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مقدمه
در خصوص ارث زوجه از ماترك زوج در فقه امامیه احکامی مطرح گردیده که ادله آنها 

تصاحب برخی ماترك اززوجهکه چنین است 1یکی از این فروعات. قابل نقد و بررسی است
طوسی،شیخ(اشجاروابنیهوآالتعینوزمینقیمتوعینمشهور فقها، . محروم می باشد

،1387المحققین،فخر؛224ص،1368حلّی،عالمه؛835ص،1409حلّی،محقق؛230ص،1411اول،شهید؛126ص،1387
؛211ص،1368نجفی،؛365و364ص،1412طباطبایی،؛509و508ص،1405حلّی،؛190ص،1416ثانی،شهید؛240ص

؛126ص،1413بروجردي،؛25ص،1409سبزواري،موسوي؛18ص،1428حکیم،طباطبایی؛56و46صتا،بیخاجوئی،
شعرانی،؛349ص،1404صدوق،شیخ(اشجاروابنیهوزمینعین،دیگرايدسته؛)13و12صتا،بیبروجردي،

،1410مفید،شیخ(اشجاروابنیهعینومسکونیخانهزمینقیمتوعین،یبرخو ؛)668ص،1367

خانهزمینعینگر،یدي اعدهو) 22ص،1385صافی،؛258ص،1405ادریس،ابن؛100ص،1413همو،؛687ص
در نظر .)585ص،1415مرتضی،دسی(2انددانستهرا متعلّق این محرومیت اشجاروابنیهومسکونی

همراه باظاهراینلیکناستترکهتمامدرزوجهبودنسهیمی مقتضقرآنظاهرگرچه انشیا
خوردهتخصیصواردهروایاتباباشند،یمترکهتماماززوجهارثبردالّکهی اتیرواعموم

طوسی،(معصومتقیهدلیلبهیانیز،استحقاق بردالّمنصوصروایاتو)98ص،1412روحانی،(

روایاتبامخالفتلیدلبهیا)465ص،1374فاضل،(فقهامشهوراعراضبواسطهیا) 155ص،1390
کنار)45ص،1419رودسري،(هیامامفقهاياجماعباتعارضیاو)6ص،1385صافی،(حرمانمفید

ابن؛116ص،1414طوسی،شیخهمان؛مرتضی،سید(شدهزینتیمحرومنیابراجماعي ادعا. روندیم

.)259و258صهمان،س،ادری
اتیرواوقرآناتیآحولشدهمطرحالتیتاووراداتیابهمستقل،ي نوشتاردرنگارنده

ومتعددداتیتاکبانساءسوره7هیآکهاستآنمطلبخالصه3پرداخته؛تیمحرومی ناف
ماتركتمامدرتیاقربقاعدهتیرعاباراورثهتمام،»..کثرأومنهقلّمما..«عبارتباخصوصاً

صیتخصامکاننیهمچن. ستینحیصحی نسبي أقربادرهیآنیاانحصاري ادعاودانستهمیسه
کاربردوجهنکهیاچهاستباطلزیناموالازی برخبهنسبتوزوجهخصوصدرهیآنیا

شرحبهستیبایمماتركتمامکهاستامرنیابردیتاکجهت» ..کثرأومنهقلّمما..«عبارت
حرمان،دیمفاتیرواکهکندیمی نفرای مطلبهیآازقسمتنیالذاگردندمیتقسي بعداتیآ

: ك.گردد رجه محسوب میبراي مطالعه ادله ارث زوجه از تمام ترکه در فرض انحصار که از جمله فروعات دیگر ارث زو. 1
.)126الی 97، ص1391صفایی و فوالدي سوادکوهی ،(
شاملتیمحرومنکهیادر. 165الی135،ص1389سوادکوهی،فوالدي. ك.رشیعهفقهاييآرادرتفصیلیمطالعهبراي. 2

273،ص1390،یوهسوادکي فوالدوی زنجاندیعم(: ك.ر. استاختالفولد،ذاتریغزوجهفقطیااستزوجاتتمام
.)292یال
.)100یال71ص،1389،یسوادکوهي فوالدوي شکار. (ك.ر.3
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نیزوجبینصتعلّقمجدداًزینسورههمان12هیآدرگریدطرفاز.دارندآناثباتدری سع
ی محظوراتزینهیآنیاصیتخصي ادعا. دهیگردحیتصرمشخّص،زانیمبهوماتركتمامبه
استنباطزوجهوزوجارثقیطروحدتآنازکههیآاقیسبانکهیاجملهازارددگرید
حقي اعطاازقبلستیبایمکهی اموالانیبمقامدرخداوندنیهمچن. استمخالفشودیم

وجودي ادعالذاکردهاکتفانیدوتیوصانیببهصرفاًگردد،اخراجترکهازاوبهزوجه
.استشارعانِیبمقامِدرسکوتنیامخالفگریدی اموال

،1408حمزه،ابن(کثرتبرفقهاازبسیاريکهدارندوجودي متعدداتیرواات،یآنیاکناردر
) 448ص،1377غروي،موسوي؛378ص،1415نراقی،؛853ص،1423سبزواري،؛455و443،ص1403اردبیلی،؛391ص
و صحیح السند منصوص اتیروا. اندکردهتصریحزوجهنصیبقمتعلَّدرآن ها ) همان(تواترو
.باشندیمیتمحرومنیایدالّ بر نفزین

تااستزوجهتیمحرومدرواردهروایاتدری بحثگردد،یمارائهنوشتارنیادرآنچه
. دارندی تیوضعچهمتنوسندمنظراز،یاساسراداتیابرعالوهاتیروانیاکهگرددمعلوم

.میپردازیمآنهای داللنقدبهلزومموارددرسپسواتیروانیای رجالی بررسبهابتداما

زوجهتیمحرومدرواردهروایاتی بررس.  1
ارثزمینوخانهازچیزيزنانهمانا«: کنندمینقل)السالمعلیه(باقراماماز.1- 1
.1»برندمیارثابنآنازپسشوداحداثبناییاینکهمگربرندنمی

مورداینکهجزباشدمی2واقفیهمذهبمتعصبشیوخاز»سماعهبنمحمدبنحسن«
بنمحمد«و) 100ص،)ه(1413،ییخو(»ادیزبنمحمد«.)103ص،1417طوسی،(گرفتهقرارتوثیق

آنبودنمرسلهبهحیتصرت،یروانیالیذدر»يبروجردمحقق«. اندثقه) 47صهمان،(»حمران
حدیثاینراویانازنفرچندیایکایشاننظردررواتطبقاتبهتوجهبای یعندینمایم

.کنندینمي ااشارهشیخوکالموجهبهکنیل؛)112ص،1413،يبروجرد(اندشدهساقط
کهاستاینانگریباستی نفسیاقدرنکرهکه»شیئاً«و»ترثال«عبارتمدلول،منظراز

ازنیزی عرفتبادر.)269صتا،ی ب،یعاملی جبع(ندارندهازمینوهاخانهازی همسهیچزوجات
درنهوعینخوددرنهی استحقاقهیچکهاستاین»بردینمارثزمینازي چیززید«عبارت
بناست؛خودیابد،یدرم»البناء«ازعرفآنچهنیهمچن.)387صهمان،،یروحان(نداردآنمالیت
.)82ص،1389،يشاهرود(استدلیلنیازمندعین،ازمحرومیتباهمراهقیمتازاقاستحقصرف

إِنَّ":علیهجعفری أَبعنزرارهومسلمبنِمحمدعنحمرانَبنِمحمدعنزِیادبنِمحمدعنسماعهبنِمحمدبنحسنُ. 1
رِثنَلَاالنِّساءنَیورِمالدنَلَاوکونَأَنإِلَّاشیئاًالضِّیاعِمثَیأَحدناءرِثنَبناءذلکفَی300،ص)الف(1365طوسی،("الب(.

