكيده
 قانون مدني، شوهر منفرد را وارث تمام تركه زن متوفاي خود مي داند؛ اما ماده 949و 905دوام

ت949 و بقيه را براي زن فقط نصيب خودش يعني يك ربع را قائل است  تابع ماده ركه شوهر

اس. مي داند866 و زوجه، مبتني بر نظر مشهور فقهاي اماميه كاين تفصيل ميان زوج ه مازادت

و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام مي داننداز فرض زوج را انونق. به او رد مي كنند
 همين تفصيل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حكم مال بالوارث قرار داده مدني

كه در فقه اين مسئله مورد اختالف است تا زير نظر حاكم به مصرف عموم برسد، در حالي

ختلف روشنميه هايست كه مازاد از سهم زوجه تكليفش چيست؟ اين مقاله ضمن بيان نظرا

. قانون مدني، در واقع نظريه مشهور نيستكرده است كه نظريه

:گان كليديواژ
و زوجه .سهم االرث، وارث منحصر، زوج، زوجه، تفصيل ميان زوج

 :mhsadeghy@ut.ac.ir Email 66409595: فاكس مسئول مقاله∗

.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد
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 مقدمه
ا،فصل ششمدر قانون مدني ايران به سهم االرث طبقات مختلف اختصاص باب رث را

و در تمامي مباحث اين فصل، وارث منحصر را مستحق تمامي ماترك دانسته است  مثالً.داده

به فرد، ماده 907 هر يك از ابوين، ماده906در ماده  هر يك از وراث طبقه917 فرزند منحصر

و ماده و929دوم  همه در صورت انفراد، مالك هر يك از وراث طبقه سوم را متذكر شده

كه در مواد. تركه دانسته است به949و905همچنين است در مورد زوج  تصريح شده است

و شوهر؛اينكه اگر براي متوفي وارثي غير از زوج نباشد مي شود به او رد همه زائد از فريضه

مي برد؛ اما در صورتي كه زوجه وارث منحصر متو في باشد، برابر ماده تركه زن متوفاي خود را

و تابع ماده 949 و بقيه تركه شوهر، در حكم مال اشخاص بالوارث  فقط نصيب خود را برده

را866 ماده. خواهد بود866 .به حاكم دانسته استارجاع هم امر آن

 طرح مساله
م كه949و 905دواسوال قابل طرح اين است كه مبناي  قانون مدني چيست؟ بديهي است

آن؛جامعه عالوه بر آنكه تنظيم كننده رفتار افراد آن جامعه استدر قانون و فرهنگ  آئينه آداب

كه با عقائد اكثريت جامعه. جامعه نيز هست و اجراي قوانين در جامعه زماني موفق است وضع

 اما اگر قانونگذار.هماهنگ باشد كه در اين صورت، اقليت هم خود را منطبق خواهند كرد

و كه با راي اكثريت در تضاد باشدقوانيني و باالخره؛ضع كند  موافقت اقليت مفيد نبوده

به. مخالفت اكثريت، آن قانون را كنار خواهد زد طي قرون متمادي مردم با اتكاء در ايران هم

و فصل كرد و دعاوي خود را حل  واضع قانون مدني.دانهاحكام فقهي امور خود را سامان داده

و محتواي مواد قانوني را از آن اخذ نيز نظريات فقه در. ده استكراي شيعه را مبنا قرار داده

كه همه فقها حكم به اصطالح اجماع وجود داشته باشد واحد صادر كردهيمسائلي و  كار،اند

 اما در موارد اختالف، سعي بر اين بوده است كه نظر مشهور.قانونگذار آسان بوده است

و اين امر دش به همراه داردمنعكس شود سهم االرث زوجه منحصر. واري هاي خاص خود را

ا كه فقها در ط با رد يا عدم رد مازاد از فرض به وي، احكام مختلفابرتاز موارد اختالفي است

.اندصادر كرده

 مبناي فقهي-1
به زوج مطرح كرده به زوجه را در كنار رد و در اين باب چهار نظريه نقل فقها مسئله رد اند

)82:ق1398شهيد ثاني،(: ده استش
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به طور مطلق-1 به هر دو ؛رد

