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و مهر و بررسي حكم محروميت زن از ارث  فرض ازدواجدر نقد
 با مرد بيمار
ي  قانون مدني945با رويكردي انتقادي به ماده

∗احمد باقري

و مباني حقوق اسالمي دانشكده الهيات دانشگاه تهران  دانشيار گروه فقه

 شكيبا اميرخاني
و مباني حقوق اسالمي دانشكد  تهرانة الهيات دانشگاه دانش آموختة رشتة فقه

)6/9/1387: تاريخ تصويب-19/6/1387:تاريخ دريافت(

: چكيده
و آنگـاه پـيش از طبق نظر مشهور فقيهان اماميه، چنانچه مرد بيمار زني را به عقد خود درآورد

و ارث محروم خواهد ماند   قانون مـدني نيـز بـه 945ماده. زفاف از دنيا برود، همسر او از مهر
. مندي زن از ارث مرد بيمار معتبر شمرده اسـت تبعيت از نظريه ياد شده شرط زفاف را در بهره

و بررسي قرار گيـردي از اين رو در اين نوشتار سعي شده است ادله  موافقان حرمان مورد نقد

و تقويت ادلّ  945 نظريه مخالف ضـرورت حـذف مـادهيهتا از رهگذر تضعيف داليل ايشان

و مرد تصور موجبات رفعو آشكار شودقانون مدني با تبعيض ميان حقوق زن اصـلو مخالفت

بكه قانون اساسيبيستم و مرد تأكيد دارد، صراحتاً . فراهم آيدر حمايت قانوني برابر از زن

: كليديگانواژ
. ارث، مهر،زفاف، بيمار

 :a_bagheri41@yahoo.com Email 88742632: 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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 طرح مساله
ف 945ماده به تبعيت از نظر مشهور م قانون مدني اگر مردي در حال«: داشته است قررقيهان

و در همان مرض قبل از دخول بميرد، زن از او ارث نمي  ليكن اگـر. برد مرض زني را عقد كند

 بـر پايـه ايـن.»بـرد بعد از دخول يا بعد از صحت يافتن از آن مرض بميرد، زن از او ارث مـي 

به موت در صورتي موثر در  ارث بردن زن از مرد خواهـد شـد نظريه نكاح در حال بيماري رو

يكي از دو شرط زفاف يا بهبودي مرد از بيماري زمان ازدواج حاصـل گـردد در ايـن ميـان. كه

كه مرد پس از زفاف در اثر همان بيماري از دنيا برود يا اينكـه در فـرض عـدم تفاوتي نمي  كند

به امراض ديگر مبـتال شـده  در هـر.و آنگـاه بميـرد تحقق زفاف، پس از بهبودي از آن بيماري

كه زن از ارث مرد بهـره،حال در. منـد خواهـد شـد تنها در يكي از اين دو صورت است ايـن

مي  كه در شرايط مشابه مرد از همسرش ارث و بهره حالي است مندي او از ارث تـابع هـيچ برد

د بيمـار عالوه بر اين در فرض موضوع ياد شده اگر اتفاقاً زن پيـشتر از مـر. شرط خاص نيست 

و تناقـضي و اين تفاوت در حكـم بـه نظـر تبعيـضي آشـكار  بميرد، مرد از او ارث خواهد برد

به حرمان او از مهر،از سوي ديگر. آيد غيرقابل دفاع مي  فقيهان عالوه بر محروميت زن از ارث،

و قواعـ.)1992،13/627نجفي،(اند نيز حكم داده كه مخالف همه اصول د عمـومي حـاكم اين نظريه

و حقـوق اسـالمي اسـت، سـواالتي را بـه ذهـن متبـادر مـي و ارث در فقه سـازد كـه بر نكاح

و شـوهر عمده و چرايي تفاوت حكـم تـوارث زن ترين آنها پرسش از علت اين محروميت زن

به داليلي چند استناد كرده  اند اما بـا مالحظـة نظريـه است؟ هر چند فقيهان در توجيه نظر خود

به آن قائل مخالف و شوهر حكـم كـردهكه برخي فقيهان و به توارث ميان زن انـد، بـه نظـر اند

و رد باشد مي و. رسد داليل ايشان قابل انتقاد و تتبـع در متـون حقـوقي ناگفته نماند از بررسي

و آثار حقوقدانان چنين برمي  و اثبـات حقانيـت كه با وجود مخالفت ايشان با حجـر بيمـار آيد