.کردندانکاررا) السالمهمایعل(رضاحضرتامامترحلتشازبعدکهکاظماماماصحابازبودندگروهیواقفیه.2
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ازشوهرش،ماتركازبردنمیارثزوجه«: کنندمینقلالسالمعلیهباقراماماز.2- 1
آنچهازخانهاثاثوهالباسوهافرشومالازوچهارپایانوسالحوهاخانهوکشتزارها

يهاچوبکوهاپایهودرهاوشده،جداساختمانازآنچهوبردمیارثهنهادبرجايشویش
1.»شودمیپرداختاوبهآنهاقیمتازحقّشوشدهمیتقو

دوهر)20ص،)ب(همان،ییخو(»رئاببنی عل«و) 96ص،)الف(همان،ییخو(»محبوببنحسن«
توثیقیهیچ)60الی57ص،)ج(همان(»طربال«و)96ص،)الف(همانخوئی،(»خطّاب«خصوصدر. اندثقه

مگراستضعیفصدوقنقلبهروایتاینسندبنابراین. اندمجهولحیثاینازونشدهوارد
علیازمحبوببنحسن«صورتهبنیزاینجادرراروایتسند2شیختفکیکقرینهبهکسی

علیه(باقراماماصحاباز»رئاببنعلی«کهدانستدیبااماداردبیان»جعفرأبیازرئاببن
.)22ص،)ب(همانخوئی،(کندروایتواسطهبیبتواند تاستین)السالم

محرومیت،متعلّقمیاندرکهاستاینداردروایتاینمضمونسستیبرداللتآنچه
. نیاوردندمحرومیتمتعلّقزمرهدرراآنهافقهاآنکهحالگردیدهذکرنیزسالحوچهارپایان

کهاستی سالحمقصودکهاندداشتهبیانت،یروافرازنیاهیتوجمقامدرفقهاازايدسته
اب«مورددر. )حبوه(باشندمیمحرومآنازسایرینوبودهبزرگترپسرمختصمربوطزین»دو

.)257ص،تابیثانی،شهید(اندگرفتهقرارزوجهریغبروقفایوصیتموردکهاستفرضیبه
همان،خاجوئی،(انددانستهساقطحجیتازفقهااجماعبامخالفتدلیلبهراقسمتایننیزی برخ

.)10صتا،ی ببروجردي،؛386صهمان،روحانی،؛46ص
دییتاراآنروایتدرايقرینههیچاوالًکهاستمواجهایراداینبانخستتوجیه

نیستمعلومبودبزرگترپسرحقمتعلّقاموالهمانسالحازدمقصواگرآنکهگرید. کندنمی
زمرهدرکه»لباس«دیگرطرفازونیامدهمیانبهحرفیانگشتروقرآنازطرفیکازچرا

حالیکهدر3!بردمیارثآنهااززنکهگرفتهقراراموالیلیذدراست،بزرگترپسرمختصات
؛684ص،1410د،یمفخیش(فقهامشهورگریدطرفاز. گرفتیمقرارسالحردیفدربایستمی
،1403بحرالعلوم،آل؛296ص،1423،يسبزوار؛292صهمان،،ینراق؛19ص،1419،یحلّعالمه؛379ص،1407،یحلّ

إِنَّ":السالمعلیهجعفری ابعنرجاءبنطربالنعی الهمدانمحمدی ابخطابورئاببنی علعنمحبوببنحسن. 1
مماالبیتمتاعِوالثِّیابِوالرَّقیقِوالمالِمنَتَرِثُوالدوابِوالسالحِوالدورِوي القُرمنَزوجهاتَرَكمماتَرِثُلَاالمراةَ
،تَرَكموقَویالنِّقضالواألَجذاعوبقُّهای فَتُعطقَصنهح348،ص1404صدوق،شیخ("م(.

أبیعنزرارهعنرئاببنعلیعنمحبوببنالحسنعنسماعۀبنمحمدبنحسن"صورته بآنسندتهذیبیندر. 2
.استشدهذکر"السالمعلیهجعفرأبیعنرجاءبنطربالعنالهمدانیمحمدابیخطاب"و"السالمعلیهجعفر

3.یلنِعنِبسنِالْحعنهیأبعنالحسنبنأحمدعنفَضَّالٍبادمنِحىبیسنْعبٍعیشُعیقَرْقُوفقَالَالْعأَلْتاسأَبدبععاللَّه
خیش("جِلْدهثیابالثِّیابوالرَّحلَوالسیفلابنهفَإِنَّتماإِذَاالْمیتقَالَوالسیفقَالَبیتهمتَاعِمنْلَهمایموتالرَّجلِعنِ

.)346صدوق،همان،ص؛276،ص)الف(1365،یطوس
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مورددر1.راسالحمطلقنهواندآوردهحبوهمتعلّقاموالزمرهدرراریشمشفقط)319ص
وجیهراآنتانیستموجودروایتدرايقرینهطرفیکازکهمیداریمانیبزیندومهیتوج

کهاستاموالیبیانسخن،مقامآید،میبرروایاتسیاقازکههمچناندیگرطرفازوسازد
بهورثهنصیبتعلّقعدمووصیتمورداموالبحثحالیکهدرباشدمیمحرومآناززوجه
همتانیستزوجهمختصصرفاًورثه،بهانتقالعدموقفوصورتدرملکحبسیاوآنها،

مربوطاموال،ی برخارثازمحرومیت. شودآوردهاموالریساواراضیازمحرومیتردیف
وصیتمورداموالبهوراثحقّتعلّقعدمحالیکهدرباشد،یمدینووصیتاخراجازبعدبه
درزینروایاتدرتجزیه. استوراثسهملِّقمتعحصولازقبلمرحلهبهمربوطوقف،ای

باشندجداگانهکالمدوهمچونوبودهمجزّاحکمدودارايآنذیلیاصدرکهاستموردي
همگیوشده»دور«و»قري«بهعطف،»سالح«و»دواب«عناوینروایت،نیادرحالیکهدر

مزبوراموالمیاندراستنادنیابهتواننمیبنابراینمشترکند؛ومشابهمحرومیت،حکمدرآنها
رددیگربرخیبهنسبتوپذیرفتآنهاازبرخیبهنسبترامحرومیتوشدهتفکیکبهقائل
تیقابلازتیرواتاگرددیمموجبزینهیخارجهیقضبرحمل.)26ص،1428شاهرودي،(نمود

2.شودخارجاستناد

وهاخانهخاكازندارنداستحقاقیزوجات«: شدهتیارو)السالمعلیه(باقراماماز. 3- 1
نصیبپسگذاري،قیمتهاچوبوالواروزمیندرموجودبناياینکهالّاهمسرانشانزمین
دادهاوبهخانهخاكوزمینازچیزيپسخاك،اماگردد،میپرداختآنهاقیمتازایشان
.3»...شودنمی

بناهللاعبد«.)275صهمان،،ینجاش(استمذهبی فطحیولثقه»فضالبنحسنبنی عل«
زین) 87ص،)ط(همان،یخوئ(»فضالبنی علبنحسنبنأحمد«و)215صهمان،،ینجاش(»رهیمغ
علمايازیکهیچطرفازکهداردوجود»واسطیبکربنموسی«روایتاینسنددر. اندثقه

نجاشی،(استکتابداراياوکهداردمیبیانرفاًص»نجاشی«ونگرفتهقرارتوثیقموردرجال

مشهور.)177ص،1384ربانی،(ندارداومدحبرحتیداللتیکالم،اینکهشدهگفتهو) 107ص،1416

ص،1406اول،ی مجلس؛18و17صهمان،،یحلعالمهازنقلبهدیجنابن.(انددانستهسالحمطلقشاملآنرای برخهرچند. 1
نیادرواردهادلهوحبوهحکمرشیپذاصلکهاستنیاآنوداردزیني گریدرادیاهیتوجنیا)550،ص1413،يمنتظر؛406

.استپرداختهآنبهنیقائلادلهنقدبهمستقلی قیتحقدرزیننگارندهوبودهي عددتمراداتیاي داراخودخصوص،
.)127،ص1367،ینیکل(استشدهواردمضموننیهمبازیني گریدتیروا. 2
بکیراإنلزرارهقلت: قالبکربنی موسعنالمغیرةبناهللاعبدعنابیهعنالحسنبناحمدعنفضالبنالحسننبی عل.3

الجذُوعوالبناءیقَومأَنإِلّاأَرضٍلَاودارٍتُربۀِمنزوجهاتَرَكمماإِمرَأةٌتَرِثُلَاالنِّساءأَنَّ": السالمعلیهجعفری ابعنی حدثن
وهای فَتُعطالخَشَبننَصیبقیمۀِم،ناءاالبۀُفَأَمنَشَیئاًی تُعطفَلَاالتُّرباألَرضِمۀِلَاولَاهذَا: زرارةُقالَ."دارٍتُربشَکشیخ("فیه

.)301صهمان،طوسی،



1392بهار،1شمارة ، 43دوره ،فصلنامه حقوق78

درتنهاروایتایندیگر،طرفاز.)52صهمان،خاجوئی،(دانندمیضعیفومجهولرااوفقها
وجود»زبیربنمحمدبنعلی«،»فضالبنحسنبنی لع«بهشیخطریقدروآمدهتهذیبین

روایتشیوخازکهشدهادعااومورددر. نیامدهاومدحیاتوثیقدرسخنیرجالیونازکهدارد
. ندارداوحالبهضرريرجالیکتبدراوتوثیقعدملحاظاینازواست»طوسیشیخ«

مورددر.)150ص،)ب(همانخوئی،(».الوقتفیعلواکان..«: شدهگفتهاومورددرنیهمچن
فردبودن،اجازهشیخصرفکهنیستپذیرشموردادعاییچنینکهشدهانیبنخستمطلب