؛عدم رد به طور مطلق-2

و حضور امام-3 به).ع(تفصيل بين زمان غيبت به اين معنا كه در زمان غيبت

؛ ليكن در زمان حضور امام بر زوجه ردي نيست؛شودهر دو رد مي

ب-4 بهيتفصيل و به زوج رد شده كه مازاد از فرض و زوجه ردن زوج  زوجه

.شودنمي

قانون مدني از نظريه چهارم تبعيت كرده است با اين گمان كه اين نظريه از شهرت

به طور كامل  كه آيا قانونگذار نظريه مشهور را برخوردار است؛ اما اين بحث قابل طرح است

و همچنين روشن كردنكر از آن را منعكسيآورده يا فقط بخش ده است؟ پاسخ به اين سوال

و معلوم اي دشون چهار نظريه متوقف بر اين است كه علت اين اختالف نظرها روشن شده

هااين نظري  از كجا نشات گرفته است؟ه

 شيعهي منشا اختالف فقها.1-1
در وسائل الشيعه، باب چهارم. منشا اين اختالف، احاديث متعارض وارده در اين باب است

ال"از كتاب الميراث، با عنوان  الحر العاملي،(ازده حديث ذكر شده استي"زوجه اذا انفردتميراث

به بيان.)516:ق1388 و زوجه، حديث يازدهم از اين احاديث، حديث دهم به عدم رد بر زوج

و حداكثر سهم زوجه يعن بايحد اقل به مشاركت امام و هفت حديث و يك چهارم  يك هشتم

و نهم رد به زوجه دو حديث باقيمانده.زوجه در ارث اختصاص دارد هم، يعني احاديث ششم

مي كنند مي. را داللت به طور مطلق داللت كند، مستند طرفداران حديث دهم كه بر عدم رد

هفت حديث دال بر مشاركت امام با زوجه، مستند طرفداران. نظريه عدم رد قرار گرفته است

كه امام را با زوجه شر و زوجه قرار گرفته است ميتفصيل بين زوج .داننديك در ارث

به هر دو در زمان غيبت به دو و نظريه سوم يعني رد  طرفداران نظريه اول يعني رد مطلق

و مي حديث ششم مينهم استناد به زوجه داللت ا.كردكنند كه بر رد نجا ذكر اين نكتهيدر

كه نظريه سوم بيش از آنكه نظريه فقهي باشد، وجه جمع  ميان احاديثيضروري است

 توضيح اينكه بعيد است فقيه به خود اجازه دهد كه براي امام حاضر تعيين.متعارض است

و مثالً اينان از يك سو رواياتي ديده. او را شريك با زوج يا زوجه يا هر دو بداندتكليف كند

كه بر عدم رد به زوجه داللت مي كه داللت بر رد دارنداند و از سوي ديگر رواياتي در؛كنند

به زمان مق و مشاركت امام را مختص ام جمع ميان روايات، رد را مختص به زمان غيبت

به نظريه اول است،به ديگر سخن. اندحضور دانسته  چون براي ما تعيين؛ بازگشت نظريه سوم

به هر دو را مي وتكليف زمان غيبت مهم است كه اين نظريه مانند نظريه اول، رد اال پذيرد؛
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خ كه.تعيين تكليف خواهند كرد)ع(ود امامبعد از ظهور، از همين بيان اجمالي معلوم شد

و مشاركت امام به زوجه كه هفت)ع(نظريه عدم رد با وي از شهرت روائي برخوردار است

.حديث مزبور همگي دال بر اين نظريه هستند

و دوم كتاب استبصار نيز به ميراث زوج در صورت انفراد پرداخته و پنج در باب نود شده

هم. حديث در اين باب نقل شده است كه همگي حكايت از رد به زوج دارند و سوم باب نود

به  و در آن شش روايت آمده است كه چهار روايت دال بر عدم رد به ميراث زوجه پرداخته

و دو روايت باقيمانده دال بر رد به وي هستند مصنف كتاب پس از نقل اين احاديث. زوجه

ا به زوجه، مختص به حال غيبت فرموده و اخبار رد كه اخبار عدم رد مختص به حال ظهور ند