به نظر مـي، تصرفات مالي او در حين برخورداري از اهليتميتمانفوذ  رسـد از ايـن مـاده اما

مي  به شمار كه ظاهراً از آثار مترتب بر نظريه حجر بيمار در قانوني و نوعي اقدام احتيـاطي رود

به ورثه مرد محسوب مي  را جهت ممانعت از اضرار و حرمـان زن از ارث شود، غفلت ورزيـده

م  و قطعي شـمرده زبوردر فرض را مسلم و حتـي برخـي از ايـشان نيـز فلـسفة ايـن مـاده انـد

و تباني براي تباهي حقوق ايـشان عنـوان كـرده  انـد جلوگيري از وارد آمدن ضرر به ورثه بيمار

و.)1363،282،لنگروديجعفري(  از اين رو در اين نوشتار سعي شده است تا ضمن تبيين مباني فقهي

دري اراي ادله و مهر مورد نقد قـراره شده  دفاع از نظريه ياد شده، حكم محروميت زن از ارث

م و اثبات نظريه مخالف، عالوه بر اينكه ماده زبوگيرد تا از رهگذر رد نظريه  قانون مدني945ر

چه بيـشتر اصـل بيـستم قـانون اساسـي كـه بـه صـراحت بـر حذف شود، موجبات تحقق هر

م حمايت و .رد تأكيد دارد، فراهم آيدهاي قانوني برابر از زن
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 مفهوم بيماري متصل به مرگ
به موت ارائه شده است برخي اين عنـوان. در متون فقهي تعاريف متعدد از بيماري مشرف

مي را بر بيماري  و كشنده بودن آنها گـواهي هايي صادق كه پزشكان متخصص بر خطرناك داند

 حال آنكه برخي ديگر داوري عرف را جايگزين.)6/505 بي تا، ابن قدامه،؛1415،4/44شيخ طوسي،(دهند 

كه چنانچه عرف و بر اين باورند  مرضي را كشنده قلمداد كنـد، بـراي،اظهار نظر پزشكان كرده

به موت شمردن آن شرط ديگر الزم نيست در اين ميان بعضي فقيهان پا را.)1992،9/283نجفي،(رو

كه مرگ بيما  و هر مرضي را انـد؛ر در اثناي آن اتفاق افتد، مشرف به موت دانسته فراتر گذاشته

هر چند بر خطرناك نبودن آن اتفاق نظر وجود داشته باشد يـا اساسـاً مـرگ بـه سـببي غيـر از 

اند تعريف اخير را بـا افـزودن برخي نيز كوشيده.)1410،2/529علّامه حلّي،(بيماري فرد محقق شود 

هـاييل كنند؛ بدين ترتيب از نظر ايشان تنها بيمـاري شرط سببيت بيماري در وقوع مرگ تعدي 

مي  كه موجب مرگ مبتاليان خود شـوند را .)1991،4/173محقـق حلـي،(توان مشرف به موت خواند

به نظر مي تـوان تعريـف رسـد مـي اگر چه هر يك از تعاريف فوق با اشكاالتي مواجه است اما

و  كه فـرد: چنين گفت نخست را با افزودن قيد ديگري بر آن برگزيد چنانچه بيماري خطرناكي

كه اشخاص سالم معمـوالً آنهـا را بـه بدان مبتالست او را از انجام فعاليت  و عادي هاي روزمره

مي  به كمك ديگران انجام و بدون نياز دهند، ناتوان سازد يا با ايجـاد تغيـر در وضـعيت تنهايي

به نحوي موجب شـود كـه او تهديـ  و جسمي بيمار و وخامـت حـال خـود را روحي د مـرگ

به دنبال داشته باشـد، در آن صـورت عنـوان و سرانجام نيز مرگ شخص مبتال را احساس كند

.)315-4/317 بي تا،سنهوري،(بيماري مشرف به موت بر آن صادق خواهد بود 

آنيهادلّ و نقد و ارث از مهر  موافقان محروميت زن
ن به عنوان كه در قرآن كريم و استنباط احكام شرعي، نـشاني از از آنجا خستين منبع تشريع

م  به چشم نمي زبوصدور حكم اند تا بـا تمـسك خورد، از اين رو اين گروه از فقيهان كوشيدهر

كه عمدهةبه ادل مي ديگر به اثبات نظر خود بپردازند ترين آنها را روايات تشكيل .دهند،