اینکهباکندروایتراويازرای ثیحدفردياینکهمیانتفاوتیهیچکند؛میتوثیقازنیازبیرا
بایداوصورتدوهردرونداردوجود،دینماروایتراکتبازکتابییااصولازاصلیاواز

بسیاريضعیفافراداجازهشیوخمیاندردیگرطرفاز.)150ص،)ب(همان(باشدشدهتوثیق
دومادعايمورددربود؟معتقدتوثیقازایشاننیازيبیبهتوانمیچگونهحالدارندوجود

موارددرعبارتاین. اوستسنّیرکبآید،میبر»کشّی«عبارتازآنچهکهدانستبایدزین
:آمده»بکرانبنحسنبناسحاق«ذیلدرمثالبرايرفتهبکارنیز»نجاشی«رجالازمختلفی

همان،نجاشی،(»..شیئاًمنهأسمعفلمعلواًالوقتهذافیکانوعنه،الکلینیکتابیرويکان..«

سنّیکبرهمان»الوقتفیعلواًکان«ازدمقصوکهآیدمیبرخوبیبهعبارتاینازکه.)199ص
اینبرشاهديکردهمیروایتاوخودازرا»کلینی«کتاب»حسنبناسحاق«اینکهواوست

.)83ص،1427سبحانی،(استامر
واندگردیدهمحرومهازمینی تمامقیمتوعیناز1طرفیکاززوجاتروایتایندر

.استشدهدانستهمحفوظاشجاروابنیهتقیمدرایشانسهامدیگرطرفاز
مورددری سؤالبهپاسخدرکهکنندیمتیروا)السالمعلیه(باقرمحمداماماز«.4- 1

پسمزارعوزمیناماونیوچوببنا،آجر،قیمتاستایشانبراي: فرمودندزنانراثیم
به. آنهاستبراينصیبشانهاباسلدر: فرمودندها؟لباس: گفتمامامبه. نیستبرایشانمیراثی
مشخصقرآندرهشتمیکوچهارمیککهحالیدرشده،مقررچنینچرا: گفتمایشان
نیستاینجزوببردارثآنبواسطهتانیستزوجبانسبیوندیپدارايزوجه: فرمودندشده؟

کندازدواجهزوجاستممکنکهشدهبرقرارجهتبدینحکمنیاوشده؛واردایشانبرکه
2.»گردندزمینشاندرمزاحموایندیبهستنددیگريقومازکهفرزندانشیاشوهرشو

.استی نفسیاقدرنکره،عبارتنکهیابهعنایتبا. 1
جعفری أبعنیالزُّطّاعِیبسریمعنإِلّاأَعلَمهلَا: قالاألحمرأبانعنالحکمبنی علعنادیزبنسهلعنأصحابنامنعدة. 2
واألَرضأَماوالقَصبِوالخَشَبِوالبناءوالطُّوبِمۀُیقلَهنَّ":قالَراث؟یالممنَلَهنَّماالنِّساءعنِسأَلتُه: قالَالسالمهیعل

قاراتنَّراثَیمفلَاالع؟: ،قالَ"هایفلَهقُلت؟یفَالثیالثِّ":قالَابنَّابنَّینَصلَههقالَ."ب :یک: قُلتفذَاصاروههذنُلالثُّمهوهِذل
عالرُّبمسأَنَّ": قالَ؟یمرأَةَلیلَالملَهاسبتَرِثُنَسبِهإِنّماوهخیلَلٌیدهمیعإِنّماوذاصارالیکَکَذاهجرأَةُتَتَزَوفَالمءیجی

.)129کلینی،همان،ص("عقارِهمی فقَوماًزاحمیفَنَیآخَرقَومٍمنولَدهاأَوزوجها
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غالیودروغگوبهرجالعلمايکهشدهواقع»اآلدمیزیادبنسهل«روایتاینسنددر
ازحکمبنعلی«: استچنین»صدوق«نقلبربناروایتاینسند1.اندکردهتصریحاوبودن
. استثقه»األحمرابان«.)347ص،1404صدوق،(»السالمعلیهاهللاعبدأبیازمیسرازأحمرأبان

علی«ازکالمینقلبهتنها»کشّی«کهبوده»العزیزعبدبنمیسر«هماننیز»الزطّیبیاعمیسر«
ص،)د(همانخوئی،(»استثقهمیسر«: کهکردهبسندهاستواقفیهازخودکه»فضّالبنحسنبن

لیکنشودمیاستنباطایشانبودنممدوحآنهاازکهاستشدهواردنیزروایاتی.)118الی112
روایاتگونهاینکهاندنمودهتصریحبزرگانازبرخی. اوستخودروایاتایناکثرراوي

خودازتمجیدبهاسالمیجامعهدراوکهچرادهدمیقرارظنّسوءمعرضدرراشخص
اوروایتپذیرشکهچراباشدمینیزدورمستلزمگریدطرفازو)251ص،1429ربانی،(هپرداخت
درکهروایاتیپذیرشبهاستمنوطنیزوثاقتاحرازوایشانوثاقتاحرازبهاستموکول

ابن«متاخریناز.)158و157ص،1428سبحانی،(باشدمیاوخودآنهاراويکهشدهوارداوباب
عالمه«و) 449ص،1414اردبیلی،؛195ص،1393داود،ابن(دانستهممدوحرااو»اردبیلیمحقق«و»داود
معلومولی) 279ص،1417حلّی،عالمه(استکردهضبطثقاتبهمربوطبخشدررااونیز»حلّی
.استواردهروایتهمانتوثیقاینریشهومبناکهاست
بهزوجاتاگراینکهنخستاست؛واردایرادازايعهمجموروایتاینبهمفاديلحاظاز
چرانیستمعلومگردند،میماتركبخشازمحرومخودهمسرنسبدرورودعدمدلیل

گردندنمیخودهمسرنسبدرداخلنیزایشان؟!اندماندهاماندرمحرومیتاینازمردان
بهمردانگرایشکهمطلباینتنگرفنظردربانیهمچن.)425و424صهمان،غروي،موسوي(

براي2بیوهزنانازدواجموانعومحذوراتازبسیاريوبودهزنانازبیشتربسیارمجددازدواج
آنکهحال!است؟نگرفتهرامرداندامنمحرومیتاینچرانیستمعلومندارد،محملیمردان

علیهیشهدعیسیبنمحمدبنأحمدکانَویهفعلیهمعتمدالحدیث،غیرفیضعیفاًکان":داردمیبیاناومورددرنجاشی. 1
دیگرجايدرو) 142،ص1417طوسی،شیخ(کردهفیتضعرااونیزشیخ) 185نجاشی،همان،ص("..الکذبوبالغلو

اواز فضل بن شاذان نیز نقل شده که در مورد ) 261،ص1390همو،("..األَخبارنقّادعندجداًضعیفهوو..":نویسدمی
واسطی بغدادي(."...الدینۀ و کان ضعیفاً جداً فاسد الروای":ابن غضائري نیز گفته)837،ص1404،همو(."و هو األَحمق..":تهگف
.)همان،یربان(دانندیمفیضعرااوعاملیمحمدوحلّیمحققآبی،فاضلاردبیلی،محققشهیدین،)125و67ص،1422،
کهمجددازدواجدروجدانیقناعتعدموخویشسابقهمسربهوفادارياي،عشیرهوياقبیلهتعصباتقبیلازعواملی.2

لزومفرزندان،باجدیدهمسربرخوردنحوهوآیندهوضعیتازنگرانیآید،میحساببهاخالقیفضیلتايگونهعرفدر
ازدستهاینباالينسبتاًسنّشود،میمعهجادرایشانخودنماییازمانعکهاسالمدیندرحجابوظاهريهايزیباییحفظ
بخصوصمردانرغبتعدمخود،بهنسبتدیگرانافکارونزدیکانازترسبالغ،پسرانبخصوصفرزندانمخالفتزنان،
یافرزندصاحبخویشمتوفیهمسراززنانایناعظمقسمتاینکهبهتوجهبابخصوصبیوهزنانباازدواجبهمجرّدمردان

معیشتتنگیوفقرواسطهبهمجددازدواجازمانعکهایشانفرزندانیاایشانازايدستهبودنمتمکّنباشند،مینیززندانفر
.دیگرعواملازبسیاريوباشدمی
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تريقوينحوهبمردانموردردگردیده،بیانزنانازدواجنتیجهمورددرکهاحتمالیهمان
محرومیتچنینموجبزوجات،درنگرانیایناگرنیهمچن!)317ص،1425صادقی،(داردوجود

کهچراداردوجودنیزمتوفیخواهرانودخترانمادر،مورددرنگرانیهمینگردد،عظیمی
کمتردخترانوانخواهردرحداقلمسلّماًنباشد،زوجهازبیشایشانازدواجاحتمالاگر

.)305ص،1365همو،(گردیدمیجارينیزایشانمورددرمحرومیتحکمبایستمیلذانیست
علّتنهواستحکمتشریعحکمتبیانمقامدرعبارتاینکهگرددبیاناستممکن