مي)ع( چون در زمان ظهور، امام.است و باقيمانده را و در زمان غيبت كه خود حاضر گيرد

كه در اين جا نيزمي.)148:ق1390شيخ طوسي،( بايد تمام مال را به زوجه داد؛ايشان نيستند بينيم

مينظريه عدم  به زوجه با چهار روايت پشتيباني و دوم تمامي روايات رد و در باب نود شود

و زوجه كه برگزيده قانون مدني بود . دال بر رد به زوج بودند؛ يعني نظريه تفصيل ميان زوج

مي"من اليحضره الفقيه"در كتاب كه از امام روايت معاويه بن حكيم از ابابصير نقل شود

مي)ع( باقر و وارثي جز شوهر ندارد؛ ايشان فرمودند: كندسوال به: زني مرده تمام مال متعلق

و بقيه براي امام و براي زن ربع است كه اماممي. شوهر است به سوال)ع(بينيم عالوه بر پاسخ

به وفور در روايات مطرح شده، صورت ديگر مسئله را هم خودشان بيان مي كه نظائر آن كنند

ميمصن. شوديافت مي درف پس از ذكر روايت و كه اين مربوط به زمان حضور است فرمايند

به زن است به عنوان مويد ذكر. زمان غيبت تمام مال متعلق  آن گاه روايت ابان بن عثمان را

كه امام صادقمي به زن دانستند)ع(كنند .)262:ق1404شيخ صدوق،(تمام مال را متعلق

 مانند روايت. چندين روايت در باره زوج منفرد نقل شده استدر كتاب جامع المدارك هم

و صحيحه ابا)ع( از امام باقر"محمد بن قيس"و صحيحه)ع( از امام صادق"مثني بن وليد"

به زوج هستند  در مورد زوجه منفرد هم چهار روايت نقل.بصير كه همگي دال بر رد

دمي سه روايت، امام را شريك ميشود كه بهر ارث و يك روايت تمام مال را متعلق دانند

و زوجه، از شهرت روائي.)346:ش1355خوانساري،(داندزوجه مي پس نظريه تفصيل بين زوج

. برخوردار است

 شهرت عملي نظريه تفصيل.1-2
و نه تفصيل ميان زمان غيبت با توضيح فوق كه مهم تعيين تكليف زمان غيبت است

م و زوجه، فقط دو نظريه قابل طرحيحضور، روشن شود كه در برابر نظريه تفصيل ميان زوج

دو: است به هر و عدم رد در.رد به هر دو و معلوم شد كه كه تعيين تكليف شد  نظريه عدم رد
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و زوجه فقط يك نظريه باقي؛ فقه شيعه قابل ارائه نيست لذا در برابر نظريه تفصيل ميان زوج

و آن نظريهمي به هر دو استماند از. رد به هر دو اعم است كه نظريه رد البته توجه داريم

به طور.اينكه در زمان غيبت اين نظريه را پذيرفته باشيم يا بطور مطلق به هر دو  اما نظريه رد

به شيخ مفيد منتسب شده است از شيخ طوسي نقل.)376:ق1412شهيد اول،(مطلق، در كتاب دروس

كه در نها به زوجه در زمان غيبت را پذيرفتهشده است همين.)376: شهيد اول، همان(انديه نظريه رد

و و از عالمه در تحرير نظريه از صدوق و از يحيي بن سعيد حلي در مسالك شيخ در تهذيب

و از شهيد در لمعه حكايت شده است و ارشاد .)81:ش1362نجفي،(و تلخيص

از؛اد ممكن است اندك باشنداين گروه از فقهاء اگرچه از لحاظ تعد  اما عظمت فقهي آنها

به هر دو را و متقدم بودن آنان از سوي ديگر، جبران كننده است تا جايي كه نظريه رد يك سو

به هر دليلي دست ما از نظريه،به ديگر سخن.دكراي كم اهميت قلمداد توان نظريهنمي  اگر

ر و زوجه و تفصيل ميان زوج دو؛ا نپذيريممشهور كوتاه شود به هر  تنها راه باقيمانده همان رد