 اند به زفاف دانسته رواياتي كه صحت نكاح مرد بيمار را مشروط-1
كه گفته شد بر پايه نظر مشهور فقيهـان اماميـه چنانچـه مـرد مبـتال بـه بيمـاري همان طور

و بـه  و پيش از زفاف از دنيا برود، نكاح انجام گرفته باطـل شـده به موت ازدواج كرده مشرف

و ميراث نمي   مـستند.)4/38 بي تـا،، شيخ طوسي؛1/468ق،.ه1410،عالمه حلي(رسد همسر او چيزي از مهر

كه اگر چه در ابتـدا بـه جـوازياصلي اين عده از فقيهان در توجيه نظرشان اخبار  معدود است

و تـصريح نكاح بيمار اشاره كرده اند اما در ادامه صحت نكاح او را مشروط بـه زفـاف دانـسته
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 در روايتـي كـه از به عنوان مثال. اند كه چنانچه زفاف انجام نشود، نكاح باطل خواهد بود كرده

و نيز مضمون مشابه با آن در روايـت عبيـد بـن زراره نيـز ديـده اد حنّ ابي ولّ اط نقل شده است

از)ع(شود، امام صادق مي به سوالي كـه در خـصوص چگـونگي ازدواج فـرد بيمـار در پاسخ

مي  و پس از آن مرد در اثـر آن بيمـاري: فرمايند ايشان شده است، از دنيـا اگر زفاف انجام شود

مي  و نكـاح باطـل خواهـد برد ولي در فرض عدم زفاف، زن ارثي نمي برود، زن از او ارث برد

1بود
و نيـز آثـار فقيهـان.)1409،26/231حر عاملي،( و تتبع در كتـب حـديثي كه برسي  ناگفته نماند

سه خبر تجاوز نمي نشان مي حـر: مـشابه رك براي ديدن روايات(كند دهد كه تعداد روايات ياد شده از

 ضمن آنكه تنها در يكي از ايـن روايـات بطـالن نكـاح در فـرض عـدم.)231-1409،26/232عاملي،

به عنوان عامل محروميت زن از مهر معرفي شده است 2زفاف
 از طرفـي.)1409،26/232،حر عـاملي(

و خدشه نمي ،1403لـي، محقـق اردبي(داننـد برخي فقيهان نيز سند روايات مذكور را خالي از ضعف

11/437(.

 مقصود از بطالن نكاح در روايت-
به آنكه بطالن عقد را مي و عدم لزوم عقد بـه با توجه توان مشترك ميان معاني عدم صحت

ميياد شدهشمار آورد، از اين رو بررسي نصوص  كه مقصود اين سوال را در ذهن بوجود آورد

و فوت مر  ايد در اثر ابتال به بيماري چيـست؟ عـده از بطالن نكاح در فرض عدم تحقق زفاف

و بر اين باورند كه زفاف شرط صحت نكاح از فقيهان بطالن را واجد معنايي حقيقي دانسته اند

بـدين ترتيـب. آورد مردي است كه در حين بيماري رو به موت زنـي را بـه عقـد خـود درمـي 

و مرد نيز از بيماري شفا پيدا نكرده  و از دنيا برود، عقد از اسـاس چنانچه زفاف صورت نگيرد

كه چنانچه اما نظر ايشان با اين اشكال اساسي روبه.)1992،13/627نجفـي،(باطل خواهد بود روست

به معناي حقيقي عدم صحت آن بدانيم، مـستلزم دور  اسـت چـه آنكـه در ايـن بطالن نكاح را

كه زفاف نيـز متوقـف بـر صـحت  به زفاف شده در حالي  نكـاح اسـت؛ صورت نكاح مشروط

و جـواز نكـاح بيمـار)1410،13/196شهيد ثـاني،(  از طرفي صدر روايات مورد استناد نيز بر صـحت

به اين اشكال گفته. داللت دارند كه اگر زفاف را عامل كشف صـحت نكـاح برخي در پاسخ اند

به كار بريم  كه بطالن را در غير معناي حقيقي خود  ايـشان بـا به نظر. بدانيم ديگر نيازي نيست

از تحقق زفاف معلوم مي و با عدم تحقق آن فساد نكاح كه نكاح از ابتدا صحيح بوده است شود

به نظـر.)30/199ق،.ه1413سبزواري،(شود ابتدا كشف مي  و مشكل اما تصور اين معنا نيز بسيار بعيد