وتضییقاینحالیکهدرگرداندمیمضیقیادهدمیگسترشراحکمدایرهکهاستعلّتآن؛
تعلیلحرف«: شدهگفتهپاسخدر.)36صهمان،لنکرانی،فاضل(آیدنمیبرحکمحکمتازسعهتو

وجودگویندمیسخنمناطتنقیحازکهآنگاهاصولی،عالمان. حمکتنهداردعلّیتدرظهور
.)44ص،1386صانعی،(»...آورندمیحساببهقطعیمناطهاينشانهازیکیراتعلیلادات

کهگوییممیهمبازباشدداشتهوجودروایتذیلبودنحکمتدراصرارگراهمچنین
جهینتیاوباشدموجودآندرغلبهبایستمیحداقلعنوان،صدقوپذیرشبرايحکمت

وعرفاًوباشدبودهقانونگذارتوجهموردزینآنلیقلمواردکهباشدتیاهمباقدرآنمزبور
وجودمسألهصورتحذفباسهیمقادرشدهی نیبشیپجهینتازلعدوي براي بهترراهعقالً

زوجازولدذاتزوجاتدرغلبهمحرومیت،مسالهدرکهاستحالیدراینباشد؛نداشته
تردیدبی. باشدمیهمسرشانفوتازبعدزوجاتمجددازدواجقلّتآننتیجهکهاست

است؛قلیلگردندمیی دائمنوعازومجددازدواجبهموفقکهايبیوهزناندرصدکهدانیممی
دائمازدواجبهموفّقکهبیوهزنانازکمدرصداینخاطربهصرفاًکهاستصحیحآیاحال
؟!گردندمحرومخویشهمسرازماندهبرجاياموالاعظمبخشاززوجاتتمامیشوند،می
بهآیا! ؟ساختمحرومگرفتهتعلّقآنبهحقّشکهآنچهازرافردتوانمیامکانصرفبهآیا

کنند،استفادهمادینیوملّیمنافعبرخالفنترنتیاازافرادبرخیاستممکنکهاینصرف
! ؟کردممنوعآنبهآزادی دسترسازرامردمهمهودادآنازاستفادهتحریمبهحکمتوانمی

مقبولوممکنسهل،امريمستحقّینمیاناآنهتقسیمها،باغوزراعیاراضیامثالدرهمچنین
؛326ص،1415سبحانی،(استمحرومیتبامقایسهدرترعادالنهوترعاقالنهبهتر،حلّیراهوبوده

آنازچنینکهاستعادالنهغیروعقالییغیرامريمشاعمالتقسیمآیا.)20ص،1428شاهرودي،
حلراهها،خانهمانندنباشدتقسیمقابلاگرنیزهاباغواراضیغیردر! ؟استشدهدوري
1.باشدمیمحرومیتازترمتعارفوترمعقولمسلّماًفروش

آنحکمتبهی لیتفصعلمبهي ازینآنازتیتبعي براحکم،اصلاثباتازبعد؛یبل
قابلتسیبایمگردد،یمذکرافکاراقناعي برای وجوه،یحکمۀ ادلّدرکهآنگاهکنیلستین

.1357مصوبمشاعامالكفروشوافرازقانون. 1
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زوجهبهاموالنیامیتسلنکهیابهنظرمیریبپذراتیروانیااگرنیهمچن. باشدعادالنهوفهم
ی معنبداننیابود،خواهداموالدرافسادونیریساآزاروتیاذمانندی حرامامردهیبعمقدمه
ی حتآنکهحالاست؛حرامزینخودحرام،دهیبعمقدمهشارع،ي قانونگذارمنطقدرکهاست

بهنظری عیشعالمانداردوجودی منطقرابطهحرامجهینتوحاللمقدمهانیمکهیی جادر
خودکهی هانیفقکهاستسؤالنیاي جاحال.)292و291ص،1372مظفر،(دهندینممقدمهحرمت

1.اندرفتهیپذشارعبهراآننسبتچگونهانددانستهباطلرااستداللطرزنیا
بردنمیارثزمینازچیزيزوجهچراآنکهپاسخدرسنانبنمحمدبهرضاامام«.5- 1
پذیرامکانتبدیلشوتغییرزمین«: نوشتندساختمان؛ازهايشدنیجداوآجرقیمتازمگر

دراستجایزتبدیلشوزوجهتغییروزوجش،وزوجهمیانرابطهقطعحالیکهدرونیست
آن. نداردامکانفرزنديوپدررابطهازانفصالونیستندچنینندفرزوپدررابطهحالیکه
تبدیلشوتغییرکهشدهدادهقراراموالیدرهماومیراثبرودوبیایداستممکنکهچیزي
2.»پابرجاستوثابتخودشمثلکهاستکسیبرايپابرجاستوثابتچهآنوداردامکان

سههر33.3انددانستهضعفاوکذابیناشهرازرا»سناننبمحمد«،رجالیوناتفاقبهقریب
.)17صهمان،صافی،؛150و149ص،1385صانعی،(استضعیفزیناوبهصدوقطریق

یکازهمسرشانداراییازعظیمبخشاززوجاتمحرومیتمیانتوانمیچگونهواقعاً
درمسئلهفرضآنکهحالکرد؛ربرقراايرابطهمقابل،طرفدرایشانازجدائیامکانوطرف
داشتهامکانچونآیا«؟!بودهاوزوجیتعلقهدرهمسرشالفوتحینتازوجهکهاستجایی

شوهرارثازبایدامکان،ایننفسسبببهفقطنداد،طالقشولیدهدطالقرااوشوهرش
نیهمگریدطرفاز.)438صهمان،غروي،موسوي(»!گردد؟بهرهبیآنمانندوبناءوزمیندر

صدوق،خیش؛299،ص9،همان،جیطوس؛ 129و128کلینی،همان،ص(شدهواردمضمونهمینبانیزدیگرتیرواسه. 1
.)347همان،ص

2 .سنانبنمحمدی العلیه السالم الرضاکَتَبمایفنکَتَبوابِمجهلسائلَّۀُمرأَةُعنتَرِثُلَاأَنَّهاالمقارِمإِلّائاًیشَالعۀَیقم
ورُهاییتَغیجوزوالعصمۀِمنَنَهیبونهایبماینقَطعأَنیجوزقَدالمرأَةُوقَلبهورُهییتَغیمکنُلَاالعقارلأَنَّالنِّقضِوالطَّوبِ

کانَیذهبوءییجِأَنیجوزفَمابِهااإلِستبدالُیمکنُالمرأَةُومنهای التَّفَصیمکنُلَالأَنَّهکَذلکالوالدوالولَدسیلَولُهاَیتَبد
صدوق،همان،(."امِیالقوالثُّباتی فمثلُهکانَحاله،کَمنی علَمیالمقالثابِتکانَوأَشبههماإِذَارُهییتَغولُهیتَبدیجوزمایفراثُهیم

.)347ص
)328نجاشی،همان،ص.("بهتفرّدماالییلتفتالولیهعیعولالجداًضعیفرجلٌهوو": گویدمیاومورددر»نجاشی«.3
. "اهللابعبدلیسوسنانابنالمشهورینالکذابینمنأن":استگفتهاوحقّدرکهاندکردهنقلنیز»شاذانبنفضل«از
. "ضعفهوتهمتهفیۀالعصابتختلفالفیه،مطعونٌسنانبنمحمدو..":داردمیبیاننیز»مفیدشیخ«) 507،ص1411عاملی،(
همان،بغدادي،واسطی؛619،ش219،ص1417طوسی،(اندکردهحیتصراوضعفبهزینگریدی برخ)168،ص)ه(خوئی،همان(

ابناردبیلی،محققثانی،شهیدحلّی،محققاز.)360،ص1362عاملی،؛394و348و89حلّی،همان،صعالمه؛92و16ص
ربانی،همان،(انددانستهضعیفرااوکهشدهنقلدیگربسیاريوبروجردياملی،عمحمدسیدطباطبائی،علیسیدطاووس،

.کنندتوثیقرااونامند،می"توثیقامارات"باتااندخواستهمتأخرینازايعدهجماعت،اینمقابلدر.)215ص
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موجبزنازمردیی جدااحتمالصرفاگرشود؛یممطرحزینمردمورددراحتمال
نکتهنیااگر!ردیبگهمرامرداندامنستیبای متیمحرومنیهمگردد،یمزوجهتیمحروم

وجهنیای نیسنگبوده،برخورداری نییپادرصدازسابقدرطالق،کهمیریبگنظردررا
1.گرددیمترروشن

ازچیزيزنانبرندنمیارث: فرمودمیکهکنندمینقلالسالمعلیهباقراماماز«. 6- 1
2.»نخلودرختساختمان،قیمتآنهاستبرايوغیرمنقوالت،