. است

و كه طبق نظريه تفصيل ميان زوج كه بر مشاركت امام در ارث نكته مهم اين است زوجه

تا به مصرف است ملك شخصي امام است يا در اختيار امام، آيا باقيمانده؛شودپافشاري مي

كه ظهور"متعلق بودن به امام"ا از عموم يا فقرا يا ساير امور برساند؟ عبارات فقه  حكايت دارد

كه قابل انعكاس در قانون نيست و واضح است و عقلي.در قسم اول دارد  اما از لحاظ منطقي

و فقط زوج را باقي مثالً.بايد شق دوم را ترجيح داد  در مهذب آمده است كه اگر زني بميرد

و اگر مردي بم و باقي به رد به فرض به فرض بگذارد، نصف و فقط زوجه را بگذارد، ربع يرد

تا(است)ع(و بقيه متعلق به امام و اقرب.)141:ابن براج،بي در دروس هم همين تفصيل آمده است

نه زوجه دانسته شده است و به زوج .)334:ق1412شهيد اول،(اقوال، رد اضافه

) 396:ق1390خميني،(خمينيو مرحوم امام) 371:ق1410خوئي،(در ميان متاخرين نيز مرحوم خوئي

به امام دانسته و سه ربع باقيمانده را متعلق  شيخ انصاري.اندبر همين نظريه اصرار ورزيده اند

كه در پايان مكاسب آمده است  زوج منفرد را مستحق تمام،هم در رساله خطي در باب ارث

و حلي بر اين ام و شيخ مفيد كه شيخ طوسي و فرموده است دهكرر ادعاي اجماع ارث دانسته

و اخبار به صورت مستفيض بر اين امر داللت مي . اما سهم زوجه منفرد فقط ربع است.كننداند

به امام، و در زمان حضور به زوجه به او رد مي شود يا به امام يا در زمان غيبت در اينكه بقيه

كه ثابت شدن زائد از دهند به اين دليلاقوالي است كه ايشان نيز رد به امام را ترجيح مي

به دليل است اگر مالكيت امام مطرح باشد اين بحث قابل.)401:ق1375انصاري،(فرض، محتاج

و حضور فرد  در مالكيت او دخيل است؟ يعني اگر امام، مالك مازاديطرح است كه آيا غيبت

ب باشد، آيا صرف غيبت او مجوز قراردادن مال او در اختيار ديگري است؟ مرحوم صاح
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ال يحل بغيبته:كندجواهر از ابن ادريس نقل مي  مال غير با غيبت او حالل/و مال الغير

.)82:ش1362نجفي،(شودنمي

 ترجيح به واسطه شهرت.1-3
به هر دو نوع خود به عنوان يكي از مرجحات باب تعارض مطرح شده است . شهرت

في نفس: فرمايدمرحوم مظفر مي مي؛ه حجت نيستشهرت گرچه تواند مرجح روايت باشد اما

و شهرت:و شهرت بر دو قسم است كه همان فتوي دادن طبق روايت است شهرت عملي

كه اكثرا آن را روايت كرده باشند اما شهرت عملي، پس دليلي براي ترجيح دادن بواسطه.روائي

به واقع بدا و البته تقويت روايت با آن وجود ندارد جز اينكه ما مالك ترجيح را اقربيت نيم

نه،اوالً: عمل اصحاب مشروط به دو شرط است  بدانيم كه فتواي مشهور مستند به روايت است

ا،و ثانياً؛اينكه صرفا منطبق بر روايت باشد كه معاصر با ائمهي شهرت قديم باشد به ن معنا

ت كه بواسطه اين شهرت  رجيح صحيح استباشد؛ اما شهرت روائي، اجماع قائم شده است

به زوجه، قائليني همچون صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسي،يديد.)220:ق1403مظفر،( كه نظريه رد م

و شهيد اول داشت كه از متقدمين فقهاء هستند از.يحيي بن سعيد، عالمه حلي، ابن ادريس  اما

كه بگذريم، سوال اصلي همچنان پابرجاست كه آيا قانون مدني همان نظريه  مشهور را اين هم

 منعكس كرده است يا خير؟

 اقوال مخالفين-2
و و زوجه با توجه به تفاصيل فوق، نكته حائز اهميت اين است كه نظريه تفصيل ميان زوج