 
ب: سأ لت ابا عبد اهللا عن رجل تزوج في مرضه فقال.1 و إن لم يدخل و نكاحـه اذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ها لم ترثـه

.باطل

و له أن يتزوج.2 و إن لم يدخل بها حتي مات في مرضـه فنكاحـه. ليس للمريض أن يطلق و دخل بها فهو جايز فان هو تزوج

ال ميراث  و ال مهر و .باطل
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م مي باشـد،ر زفاف حقيقتاً در صـحت نكـاح مـدخليت داشـته زبورسد زيرا چنانچه در كشف

و حليـت زفـاف  چه آنكه صحت نكاح متوقف بر تحقق زفاف اشكال دور همچنان باقي است

به صحت نكاح است  كه پـس از زفـاف. نيز منوط اما اگر كشف حكمي منظور باشد بدان معنا

كه از ابتدا صحيح نبوده معامله عقد صحيح شود، باز هم اين سوال مطرح اسـت  با عقد نكاحي

د  ارد صحيح شمردن نكاح مشروط به تحقق زفـاف دانـسته شـود حـال آنكـهكه چگونه امكان

به طور صحيح منعقد شود  ) 1405،5/356خوانساري،(زفاف تنها وقتي جايز است كه عقد نكاح

به دنبال دارد، برخي فقيهـان بطـالن به منظور پرهيز از اشكاالتي كه پذيرفتن نظريه نخست

،1410؛ شـهيد ثـاني، 2/862 بي تـا، سـبزواري،(اندم عقد تعبير كردهبه عدم لزو ياد شده نكاح را در فرض

به زعم ايشان بطالن در معناي انفساخ به كار رفته است؛ بـدين معنـا كـه.)13/196  بر اين اساس

و قابليت ترتّب همه آثـار خـود كه بيمار محقق ساخته از ابتدا صحيح بوده اگر چه عقد نكاحي

آن از زفاف باعث انحالل اين عقد از اثنـا مـي را داراست اما فوت زوج پيش  و از تحقـق شـود

به پس از مرگ زوج است، ممانعت مي  كه مربوط و احكام نكاح بدين ترتيب. كند دسته از آثار

به نگهداشتن عده نيست، از ارث همسر خويش محـروم خواهـد مانـد  ضمن آنكه زوجه ملزم

 اما برگزيدن معناي ياد شده نيز مشكلي را حل نخواهد.)1410،3/203؛ ابن ادريـس، 1415،19/390نراقي،(

انـد، در صـورت كرد زيرا اغلب فقيهاني كه شرط زفاف را در صحت نكاح بيمار معتبر شـمرده

به هيچ وجه مستحق دريافت مهريه ندانسته  اند، حال آنكـه بـر فوت شوهر پيش از زفاف زن را

م  به عدم استحقاق زبورفرض پذيرش معناي  زوجـه نـسبت بـه مهريـه منطقـي بـه نظـر حكم

و نمي رسد زيرا اكثر فقيهان ملكيت زن بر تمام مهريه را به محض وقوع عقـد نكـاح مفـروض

 قانون مـدني نيـز در ضـمن مـاده.)1415،4/369، شيخ طوسي؛1374،7/172،عالمه حلي(اند مسلم شمرده 

كه 1082 به اين مساله اذعان كرده است و مجرد عقد زن مالك مهر مـيبه« خود صراحتاً شـود

كه در ماده» تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد مي را1085همچنان  حق حـبس زن

و اعالم مي به او محترم شمرده مي«: دارد پيش از تسليم مهريه به او تسليم نشده زن تواند تا مهر

كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشرو  و ايـن از ايفاي وظايفي ط بر اينكه مهر او حال باشـد

و عدم زفاف به عنـوان عامـل» امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود بنابراين حتي اگر مرگ زوج

اش محروم دانست زيرا ملكيت زن بر مهريه توان زن را از مهريه انحالل نكاح معرفي شود، نمي 

و مرگ شوهر پيش از زفاف ذمه   او را نـسبت بـه اداي مهريـه از آثار قبل از بطالن نكاح است

.)1375،132،نكاتوزيا(معين شده در حين عقد بري نخواهد كرد

مي،بدين ترتيب كه استناد به روايات ياد شده ناتمام است زيرا هم داللت آنها مالحظه شود