است»محبوببنحسن«،»أحول«ازبالواسطهراوي«: شدهگفتهتیروانیاسندمورددر
وجودازاوبرايمستقیمروایتامکانوکردهفوتاوطفولیتسنرد»أحول«حالیکهدر

ممکن.)322ص،1428سبحانی،؛120و116ص،1413بروجردي،(»استمرسلهروایتاینپسنداشته
اگرحتّیودادهقرار3اجماعاصحابازرا»محبوببنحسن«کشّی،کهشودبیاناست

حقّدرکهبودخواهداجماعاصحابمرسالتصادیقمازاست،مرسلهروایتاینبپذیریم
حتیکهشدهگفتهمقابلطرفدر. استحجتمسانیدشانهمانندآنهامراسیلاندگفتهایشان

اینخودتوثیقازبیشتر)257الی255ص،)ب(1410،ینیخمي موسو(شودپذیرفتهاجماعایناگر
کذّابوغالیافرادکنندمیحدیثآنهاازشانیاهکراویانیمیاندر. آیدنمیبرآنازراویان
که»حضرمیقاسمبناهللاعبد«از»عمیرابیبنمحمد«مثالبرايشوند؛میدیدهزیادي

اومورددرکه»بطائنیحمزهبنعلی«ازیا)204ص،)و(همانخوئی،(دانستهجاعلرااو»نجاشی«
استهمچنین. کندیمتیروا)249صنجاشی،همان،؛204ص،)ز(همان(»ملعونٌمتّهمکذّاب«: گویدمی

یعرفکماالسالمعلیهاالماممنااللفاظبهذهلیستأنّهاصوتهابأعلیتناديالروایۀهذهو":شدهانیبتیروانیامورددر.1
.)111طباطبایی،همان،صبروجردي(".السالمعلیهعنهمالمنقولهاالحادیثالفاظفیبصیرهأدنیلهکانمنذلک

قیمۀُلَهنَّوشَیئاًعقارِالمنَالنِّساءیرِثنَلَا":یقُولسمعتُه: قالالسالمعلیهاهللاعبدی ابعناالحولعنمحبوببنالحسن.2
ناءالبرِوالشَّجعن".النَّخلِوی یوربِالبناءالدنإِنّماونَی عمۀالنِّساء348صدوق،همان،ص(الزَّوج(.

کالم ایشان . ندیر به قاعده اجماع می نمایان کرده است که علما از آن تعبیکشی درباره هجده نفر از اصحاب ائمه،عبارتی را ب.3
أجمعت العصابه علی تصدیق هوالء االولین من أصحاب أبی جعفر و أصحاب أبی عبد اهللا علیهما السالم و ":چنین است

زراره و معروف بن خربوذ و برید و أبو بصیر االسدي و الفضیل بن یسار و محمد بن :أفقه االولین ستُه: فقالانقادوا لهم بالفقه؛
أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن ":داردز دربارة فقهاي اصحاب امام صادق علیه السالم بیان میو نی...مسلم الطائفی

جمیل بن دراج و -الذین عددناهم و سمیناهم ستّه نفر-و أقرّوا لهم بالفقه،من دون اولئک الستّههوالء و تصدیقهم لما یقولون،
أنّ أفقه هوالء -و هو ثعلبه بن میمون-و زعم أبو إسحاق الفقیه: قالوا.د بن عثمانعبد اهللا بن مسکان و عبد اهللا بن بکیر و حما

و نیز درباره شش نفر از اصحاب فقهاي حضرت موسی بن ."و هو أحد أصحاب أبی عبد اهللا عیله السالمجمیل بن دراج،
ن یوثاقت ا،ایشاناز عبارتهان،یاز فقبرخی. آوردجعفر و ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیهما السالم بیانی مشابه می

اند مقصود،عالوه بر وثاقت ز گفتهیاي ناند؛ عدهن گروه دانستهیق همیح و توثیان را استفاده نموده و آن را به معناي تصحیراو
ان به ین راویاز اح باشد،یان معتبر و صحین راویتا اتی،یعنی اگر سلسله سند روایباشد؛ز مییت آن ها نیصحت روان افراد،یا

ن هجده نفر یف برخی از ایاند و به تضعرفتهین عبارت کشّی را نپذیگر از فقها اصوال ایدسته د. حه خواهد بودیت صحیبعد روا
.144الی 44،ص همانربانی،: ك.رن بحثیل ایبراي تفص.پرداخته اند
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اهللاعبد«و»سنانبنمحمد«،»جمیلهابی«،»بطائنیحمزهابیبنعلی«ازکه»یحییبنصفوان«
تواننمیامور،اینبهتوجهبا.)253الی250،ص1410خمینی،موسوي(کندمیروایت»خداشبن

.ایشانمرسالترسدچهتاستدانحجتوصحیحراایشانمسندات
و«عبارتاز. استگردیدهمحرومهازمینانواعتمامقیمتوعیناززوجهروایتایندر

بردیمارثاشجاروابنیهقیمتاززوجهاینکهنخستشود؛یماستخراجمطلبدونیز»..لَهنَّ
وعیناززوجهآنکهدیگروی ساختمانمصالحسایروهاینوآجرهاقیمتازصرفاًنهو

برآنعینبهصرفاًزمیناززنمحرومیتاگرکهچرااستمحرومهازمینانواعقیمت
بیانمقامدرآنکهحالوشدیمبردهنامنیززمینقیمتازقسمت،ایندربایدگشت،یم

نیاوردهمیانبهی امنزمینازآن،قیمتازوبودهمحرومآنهاعینازصرفاًزوجهکهی اموال
.                آیدیمبرچنیننیزروایتاینی ابتدائعبارتازکههمچنان. است
1.»نیستزنانبرايزمینوخانهازچیزي«: کهاستروایتصادقینازیکیاز. 7- 1

همان،،ینجاش(استثقهومذهبی واقفکهشدهواقع»ادیزبندیحم«تیروانیاسنددر

کتبدرزین»سماعۀبنجعفر«. استمتعصبی واقفزین»سماعهبنمحمدبنحسن«.)132ص
»سماعۀبنمحمدبنجعفر«هماناوکهنظرندنیابری برخلذانشدهبردهی ناماوازی رجال
بنمثنی«میانمشتركنیز»المثنی«.)40یال37ص،)ي(همان،یخوئ(باشدیمثقهوی واقفکهاست

شرحدر»کشّی«. شودمیاطالق»الحناطمثنی«دوهربهکهاست»ولیدبنمثنی«و»معبدالسال
ال..«: کهکردهبسندهاستمذهبفطحیخودکه»حسنبنعلی«ازبیانیبهصرفاًایشانحال
نیزمعاصرینازبرخیکهگونههمانکنیل.)190ص،)ح(همانخوئی،؛39ص،1403اردبیلی،(».بِهِمبأس

صانعی،(نداردایشانمدححتّیوتوثیقبرداللتی،»بهمبأسال«عبارتکهاندنمودهتصریح

ثانی،شهید(کندمیمعرفیضعفاازجماعتیراحدیثاینراویاننیزثانیشهید.)144صهمان،

.)190ص،1404مجلسی،(داندیمضعیفراحدیثایننیزثانیمجلسی؛)260صهمان،
ازکهنیابدونشدهدانستهنیزموخانهمتیقونیعتیمحروممتعلَّقتیروانیادر

. دیآانیمبهی کالماموالریسایاخانهي بنامتیقبهنسبتشانیااستحقاق
ی بدرست: فرمودیمکهشنیدم)السالمعلیه(باقراماماز: کندیمروایتالصائغیزید«.8- 1

یزید. چوبوآجرقیمتاستایشاني برالیکنوبرندینمارثي چیزخانهزمیناززنانکه
پس. دهندینمقراراتخاذموردرانظراین)عامهاهل(مردمهمانا: گفتمایشانبه: گویدیمالصائغ

أحدهماعننیأعبنالملکعبدعنی مثنعنسماعۀبنجعفرعمهعنالسماعۀبنمحمدبنالحسنعنادیزبندیحم. 1
.)129کلینی،همان،ص("ئاًیشَالعقارِوالدورِمنَللنِّساءسیلَ": قالالسالمهمایعل
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)هیچکه(نهادندگردناگرپسزنیمیمتازیانهباراآنهاافتدمابدستحکومتهرگاه: گفت

1.»زنیممیراایشانشمشیرباوگرنه

ی واقعچهرهبیتخرصدددر،2استافرادنیگوتردروغازکهتیروانیامیمستقي راو
وتیهدادرشانیانخستابزارکهکندی معرفي فردراشانیاتاکوشدیموآمدهبرامامان
بهآنانتسابوتیروانیاجعلبااوکهاستواضح. استانهیتازوریشمشن،یریسااقناع
اماموعهیشدستدردینباحکومتکهگرددمسلّمعهیشریغانیمدرتااستنیای پردامام