رد نكردن مازاد به زوجه، اگر در ميان فقهاء مشهور باشد؛ اما به اين صورت قابل انعكاس در 

و نبايد آن را در بوته؛قانون نيست اي چون قانونگذار بايد جايگاه مصرف مال را مشخص كند

.از ابهام رها كند

 تكليف مازاد سهم زوجه.2-1
نقل شده است كه برخي از فقها. واحد ندارنديفقها در باره نحوه مصرف اين مال نظر

به دفن اموال تا زمان ظهور داده معلوم نيست كه آيا دفن عين اموال.)161:ق1410مرواريد،(اندفتوي

كه در اين صورت تكليف اموال غيرمنقول چه مي شود؟ يا تبديل اموال به مد نظر بوده است

چه مبنا كه در اين صورت مجوز تبديل بر و نقره مد نظر است و دفن طال و نقره ي صادريطال

به اموال بهتر ممكن نيست؟ البته ناقل نيز و آيا تبديل و شده است نظريه دفن را نپذيرفته است

و مساكين فتوي داده است  از فقها هم مازاديبرخ.)161:مرواريد، همان(به مصرف اموال براي فقرا
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 همان كه ظاهراً) 224:ق1414سالر بن عبدالعزيز،(انداز سهم زوجه را متعلق به بيت المال دانسته

و قانون مدني هم از همين نظري هم.ه تبعيت كرده استمصرف عموم مد نظر بوده برخي

به زوجه مطرح استحكم كرده مي؛اند كه در زمان غيبت، اباحه امام نسبت اال:كنند اما تصريح

و عدمه و عدمه بالحضور  يعني/انها تستحقه ارثا ضروره استبعاد اختالف حاليها باالرث

غ استحقاق زوجه از باب ارث است، و به واسطه حضور كه يبت، ارث بردن زيرا بعيد است

.)82:ش1362نجفي،(زوجه مختلف شود

و"ملك امام"اشاره شد كه اي مقوله"در اختيار امام براي مصرف عموم" يك مقوله است

به خاطر غيبت"ملك امام" در مبحث.ديگر ياي سخن از دفن و مساكين كردن ا صرف فقرا

براي روشن شدن مطلب ذكر.صرف عموم كردن يا حتي اباحه براي زوجه، قابل طرح است

 كفر از موانع ارث است كه اگر متوفي مسلمان باشد، مانعيت كفر، در فقه. مناسب استيمثال

ا به كه اگر تمامي وراث كافر باشنديمطلق است به وراث؛ن معنا و به امام است  ارث متعلق

و كافر را وارث مكرر قانون مدني همين حكم را آورده است881ماده. شودكافر داده نمي

ايكه متوف اما در صورتي. داندمسلمان نمي كهي كافر باشد، مانعيت كفر مطلق نيست به ن معنا

و اگر تا امام وارث مسلماني نيافتيمارث كافر به امام نمي  بايد ارث را ميان كفار تقسيم؛رسد

به عنوان اگر براي متوفاي كافر وارث كافر هم نباش.)222:ق1411شهيد اول،(دكر د، اينجا اموال

به مصرف عامه برسانداموال مجهول المالك در اختيار امام قرار مي  پس فرق است بين.گيرد تا

البته در زمان غيبت كسي. اينكه تركه مال امام باشد يا براي مصرف عموم در اختيار او باشد

و فقط در اختيار ايشان بودن برا .ي مصرف عامه مطرح استمالكيت ولي فقيه را مطرح نكرده

 جمع بندي نظريات.2-2
و حت و مساكين، مصرف عموم كه نظرياتي همچون دفن، اعطا به فقراء بهيديديم  اعطا

و زوجه هستند در. زوجه از باب اباحه، همه زيرمجموعه نظريه تفصيل ميان زوج قانونگذار

و زوجه را آورده است949ماده  كه866 را تابع ماده اما مازاد؛ تفصيل ميان زوج  دانسته است

به اصل آيا تفصيل ميان. قانون اساسي همان مصرف عموم را در نظر دارد45اين ماده با توجه

به مصرف عموم برسد؛ آيا اين نظريه در  و مابقي و زوجه بدين نحو كه زوجه ربع را ببرد زوج