و ضـعيف معرفـي  و هـم از نظـر سـند مخـدوش بر اثبات مدعا با اشكال جدي مواجه اسـت

.اند شده
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ت از اضرار به ورثه مرد ممانع-2
و محابـاتي زايـد بـر ثلـث مشهور فقيهان متأخر بيمار رو به مـوت را از تـصرفات تبرعـي

حال آنكه اغلـب فقيهـان متقـدم.)1411،11/94؛ محقق كركي، 1413،2/531عالمه حلي،(اند محجور دانسته 

ح نافذ اعمال حقوقي بيمار را همانند شخص سالم تمام و تـي بـر نظـر خـودو محترم شـمرده

 طرفداران نظريـه نخـست حجـر.)1991،224سيد مرتـضي،؛ 1413،671 مفيد،شيخ(اند ادعاي اجماع كرده 

و در خصوص نكاح او نيز محدوديت ي خـاصيهـا بيمار را محدود به تصرفات مالي او نكرده

كه چنانچه مرد بيمار زني را به عقـد خـود درآورد را اعمال نموده و پـيش از اند؛ بدين ترتيب ه

احتمـال دارد. زفاف در اثر آن بيماري فوت كند، همسر او از مهر وارث محـروم خواهـد مانـد

به ورثه مرد باشد  هر.يكي از داليل حرمان زن در چنين فرضي جلوگيري از وارد ساختن ضرر

و ارث برگزيده  اند، بـه دليـل چند فقيهاني كه نظر مشهور را در خصوص محروميت زن از مهر

و صريح نكردهاي اشاره اد شدهي اند اما با مالحظه ضعف داليل مورد استناد ايـشان كـه واضح

مي  و نيز تعارض آنها با داليل مخالف به آنها اشاره شد توان احتمال در نظر داشـتن ايـن پيشتر

در حقوق ايران نيز با وجـود آنكـه بيمـاري از اسـباب. استدالل را از سوي ايشان قوي دانست 

مي حجر   قانون مدني متأثر از احكـام مربـوط 945رسد حكم ماده شمرده نشده است اما به نظر

و با لحاظ احتمال ياد شده صادر شده است به. به حجر بيمار همچنان كه برخي حقوقدانان نيز

و فلسفه اين ماده را جلوگيري از اضرار بـه ورثـه مـرد  و تبـاني بـراي اين مسأله تصريح كرده

.)1363،282لنگرودي،جعفري(اند تباهي حقوق ايشان دانسته

و ارثمحروميت مخالفانيهـ ادلّ  زن از مهر
كه مالحظه شد موافقان حرمان نتوانسته همان به داليل محكم گونه اند بر اثبات نظريه خود

مي.و غير قابل خدشه استناد كنند  كه نظريـه مقا اين مهم موجب ه ادلـه يـ بـل بتوانـد بـا ارا شود

و مـرد متقن، عالوه بر اثبات حقانيت زن در بهره مندي از ارث، اسباب تبعيض موجود ميان زن

از اين رو برخي فقيهان ضمن مخالفت بـا نظريـه مـشهور چنـين. را در اين باب از ميان بردارد 

و سـالم وجـود نـدار اظهار كرده  كه هيچ تفاوتي ميان نكاح فرد بيمـار و همـان اند گونـه كـهد

و مهريـه  و قبل از زفاف از دنيا برود، همسرش از تمام ارث شخص سالم چنانچه بعد از نكاح

و نمي خصوصخود برخوردار خواهد شد، در  به همين صورت است  نكاح بيمار نيز وضعيت

،1405ري،؛ خوانسا 1413،627شيخ مفيد،(توان همسر او را از حقوق مالي ناشي از نكاح محروم دانست

.)1403،11/437؛ محقق اردبيلي،5/356



و مهر و بررسي حكم محروميت زن از ارث 45 ... در فرض ازدواج با مرد بيمار با رويكردي انتقادينقد

و شوهري عموم آيه-1  مربوط به توارث ميان زن
كه جهت اثبات نظريه مخالف مبني بر برخـورداري زن از ارث يكي از محكم ترين داليلي

و شمول آيه   سوره مباركه نـساء اسـت كـه بـر نحـوة12همسر بيمار قابل استناد است، اطالق

 خداوند متعال سهم ارث زنان از تركـه بـه جـاي،در اين آيه1.ن زوجين داللت دارد توارث ميا

 مانده از شوهرانشان را
1
4

و  در صورت نبودن فرزند
1
8

 در فرض وجـود فرزنـد معـين كـرده

و تحقق يا عدم تح . قق زفاف تفصيلي قائـل شـود است؛ بدون آنكه ميان بيماري يا سالمت مرد