ازتار؛یشمشواستانهیتازبود،خواهدمردمانتظاردرکهي زیچآنوگرنهردیگقرارشانیا
مأمورامامکهیحالدر. دینمابیترغزمانآنی عیشریغحکومتي ابقابهرامردمرهگذرنیا

وهیامی بنامثالکهدینمای لیوسابهتمسککهنیانهدهدارائهبرهانخلقتیهداردتااست
خواستندیمکهی راهبهرامردموکردهحفظراخودحکومتوزدهچنگآنبه3عباسی بن
وحقّراهازرامردمقتل،وشتموضربوهجوکهاستمشهودوواضح«. کشاندندیم

کینزدحقبهراشانیاچهآنوسازدیمدورمرتبهی اعلدرخدا،بکتابهعملواستماع
ي موسو(».استاحسانوعدلوکینخلقوخوشزبانگرداند،یمی الهکالمۀ فتیشوکرده

قبولرامنحرفدیبگوانسانکهنیا«کهاندنمودهانیبصراحتاًزینی برخ.)210صهمان،،يغرو
بهردیگقرارانسانسري باالاگرریشمشرایزست،ینحیصحکشمیمراتوریشمشباوالّاکن

ایآوجوهنیابا4.)12ص،1420،یلیاردبي موسو(» باطلچهوباشدحقچهردیپذیمراسخنناچار
!د؟یبگوی سخننیچنامام،استممکن
نیادوروزمانندارد؛ي سازگارزینزمانآنی خارجتیواقعباتیروانیاگریدي سواز

زنانازتیحمابهمردانتانبودهتوجهموردزنان،حقوقبهمربوطمباحثمسلماًتیروا
بهوندینمااعتراضحکمنیامقابلدرزنانیارفتهینپذراشیخوی افتیدراالرثسهمشیافزا

ی مفهومتیمحرومنیابهمرداننشدنی راضی طیمحنیچندرلذاندینمااستنادزینقرآناتیآ

جعفراباسمعت: قالالصائغیزیدعنی مثنعنرباطبنالحسنبنی علعنحکیمبنمعاویۀعناهللاعبدی اببنمحمد. 1
لَاالنّاسإِنَّ: لَهفَقُلت: قالَ.الخَشَبِوالطُّوبِقیمۀُلَهنَّلکنوشَیئاًاألَرضِرباعِمنیرِثنَلَاالنِّساءإِنَّ": یقُولالمالسعلیه

)129،همان،صینیکل(".بِالسیفعلَیهضَرَبناهمإِلّاوإِنتَهوافَإِنبِالسوطضَرَبناهمولِّیناهمإِذا: فَقالَ.بِهذایأخُذُونَ
بنمحمدوالصائغدییزوانیظببنیونسوالخَطّابأَبوالمشهورونالکَذّابون":دیگویماوحقّدر»شاذانبنفضل«.2

)344ص،همان،یلیاردب؛188،همان،صیعاملی جبع؛418،همان،صیحلّ؛130،ص)و(،همانیخوئ(."أَشهرُهممنهیأَبوسوسنان
نیاانیبازبعدی ثاندیشه) 285،ص1393داود،ابن.(استمذهبی واقفاوکهکندیماضافهاوحالشرحدرزین»داودابن«

ی جبع(."...شاذانبنالفضلُقالَفَقَدالصائغدیزیبِکینَاهوضُعفاءجماعۀی الثانقِیطَری فو.. ":داردیمانیبنیچنتیروا
.)261تا،صی ب،یعامل

حسنِوالتَّقیۀِوالْوقَارِوالتَّأَلُّفوبِالرِّفْقِإِمامتَنَاأَنَّوالْجورِوالْعسفوبِالسیفکَانَتأُمیۀَبنیإِمارةَأَنَّعلمتأَما...".3
.)165،ص1409،یعامل("فیهأَنْتُممافیودینکُمفینَّاسالفَرَغِّبواالاجتهادوالْورعِوالْخُلْطَۀِ

.www.balagh.netی نترنتیاآدرسبهدیکنرجوع"دوبارهی نگاهارتداد"مقالهبهی دسترسي ابر. 4
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سنّتوقرآنخالفبروداشتنداصرارعصبهراثیمبروستهیپکهعامهگریدطرفاز. ندارد
نیارشیپذعدم.)73ص،1380،ینیعابد(کردندیمقبولراحکمنیامطمئناً،اندشدهملتزمآنبه

درشانیاباشد؛تواندینمزینآناطالقوعموموقرآنبهالتزامبواسطهعامهجانبازحکم
1.اندبودهدیالمبسوطقرآندییتقوصیتخص

2.»برندینمارثزمینعقاراززنان: کهاستروایتالسالمعلیهباقراماماز«.9- 1

فقهامشهور. اندثقه) 126صهمان،(»دراجنبجمیل«و) 260صهمان،،ینجاش(»ابراهیمبنی عل«
حسنهرااوروایتوممدوحمتقدم،رجالیونازتوثیقورودعدمبدلیلرا»هاشمبنابراهیم«

.)185صهمان،،يانصار؛41صهمان،،یخاجوئ(دارنداووثاقتبهنظرنیزدیگری برخ. انددانسته
زمینخودمقصوداگر: کردمطرحراوجهدوتوانیم»االرضعقار«عبارتازمقصوددر

گرددیمهازمینانواعقیمتوعینشاملصرفاًمحرومیتکهداردمطلباینبرداللتباشد
رااستقراروثباتوصف،زمینبهاتّصالباکهباشندی اموالمقصود،دارداحتمالهمچنین
.بودخواهدمحرومزمیندرستقرماشجاروابنیهازفقطزوجهاینجادرکهآورده،بدست
)منقوالتریغای(مزرعهازونیزماززنان: استتیروا)السالمهیعل(باقراماماز «.10- 1

3.»برندینمارث

نیادر.)228ص،)و(همان،یخوئ(استحیصح»ونسی«بهخیشقیطروتیروانیاسند
ي دارانیزمدرکهچهآنتماممتیقونیعوهانیزمی تماممتیقونیعاززنانزینتیروا

.  باشدیممحروماشجاروهیابنمانندانددهیگرداستقراروثبات
ازبردینمارثزوجههمانا: شدهتیروا)السالمهمایعل(صادقاماموباقراماماز«.11- 1

اگرآنهشتمیکیاچهارمکیوي گذارمتیقچوبوآجرنکهیامگرنیزمیاخانهخاكاز
4.»گرددیمپرداختشانیابهچوبوالوارهاوآجرمتیقازباشدي فرزندزوجهي برا

میابراه«قیتوثبواسطهآنرازینی برخواستخمسهي فضالحسنۀبهمشهورتیروانیا
.)41صهمان،،یخاجوئ؛361صهمان،،ینراق؛364صهمان،،ییطباطبا(انددانستهحهیصح،»هاشمبن

.)78،همان،صینیکل(شدهواردمضموننیهمبهوي راونیهماززیني گریدتیروا.1
تَرِثُلَا":قالالسالمعلیهجعفری ابعنمسلمبنمحمدوزرارهعنجمیلعنعمیری ابابنعنیهابعنابراهیمبنی عل.2

نالنِّساءقارِم128،همان،صینیکل("شَیئاًاألَرضِع(.
لَاواألَرضِمنَیرِثنَلَاالنِّساء":قالالسالمهیعلجعفری ابعنمسلمبنمحمدعنزرارهعنحمرانبنمحمدعنونسی.3

.)82،ص)ب(1365،یطوس("ئاًیشَالعقارِمنَ
وجعفری أبعنمسلمبنمحمدودیبرولیفضوریبکوزرارةعننهیاذابنعنریعمی ابابنعنهیأبعنمیابراهبنی عل.4
لَاالمراَةَأَنَّ"السالمهمایعلأحدهماعنرواهمنمنهموالسالمهیعلاهللاعبدی أبعنرواهمنمنهمالسالمهمایعلاهللاعبدی أب

مۀِیقمنولَدلَهاکانَإِنثُمنَهاأَوربعهای فَتُعطَمۀًیقالخَشَبوالطُّوبیقَومأَنإِلّاأَرضٍأَودارٍتُربۀِمنزوجِهاتَرَکَۀِمنتَرِثُ
.)128ان،ص،همینیکل("الخَشَبِوالجذُوعِوالطُّوبِ
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. استشدهی معرفی اراضمطلقیاخانهنیزمت،یمحروممتعلَّقظاهراًتیروانیادر
ي هاساقهوهاینوآجرهاکهاندشدهدانستهمحروممتاًیقوناًیعهانیزمی تماماززوجات
آنهااززوجهسهموگرفتهقراری ابیارزمورداندرفتهبکارخانهساختماندرکهدرختان

دررفتهبکارمصالحمتیقازریغخانهي بنامتیقکهداشتتوجهدیبا. شدخواهدپرداخت
متیقدربلکهشناسدینمی استحقاقبناخودمتیقدرزوجاتي برازینتیروانیااست،آن