مي فقه مشهور است؟ است؛ چون نظريه رد به هر دو رسد كه نظريه رد به هر دو اشهر به نظر

كه محكي  و رد به هر دو در زمان غيبت به هر دو مطلقا كه كالم شيخ مفيد بود اعم است از رد

به  و اباحه امام نسبت و شهيد اول بود و عالمه و يحيي بن سعيد و شيخ طوسي از صدوق

ك. زوجه كه نقل صاحب جواهر از ابن ادريس بود و عدم اين نكته حائز اهميت است ه شهرت

كه قانونگذار از آن تبعيت كرده استشهرت نظريه سه نظريه ديگر، يعني دفن؛اي  نبايد در قبال
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به زوجه سنجيده شود؛ بلكه بايد توجه كرد كه مجموعه اين چهار و اعطا اموال، اعطا به فقراء

ننظريه بر مبناي تفصيل بنا شده و زوجه يكي از به.ظريات بوداند كه خود تفصيل ميان زوج

و عدم شهرت نظريه،ديگر سخن  بايد نسبت به مجموع سنجيده شود تا ميزاناي شهرت

و از ميان آنها نظريه تفصيل. شهرت آن معلوم شود اگر بخواهيم چهار نظريه اصلي را بياوريم

به چهار قسم منشق كنيم، مجموعا به هفت نظريه مي و زوجه را :رسيمميان زوج

دو-1 به هر ؛رد

رد-2 ؛عدم

به هر دو در زمان غيبت-3 ؛رد

و دفن سهم امام-4 و زوجه ؛تفصيل بين زوج

و اباحه سهم امام براي زوجه-5 و زوجه ؛تفصيل بين زوج

و اعطاء سهم امام به فقراء-6 و زوجه ؛تفصيل بين زوج

و مصرف سهم امام براي عموم-7 و زوجه .تفصيل بين زوج

كه نظريه دوم در فقه شيعه جايگاهي و فقط فقهاي اهل سنت طرفدار آن ديديم  نداشت

كه مورد بحث قرار خواهد گرفت و دفن. هستند و زوجه نظريه چهارم كه تفصيل ميان زوج

به يك نظريه. قابل انعكاس در قانون نيست؛سهم امام بود و پنجم در عمل و سوم نظريه اول

به زوج يا زوجه منحصر اس مي كنند كه دادن تمامي ماترك نظريه ششم يعني دادن.تبازگشت

به فقرا، منتخب معدود و نظريه هفتم هم كه منتخب قانون مدني استيسهم امام . از فقها بود

آن.2-3 و پاسخ  اشكال مقدر
به ذهن متبادر شود كه همين مبحث در مورد با توجه به مباحث فوق ممكن است اين ايراد

له"وارث مال بالوارث قابل طرح است كه فقها امام را  ال وارث كه.دانندمي"من  در حالي

و اصل866ماده  قانون اساسي، ارث45 قانون مدني امر آن را راجع به حاكم دانسته است

و ثروتهاي عمومي ذكر و همه را در اختيار حكومتكربدون وارث را در رديف انفال ده است

 هم ارث بالوارث ملك امام اگر آنجا. اسالمي دانسته است تا طبق مصالح عامه صرف شود

و ماده45 چرا در اصل؛است  قانون مدني، ارث بالوارث ملك عموم 866 قانون اساسي

 دانسته شده است؟

 چون در مسئله ارث بالوارث؛پاسخ از اين قرار است كه اين قياس مع الفارق است

يكي از نظريات باشد تا بتواني كه مالكيت امام، م از اين نظريه دست اختالف نظر وجود ندارد

و مثالً مي. ديگر را بپذيريماي نظريهبرداريم و چون آنجا همه فقها مالكيت امام را مطرح كنند

و قانون مدني،؛مالكيت امام در زمان غيبت قابل انعكاس در قانون نيست  لذا قانون اساسي
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و اختيار داشتن حاكم را مطرح مي ب.كنندمصالح عامه و زوجه اختالف اما در مسئله رد ه زوج