و بديهي است كه معدود روايات مورد استناد موافقان حرمان پس از مخدوش شدن سـند آنهـا

نارسا بودن داللتشان، توانايي معارضه با عموم آيه ياد شده را ندارند؛ حقيقتي كـه حتـي برخـي 

و ترديد كرده است تسبزواري،(طرفداران نظريه مشهور را نيز دچار شك .)2/862ا، بي

 روايات-2
به روايات نيز تمسك جسته اند تـا پـس از قـرآن كـه مخالفان حرمان براي اثبات نظر خود

ميو محكم خستينن به شمار رود، به دومين منبـع تـشريع يعنـي سـنت نيـز ترين دليل احكام

.استناد كرده باشند

 بر جواز ارث بري زوجه از زوج در فرض عدم زفافـ روايات دالّ
به برخـورداري زن از ارث شـوهر پـيش از زفـاف تـصريحر وايات متعدد وجود دارند كه

آن. اند كرده و در امـام نمونه اين قبيل اخبار روايتي است كه از محمد بن مسلم نقل شده است

از)ع( و تكاليف زنـي كـه همـسرش را پـيش از زفـاف در پاسخ به سوال در خصوص حقوق

مي  مي نيمي از مهريه:فرمايند دست داده است، به او تعلق به طور كامل و ميراث زن اش و گيرد

2موظف است عده كامل را نگهدارد 
،1409همـان،:؛ براي ديدن روايات مشابه رك 21/326ق،.ه1409 حر عاملي،(

26/222-221(.

م و ارث در فرضـي كـهي بـه نحـوه زبوردر هيچ يك از روايات  برخـورداري زن از مهـر

مي شوهر بر اثر اي نشده اسـت؛ حـال آنكـه بـا رود، اشاره ابتال به بيماري حين نكاحش از دنيا

و نيز با لحاظ اين نكته كه در اغلب موارد مرگ در اثر ابـتال  توجه به اهميت اين حكم استثنايي

مي  و الزم بـوده)ع(افتد، بيان حكم اين مساله در پاسخ امام به امراض مختلف اتفاق ضـروري

ت. است مي بدين توان دريافت كه نكاح فرد بيمار از حيث برخورداري همسر او از مهريـه رتيب

آنو ارث در فرض فوت مرد پيش از زفاف حائز ويژگـي  و متفـاوتي نبـوده كـه ذكـر  خـاص

.ضرورتي داشته باشد

ن بها او دينو لهن الرّبع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهنّ الثمن مما تركتم من بعد  ....1 .وصية تو صو

و عليها العدة الكاملة.2 و لها الميراث كامالً و تحته امرأة لم يدخل بها، قال لها نصف المهر . في الرجل يموت
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 بر مالكيت زوجه بر مهر به محض وقوع عقد دالّيه ادلّ-3
كه زن به و حـق محض وقوع عقـدمالك تمـام مهـر مـي اكثر فقيهان اتفاق نظر دارند شـود

و ايــن ملكيــت مــشروط بــه تحقــق زفــاف نيــست شــيخ(. هرگونــه تــصرف را در آن داراســت

 قانون مدني به اين حقيقت تـصريح كـرده اسـت 1082گذار نيز در ماده قانون)1415،277انصاري،

مي«كه ميبه مجرد عقد زن مالك مهر و كه شود » بخواهـد در آن بنمايـد تواند هر نوع تصرفي

و ماده به جواز عدم ايفاي وظـايف زناشـويي از سـوي زن 1085معناي مستفاد از اين ماده  كه

كه هرگاه شـوهر پـيش از نزديكـي بميـرد، زن پيش از تسليم مهريه به او اشاره كرده، آن است

م  كه اگر زن قبل از زفاف فوت كند، هريه در زمـرة تمام مهر المسمي را استحقاق دارد همچنان

و ورثه او حق دارند آن را از شوهر مطالبه كنند ،(. تركه او است )1375،132كاتوزيان

: مستند اين گروه از فقيهان در توجيه نظرشان داليل زير است

در»و اتوا النساء صدقاتهنّ نحله« سوره مباركه نساء4 عموم آيه-1 مهمترين مستند ايـشان

كه طبق آيه مذكور اعطاي مهريه زنان به آنها منوط به انجام صدور اين حكم بوده است   از آنجا