دارندانیبفقهاازی برختاشدهموجبتیروانیادر»أو«لفظ. داندیممیسهراشانیامصالح
آنتیعمومبهاستناداست،محتملکلمهنیانقشوکارکرددرکهی التاحتمابهتوجهباکه
نیزمازتیمحرومتیروانیاقّنیمتقدرونبودهحیصحی اراضتمامازشانیاتیمحرومدر

.)16صهمان،،یصاف(باشدیمی مسکونخانه
ودبودنحیصحي سندلحاظازکهریاختیرواسهجزکهشدمالحظهي بندجمعمقامدر

ازی همگاتیرواریسااست،حسنهکهچهارمتیرواوبودندموثقهکهنخستتیروادو
ونداشتهمطابقتگرییکدبازیني مفادلحاظازاتیروانیا. باشندیمفیضعي سندلحاظ
داللتآنهای سستبرصراحتاًشدهواردحکمعلّتیاحکمتدرآنهاازی برخدرکهی وجوه

تعارضراآنهابهرجوعشرطکهي نظربربنای حتقرآنبراخبارعرضتایرواحسب.دارد
،1417،ییخو(دانندیممیسهترکهتمامدررازوجهکهاستی اتیرواباتقدم،1بداندلیدلدستهدو

قلّتوطرفیککثرتبهنظرزینتعارضحدوثاصلدر.)67و66صتا،ی باهللا،فضل؛ببعد357ص
نگردد،مقابلادلهبطالنبهعلمموجبکهی زمانتازینکثرتصرفوودشینمگریدطرف

.)68صهمان،(ستینلیدل
مشهورعملکنیلدچارندي سندضعفبهاتیروانیاگرچهکهگرددانیباستممکن

عملکهرامبنانیافقهاازی برخاوالًکنیلکندیمجبرانراضعفنیاات،یروانیابهفقها
جنّاتی،بعد؛هب261ص،1417خوئی،(انددهیکشنقدبهگردد،اتیرواضعفجبرانموجبهافقمشهور

نیايمفادضعفونبودسندضعفدرمنحصراتیروانیابهمارادیااًیثان؛)171و170ص،1374
تیرواکي یمفادضعفجابرتواندینمفقهامشهورعمللذامیکردآشکارزینرااتیروا

کهگرددآنجابرتواندمیزمانیفیضعاتیروابهفقهاعملکهدانستبایدنیهمچن. باشد
امردردیتقلنیعنظرنیارشیپذوإالّباشدنداشتهمدخلیتیها،بدانعملدرایشاناجتهاد

،نخستبوده؛لیذوجوهازی یکبههانیفقمشهورعملزینمسألهنیادر.استقیتحق
سید(.اندداشتهاهتمامآنهارعایتبههموارهایشانوشدهنقلمتفاوتمعاقدباکهیاجماعات

وظاهريکثرت، دوم؛)259و258ص،1405ادریس،ابن؛116ص،1414طوسی،شیخ؛585،ص1415مرتضی،
ازناشینیزمرجحاینبهاخذلذااستادلهترجیحاسبابازفقهانزددرکهروایاتیی ابتدا

.باشندنداشتهی معارضکهی اتیرواولواخباری تمامعرضلزومنهو. 1
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تعارضبابمرجحاتازیکیکهحکماینباعامهمذاهبمخالفت، سوم. بودهایشاناجتهاد
درکههاییقرینهوجودنهاستعاملسههمینمسببروایتاینبهعملنیبنابرا.است
.باشدبودهمتقدمیندست

،1428حکیم،؛259و258،ص1405ادریس،ابن(اندنمودهتواتري ادعااتیروانیابهنسبتفقهابرخی

اوالًکنیل؛)3صتا،بیبروجردي،؛6صهمان،صافی،؛470صهمان،لنکرانی،فاضل؛378،ص1419نراقی،؛13ص
واقعیتعداداند،پرداختهگرییکدبااخبارنیامقابلهبهکهی سندگانینوازي اریبساعترافبنابر
بهنقلوعیتقطخاطربهی ولباشدروایتهفتیاششازبیشترتواندنمیجزماًروایاتاین

،1428شاهرودي،؛471صهمان،لنکرانی،فاضل؛20صهمان،صافی،(انددهیرستعدادنیبدآنامثالومضمون

ازناشیتواترادعاينهواستتحقیقموافقآنهاکثرتنهلذا)330و317ص،1415سبحانی،؛125ص
گردیدهمطرحفقهاازقلیلیتعدادسويازصرفاًادعاایناینکهبرمضاف. روایتهفتاین

تواترادعايادریسابنسپسوعهیشنیمخالفبااحتجاجمقامدرمفیدشیخمتقدمینازاست؛
ادعايکهرافقیهیندیدیمایشانازپس.)259و258ص،1405ادریس،ابن؛116ص،1413مفید،(اندکرده
تعدادبهایشانتعدادکهمعاصرفقهايازقلیلياعدهمیاندرمگرنمایدراواردهروایاتتواتر

چنینبهتوانمیآیا.)378ص،1419نراقی،؛34ص،1409شیرازي،(رسدنمیهمدستیکانگشتان
اتیروابردیگرطرفاز! تواترحدفوقادعايبهرسدچهتا! کرد؟دلخوشتواتريادعاي
صراحتاًنیزمعاصرینازبرخیو ) 448ص،1377غروي،موسوي(شدهتواتري ادعازینمقابلدسته
وتواترمدعیفقهايقلّتهمین.)125و124ص،1428شاهرودي،(انددانستهمردودراادعااین 

ایندرفقهاازبسیاريورودعدمکناردرآن،عدمیاتواترخصوصدرایشانمیاندراختالف
خودموضعتقویتجهتدرتوانستندمیودبودنمحرومیتبهقولموافقینازاینکهبابحث

دلیلروایات،اینبودنآحادبردائربرخیصریحموضعباهمراهشوند،متشبِثتواتراینبه
یاکذببهي عادعلمکهباشدي اگونهبهدیباتواترنیهمچن. استتواترحصولعدمبر

ی برخزینقرآندرفیتحردیمفاتیرواخصوصدروإالّد؛ینماحاصلمخالفادلهي خطا
.اندنمودهي معنوتواتربهاعترافبزرگان

وشدهضبطشیعهحدیثیمعتبرکتبدرروایاتازدستهاینکهشودبیاناستممکن
روایات،اینمیاندر. اندکردهاخذاماماناصحابمشهورکتبازراآنهاخودنوبهبهنیزایشان

!  گذاشت؟کنارراآنهاتوانمیچگونهحالداردوجودنیزالسندصحیحروایات
ناگیرد،قرارمردماقبالوپسندموردکاالییهرگاهطبیعیبطورکهگفتبایدپاسخدر
ایندرکنند؛میعرضهطالبانبهآنرابدلیهاينمونهوکردهاستفادهسوءمردماقبالازکسانی
مطامعبهترراحتوزودترتانمایدمیموجودكماربهترینبهمزینرامزبورکااليراستا

ثیاحادجعلوسعتوکثرتوافتادهاتفاقامرایننیزحدیثدنیايدر. یابددستخویش
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برايواجبامورازمعصوم،بهآنانتسابوحدیثجعلگویاامام،بفرمودهکهدیرسبجایی
سندبهترینبهراخویشکااليد،ندارباکیحدیثساختنازکهکسیاستواضح1.بودمردم
مواردبسیاريدرهوشمندسازانحدیثاینکهبراستروشنیگواهتاریخ. نمایدمیارائه

وحدیثپیشوایانکتبدراستنساخحیندرراآنهاوجعلصحیح،سندهايبارااحادیث
درومردمبینوگشتهمیتکثیرشده،رونویسیهايکتاباین2.دادندمیجايامامشاگردان

صاحباندستبهجعلیاخبارایندانستنمیکسیحالیکهدریافتمیانتشارمختلفبالد
صرفپس.)12ص،1381صالحی،(استجاعالنمجعوالتازونشدهنوشتههاکتابایناصلی

ازآنهابیانوورودبردلیلیحدیثکتبدرروایتازايدستهضبطوثبتیاسندصحت
3.باشدنمیعصومم

بیان می دارد که این حکم محرومیت آنقدر ) 210نجفی، همان، ص(برخی از فقهانکته آخر آنکه
گویا خواسته . واضح و روشن است که فقهاي عامه نیز شیعه را با این مسئله می شناسند

ي در نزد مخالفت با این حکم را در حد مخالفت با ضرورت مذهب یا امري مسلّم و ارتکاز
. شیعیان معرفی کند

- که مسائلی از این قبیل که اجتهادي)37فضل اهللا، همان، ص(در این خصوص بیان شده
) هرچند کثیري از فقها نیز بدان قائل باشند(نظري و ناشی از مدارك معروف و موجود می باشد