ش و به هر دو، قائليني همچون صدوق كه رد در همان روايات.خ مفيد داردينظر وجود دارد

كه مبناي اين اختالف بودند سه ربع باقيمانده متعلق به امام است؛هم  مثل. تصريح شده بود كه

و"حسن بن محمد بن سماعه"روايت كه تنها اوكه پس از مرگ محمد بن ابي عمير ارث

و احمل الباقي الينا": امام فرمودند؛زوجه او بود و/"اعط المراه الربع به همسر او بده  ربع را

تا(بقيه را نزد ما بفرست و ظهور مطرح شده.)425: اردبيلي، بي به همين دليل تفصيل ميان غيبت

به زوجه رد .دكربود كه در زمان غيبت بايد باقيمانده را

فقيد.2-4  هاء اهل تسنن دگاه
و سني و نظريات فقهاي شيعه اگر بخواهيم اين مبحث را از ديدگاه فقه اسالم بررسي كنيم

و لذا؛را با يكديگر مقايسه كنيم بي معناست كه امام غائب نزد فقهاي اهل تسنن  بديهي است

و حضور هيچ جايگاهي نزد ايشان ندارد عدم در كتاب خالف، نظريه.تفصيل ميان زمان غيبت

و هم زوجه را فقط  به عامه نسبت داده شده است كه فقهاي اهل تسنن هم زوج رد مطلق

و زائد از فرض را بر هيچكدام رد نميمستحق فرض خود مي .)117:ق1407شيخ طوسي،(كنند دانند

 بلكه مسئله؛اندالبته فقهاي اهل سنت به طور مشخص در باره رد بر زوج يا زوجه بحث نكرده

كسي كه در كتاب: امام شافعي در اين باره معتقد است مثالً.اندصورت كلي مطرح كردهرا به

به او داده)ص(خدا يا سنت پيامبر  براي او فرض قرار داده شده است، همان فرض

و اگر از تركه چيزي زياد بيايد، به او رد نميمي كه دو حكم بر دوش. شودشود به اين دليل

 چيزي بر فرض، از آنچه خداوند براي فرد قرار داده است، چيزي كم نكنيم؛ ثانياً، اوالً:ماست

در كتب روائي شيعه هم روايتي دال بر عدم رد مطلق وجود.)84:ق1403شافعي،( او اضافه نكنيم

كه اين نظريه در فقه شيعه؛ دارد اما اعراض عموم فقهاي شيعه از اين روايت باعث شده است

به زوج مورد قبول اكثر قريب به اتفاق فقيهان شيعي است تا جايگ كه رد اهي نداشته باشد؛ چرا

كه برخي مدعي اجماع شدهيجا در رياض المسائل هم پس از ذكر روايت.)79:ش1362نجفي،(اندي

و زوجه، مصنف آن را روايت به زوج و تابيعدم رد  شاذ دانسته كه مستند آن ضعيف است

و آنگاه احتمال داده اند كه اين روايت محمول بر تقيه باشد از مقاومت با ساي ر روايات را ندارد

كه موافق با مذهب عامه است در آن جا تصريح شده است كه در همه مذاهب اهل. آن جهت

و در آخر هم مصنف نتيجه گيري كرده است كه  و زوجه است به زوج سنت نظر بر عدم رد

ه كه به حدي واضح است .)575:ق1422طباطبائي،(يچ شكي در آن وجود نداردمسئله
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و پيشنهاد  نتيجه
از949و 905دوام-1 و فقط بخشي  قانون مدني نظريه مشهور را منعكس نكرده