منـديه از طرفي اطالق آيه نشان از عدم تأثير بيماري يا سالمت مرد در بهر. زفاف نشده است

.همسر او از ارث دارد

و روايات نيز بر عدم اشتراط زفاف در ملكيت زن بـر مهريـه داللـت-2  ظاهر برخي اخبار

در)ع(ه عنوان مثال در روايتي كه عبيد بن زراره از امام صادقب. دارد نقل كـرده اسـت، ايـشان

و عبدي را مهريـه او قـرار  و گوسفند به عقد خود درآورده به اين سوال كه مردي زني را پاسخ

مي. اند داده است كه صاحب فرزند شده  كه مرد پيش از زفاف زن را طالق دهد، چه مقدار حال

مي به او بازمي از مهريه  و عبد قبل از عقد بـاردار شـده باشـند، گردد، فرمايند، چنانچه گوسفند

به مرد خواهد بود ولي اگر پس از عقد حامل شده باشـند،  و اوالدشان متعلق نيمي از خود آنها

به مرد بازمي  و عبد و او سهمي از اوالد آنها نخواهـد داشـت تنها نيمي از بهاي گوسفند 1.گردد

به خوبي داللت دارد بر آنكه ملكيت زن بر نمـاءات)7/368 1415طوسي، شيخ(  مفاد روايت ياد شده

به مجرد وقوع نكاح حاصل مي به نفس عقد زوجه مالك اصـل مهـر نيـز مهر و از اين رو شود

و ملكيت آن مستلزم ملكيت اصل است چه آنكه نماء تابع اصل . خواهد بود؛

را چنانچه در عقد نكاح مهريه-3 و نكـاح و معـوض دانـسته شـود به مثابه عوض و بضع

و كه به محض وقوع عقد، عوض يك عقد معاوضي بدانيم، بر پايه اقتضاي صحت هر معاوضه

به ملكيت طرفين معاوضه درمي  به محـض وقـوع عقـد مالـك معوض كه زوج آيد، همان گونه

شد بضع مي .)1403،3/395 فهد حلي،ابن(شود، زوجه نيز از همان زمان مالك مهر خواهد

و طلّقها قبل أن يدخل بها، قال.1 و رقيقاً فو لدت عند ها و امهرها مهراً، فساق اليها غنماً ان كان قد ساق: رجل تزوج امرأة

و إن كنّ حملن عند ها فال شيء له من االوالداليها  و قد حملن عنده، فله نصف ولدها .ما ساق
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كه برشمرده شد چنين برمي كه ملكيت زن بر مهر منوط به وقوع زفاف نيست از داليلي آيد

چه توان به بهانه فوت مرد بيمار پيش از زفاف، همسر او را از مهريهو نمي  اش محروم دانست؛

م  و صرف نظر از ساير داليل به قدري قوي زبوآنكه عموم آيه كه تنها روايتـير به تنهايي است

به آن اشاره شـد، قابليـت تخـصيص  و در بخش پيشين به محروميت زن از مهر داللت دارد كه

. آن را نخواهد داشت

 عدم اعتبار شرط زفاف براي برخورداري زوج از ارث زوجه بيمار-4
به خوبي مي كه در شرايط يكي ديگر از داليلي كه ضعف نظريه نخست را  نماياند آن است

ـ علّ(مشابه براي برخورداري مرد از ارث همسر بيمار خود هيچ گونه شرطي معتبر نيست ي، امه حلّ

و زن مبـتال بـه، به بيان ديگر.)1992،13/627؛ نجفي، 1413،2/532  چنانچه عقد نكاح ميان مـرد سـالم

به موت منعقد شود  بـه محـض- همچون زماني كه هر دو طرف سالم باشـند-بيماري مشرف

مي وقوع شود، بدون آنكه زفـاف در صـحت يـا نفـوذ عقد همة آثار نكاح صحيح بر آن مترتب

عقد محقق شده تأثير داشته باشد؛ حال آنكه اگر زفـاف حقيقتـاً در عقـد نكـاحي كـه يكـي از 

و در هـر دو  و مرد تفاوتي وجود نداشت طرفين آن بيمار است، واجد اثر بود، ميان بيماري زن

م  مير معت زبوحالت شرط مي.شد بر دانسته به نظر رسد حكمت اصلي صـدور حكـم از اين رو

كه همسر بيمار او پيش از زفاف از دنيا مـي  و ارث در فرضي رود مبني بر محروميت زن از مهر