ین حکم را نپذیرفته داخل در بحث ضروري مذهب نمی گردند خصوصاً با وجود فقهایی که ا

منیخرجفالبالحدیثأَحدهمأُحدثُإنّیوغیرهمنهمیریدالوعلیهمافترضاهللاکأنَّعلینابالکذبأولعواالناسإنّ.. ".1
یدعیأنیحبکلٌّوالدنیایطلبونإنّمااهللا،وعندمابحبناوبحدیثنایطلبونالأنَّهمذلکو.تأویلهغیرعلییتأَولهحتّیعندي
.)246،ص1403مجلسی،("...رأساً

کتبیأخذوأبیعلیالکذبیتعمدسعیدبنمغیرهکان« : یقولالسالمعلیهماهللاعبدأباسمعأنّهالحکمبنهشامعن. 2
والکفرفیهایدسفکانالمغیرهالیفیدفعونهاأبیأصحابمنالکتبیأخذونیأببأصحابالمستترونأصحابهکانوأصحابه
.)250مجلسی،همان،ص(» ..الشیعهفییبثُّوهاأنفیأمرهمأصحابهإلییدفعهاثم.أبیالییسندهاوالزندقه

اماماصحابولییافتموديمعدعدهباقرمحمداماماصحابازوکردمسفرعراقبه«: گویدمیالرحمنعبدبنیونس. 3
ازوکردمرونویسوگرفتمراآنانحدیثهايکتابوشنیدمحدیثآنانازمدتیویافتمفراوانرا)السالمعلیهما(صادق
دروکردمپیدارا)السالمعلیه(رضاامامزیارتتوفیقبعداًوآوردمخودهمراهبودمنوشتهکهرااحادیثیبرگشتمکهعراق

اینهمهکردمدرخواستحضرتآنازوکردهعرضهاماممحضربهبودمنوشتهصادقیناحادیثازکهراآنچهمالقاتنای
ازپسوپذیرفتندرازحمتاینامام. نمایندآگاهمراهستآنهادرمعتبريغیرحدیثاگروفرمایندبررسیرااحادیث
تعداد)السالمعلیه(صادقامامبهمنسوباحادیثکهبوداینامامبررسیۀ نتیجوبرگرداندندمنبهراآنهاکاملبررسی
ابوتردیدبیونیست)السالمعلیه(صادقامامازاینها: فرمودندودانستندمردودوباطلبودشدهمشخّصکهرابسیاري
احادیثاینمخفیکاريباوگرانهحیلههمزامروتاکهراالخطّابابوکندلعنتخدا. استبستهدروغصادقامامبرالخطّاب

نسبتمابهکهراقرآنمخالفحدیثهرشماوکنندمیوارد)السالمعلیه(صادقاماماصحابهايکتابدررادروغ
کشّی،("..گوئیممیحدیثرسولشوخداازماواستپیغمبرسنّتوقرآنموافقبگوئیمچههرمازیرانکنیدقبولدهندمی

الی122همان،ص(ك.ر.دارندمیبیانرامحققانهنکتههشتث،یحداینذیلدرنجف آبادي صالحیمرحوم.)224همان،ص
129(.
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از طرف دیگر این ارتکاز یا شیوع یک حکم و پذیرش آن از .یا در ادله آن تشکیک کرده اند
آري، یکی از مراجع فتوا می دهد «داللتی بر صحت انتساب آن به شارع ندارد؛ 1طرف مردم

او مرجع مردم از او پیروي کرده، فتوایش در آن عصر ساري و جاري می گردد و بعد از زمان 
وقتی برهه اي از . دیگري نیز موافق نظر فقیه قبلی، که غالباً استادش بوده است، فتوي می دهد

زمان به این منوال جریان یافت، آن فتوي به طوري شیوع یافته که عوام آن فتوي را متن دین و 
لفت کرد، با گمان می کنند اگر کسی با آن مخا. ضروري آن می دانند زیرا غیر از آن نشنیده اند

این شیاع دلیل درستی فتوا و عمل مذکور ... دین مخالفت نموده و از دین خارج گشته است
نیست زیرا این عمومیت معلول فتوي است نه دلیل آن؛ یعنی عمومیت در اثر فتوي بوجود 

مرحوم حاج آقا رضا همدانی ). 92موسوي غروي، بی تا، ص(» آمده، نه آنکه موجب و دلیل آن باشد
مانند این «: نیز در مسئله طهارت یا نجاست غیر مسلمان در مقابل همین ادعا بیان می دارند

اشتهار این مسئله به نحوي که حکم به نجاست غیر مسلمان شعار ما در مقابل مخالفین (مسئله 
و معروفیت آن نزد عوام و انس ذهنی ایشان با آن، نشأت گرفته از شهرت این قول در )ماست
ما می باشد که مرجع تقلید عوام می باشند و این امر فی حد ذاته افاده جزم به حکم نزد عل

پس این ارتکاز و اشتهار در نزد مردم و فقها خود ناشی از . )562همدانی، بی تا، ص(»...نمی کند
.   فتاوي فقیهان در اعصار است که عبارات ایشان بر قول به محرومیت تجمیع یافته

نتیجه
محرومماتركاعظمقسمتازرازوجهآنهااستنادبهفقهامشهورکهی اتیروای سبرراز
وواردهاتیرواازي اریبسوقرآناتیآبامخالفتبرعالوهکهشدجهینتنیچناندنموده

صحتي ادعاوبودهي سندضعفبهمبتالاتیروانیاازي اریبسمنصوص؛اتیروای برخ
قابلزینمشهورعملباضعفنیاجبراني ادعا. استقیتحقفخالآنهااکثریاهمهي سند

جملهازحکمنیاعلّتیاحکمت. باشدآنحلّجهتی مستمسکتواندینمونبودهرشیپذ
امکانیاخودزنازمردیی جداامکانوباشدی ناگسستنکهزوجهي برای سببوندیپنداشتن

واستمواجهي متعددراداتیاباآن،امثالوكامالدرورثهریساي براآزاروتیاذجادیا
زیناتیرواریسابهی سستنیابلکهگرددیممربوطهتیرواوهنموجبتنهانهآنهافساد
زیناتیروانیاتواتر. سازدیمخللدچاری شرعحجتعنوانبهراآنهابهاستنادوتیسرا

نمود که در زمان تبعید و فرارشان در زمان طاغوت و سکونت در لبنان به وفور دیده مرحوم صادقی تهرانی بیان می. 1
برخی از معاصرین نیز در !! گرویدندمحروم نماندن از این بخش عظیم ماترك، به مذهب دیگر میمی شده که زن شیعه براي

اند که اگر دالیل و وجوه این محرومیت براي زنان بازگو گردد آنها این حکم را تمام و کمال ادعایی عجیب چنین بیان نموده
.)http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/4447(رجوع کنید به آدرس !! خواهند پذیرفت
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درباشدریپذامکاناوضاعنیاباواتیوارتعدادنیادرتواتري ادعااگرف؛یضعاستیی ادعا
یکبارهبهرامقابلاتیرواتوانیمبهانهنیابهواستطرحقابلادعانیافقهابوابازي اریبس

درثیاحادجاعالنکهاستي اجهینتهماناتیروابابرخوردنحوهنیچننکهیاکما. نهادکنار
آنهارشیپذدرصد،گردندشتریبی موضوعصوصخدری اتیرواهرچهاند؛خواستهخیتارطول

. گردندیمي معنوای یلفظمتواتریکبارهبهورفتهباالترزین
ی فقهمحافلدرکنیلدیدخودبهخصوصنیادري رییتغ1387ماهاسفنددری مدنقانون

اعالمشرعخالفراآننیمعاصری برخی حتوشدبرخوردي تندگاهوي سردبهآنبا
برد لیکن زوجه زوج از تمام اموال زوجه ارث می«: یسابق قانون مدن946موجب به1.دندنمو

سابق 947ماده. »از ابنیه و اشجار- 2از اموال منقوله از هر قبیل که باشد - 1: فقط از اموال ذیل
لسادر. »...عین آنهاازبرد و نه ارث میجارزوجه از قیمت ابنیه و اش«:داشتمیانیبزین

زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در «:گردیداصالحنحو بدین946ماده1387
صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر 

صورتی که زوج هیچ فرزندي نداشته باشد سهم در. بردمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می
نیاوتندبرخوردوي سردآنلیدل» .ترتیب فوق می باشدبهم از کلیه اموال، زوجه یک چهار

نیاباواقعاًایآ. آنهاستمعلولِشهرتواجماعوشدهذکراتیرواشرع،خالفاعالم
رفتهیپذرااتیروانیاتیحجاصلکهي نظرمذکور،اتیرواحولمطروحهمتعددراداتیا
!دانست؟» شرعخالف«توانیمکردهانتخابراي محدودتررهیداتیمحروممقداردرکنیل
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