و مالكيت امام.آن را آورده است و زوجه )ع( چون راي مشهور تفصيل بين زوج

س كه در باب نحوه مصرف اين به مازاد از سهم زوجه است هم در زمان نسبت

مي. غيبت، چهار نظريه وجود دارد پذيرد، اما مازاد از سهم قانون مدني اين تفصيل را

به مصرف 866زوجه را طبق ماده   مال بالوارث تلقي كرده است تا زير نظر حاكم

كه اين يكي از چهار نظريه فوق بود .عموم برسد

م-2 ا949و905دوا اصالح و زوجه ؛رجحيت داردو پيش بيني رد به زوج

م سه نظريه از هفت نظريه ميزبوچون بدين ترتيب .شودر تامين

مي-3 مكرتوان ادعا از لحاظ منطق قانونگذاري، كه با اصالح و949و905ادود

به زوجه، قانونگذار نظم به رد مازاد دركر واحد را اتخاذيحكم كردن و  همه ده

.مي تركه متوفي دانسته است او را وارث تما؛مواردي كه وارث منحصر باشد

و مĤخذمنابع
.ياسالم نشر موسسه:قم،2ج،المهذب،)تايب(.زيالعز عبد براج، ابن.1

.نيمدرس جامعه انتشارات:قم،11ج،االذهان ارشاد شرحيف البرهانو الفائده مجمع تا،يب.احمد،يلياردب.2

(حـسنبن محمد،يالعامل الحر.3  التـراثاءيـاح دار:روتيـب،17ج عه،يالـشر مسائلليتحصيالعهيالش وسائلق،)1388.

.يالعرب

.االطالعات مطبعه:زي،تبريسنگ چاپ المكاسب،ش،)1375.(يمرتض،يانصار.4

.االداب مطبعه:نجف،2ج له،يالوسريتحرق،)1390(.اهللا روحديس،ينيخم.5

.الصدوق مكتبه:تهران،5ج النافع، مختصر شرحيف المدارك جامعش،)1355.(احمدديس،يخوانسار.6

.العلمنهيمد نشر:قم،2ج،نيالصالح منهاجق،)1410.(ابوالقاسمديس،يخوئ.7

(زيعبدالعزبن حمزه سالر،.8 .تيب اهلي جهان مجمع:قمه،يالنبو االحكاميفهيالعلو المراسمق،)1414.

(سيادربن محمد عبداهللاي ،ابيشافع.9 .الفكر دار:روتيب،4ج االم،،ق)1403.

(يعـامليمكنيالد جمالبن محمد اول،ديشه. 10 ـ االمام فقـهيفهيالشرع الدروسق،)1412.  نـشر موسـسه:قـم،2جه،ي

.ياسالم

(يعامليمكنيالد جمالبن محمد اول،ديشه. 11 .دارالفكر:قمه،يالدمشق اللمعهق،)1411.

 النجـف جامعـه:نجـف،.8جه،يالدمشق اللمعه شرحيفهيالبه الروضهق،)1398.(يالعامليعالجبنيالدنيز،يثانديشه. 12

.هينيالد

.نيمدرس جامعه انتشارات:قم،4جه،يالفق حضرهيالمنق،1404.هيبابوبننيحسبنيعلبن محمد صدوق،خيش. 13

(حسنبن محمد،يطوسخيش. 14 .هياالسالم الكتب دار:تهران،4ج بار،االخمن اختلفمايف االستبصارق،) 1390.

.ياسالم نشر موسسه:قم،4ج الخالف،ق،)1407.(حسنبن محمد،يطوسخيش. 15

(يعلديس،يطباطبائ. 16 .ياسالم نشر موسسه:قم،12جبالدالئل، الشرع احكامانيبيف المسائلاضيرق،)1422.
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(اصغريعلد،يمروار. 17 .دارالتراث:روتيب،34ج،هيالفقهعينابيالق،)1410.

(رضا محمد مظفر،. 18 .دارالتعارف:روتيب،2ج الفقه، اصولق،)1403.

(حسن محمد،ينجف. 19 .هياالسالم دارالكتب:تهران،39ج االسالم،عيشرا شرحيف الكالم جواهرش،)1362.

: منتشر شده استمجلهاز اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين

و عيني در سببيت عقودن« نظارت پـذيري«؛ 101، شماره 1389سال» گاهي اجمالي به نظريه هاي ذهني

 مجمع تـشخيص مـصلحت نظـام حاصـل«.4، شماره 1389سال» هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري 

و بررسي نظام افـش«.9، شماره 1389سال»)ره(هاي حكومتي امام خميني انديشه دراينقد  اطالعـات

و فرانـسه بـا تأكيـد بـر تحول مسؤوليت مـدني در حقـوق«.2، شماره 1390سال» رس ايرانبو ايـران

.4، شماره 1390سال» غير ترميميخسارات شناسائي