م  به ورثه مرد بوده است كه در فرض  به جهت انتفـاي زبورصرفاً جلوگيري از وارد آمدن ضرر

و مرد برخوردار از ارث همـسر خـويش شـناخته شـده حكمت ياد شده، حكم نيز منتفي شد ه

.است

ـ نتيجه
كه بنيان از آنچه گفته شد چنين برمي زن آيد هاي استداللي نظريه مشهور مبني بر محروميت

و همسر خويش را پيش از زفاف يـا  كه او با مردي بيمار ازدواج كرده و ارث در فرضي از مهر

و قابل خدشه است بـه گونـه دهد، بهبودي از آن مرض از دست مي  اي كـه قـادر بسيار ضعيف

و روايات فراوان كه نظريه مخالف مبتني بر آن است، معارضه كند  ضعف. نيست با عموم آيات

كه اين پرسش را در ذهن برخي طرفداران خود مطـرح  و سستي نظريه ياد شده تا حدي است

كه چنانچه بيماري زوج چندين سال به طول ان و با وجـود ايـن ساخته است  زفـاف نيـز،جامد

مي توان با مرگ مرد همسرش را از تمام حقوق مالي ناشـي از نكـاح محـروم محقق نشود، آيا

به تبعيت 945 بدين ترتيب ضروري است ماده!؟)1992،13/627نجفي،(دانست  كه  قانون مدني نيز

وط به تحقق زفاف يا شـفا از نظر مشهور فقهيان، وراثت زن را در فرض نكاح با مرد بيمار مشر
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 يافتن مرد دانسته است، طبق نظريـه مخـالف كـه زن را در هـر حـال بهـره منـد از مهـر وارث

.مي شناسد، حذف شود

و مĤخذ  منابع
قم السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي،)ق.ه1410( ابن ادريس، ابوجعفر محمدبن منصوربن احمد؛.1  النـشر االسـالمي، موسـسة:؛

.چاپ دوم

النـشر موسـسة:؛ قـم المهذب البارع في شـرح مختـصر النـافع،)ق.ه1403( ابن فهد حلي، جمال الدين احمد بن محمد؛.2

.االسالمي، چاپ اول

تا(؛ المغني ابن قدامه؛.3 .دارالكتب العلميه: بيروت،)بي

شـ الفائدة مجمع،)ق.ه1403(، احمدبن محمد؛)محقق( اردبيلي.4 النـشر موسـسة:؛ قـم رح ارشـاد االذهـانو البرهان فـي

.االسالمي، چاپ اول

و چاپ دانشگاه تهران: تهران ارث؛–وصيت،)1363( جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛.5 .موسسه انتشارات

ال: وسايل الشيعة الي تحصيل مـسائل الـشريعة؛ قـم،)ق.ه1409(، محمد بن الحسن بن علي؛ حر عاملي.6  البيـت موسـسة

.التراث، چاپ اولالحياء

قم جامع المدارك في شرح مختصر النافع،)ق.ه1405( خوانساري، سيد احمدبن يوسف؛.7 .موسسه اسماعيليان، چاپ دوم:؛

تا(، محمدباقربن محمدالمومن؛)محقق( سبزواري.8 .؛ چاپ سنگياالحكامكفاية،)بي

و الحراممهذب االحكام في بيان االح،)1413( سبزواري، سيدعبدالعلي؛.9 ا:؛ قم الل .سبزواري، چاپ چهارم... دفتر آيت

تا( سنهوري، عبدالرزاق احمد؛.10 .دار النهضة العربية:؛ قاهرهالوسيط في شرح القانون المدني الجديد،)بي

.داراالضواء:؛ بيروتاالنتصار،)1991( ابوالقاسم علي بن الحسين،سيد مرتضي،.11

.المؤتمر العالمي لتخليد ذكري الشيخ االعظم، چاپ اول:قمكتاب النكاح؛،)ق.ه1415( انصاري، مرتضي؛ شيخ.12

تا( موسسه النشر اسالمي، چاپ سوم؛:قمالخالف؛،)ق.ه1415(طوسي، ابوجعفر، شيخ.13 ؛المبسوط في فقـه االماميـه،)بي

؛: بيروت اال: تهرانتهذيب االحكام؛،)ق.ه1407(الشرق االوسط .سالميه، چاپ چهارمدارالكتب

بن مفيد،شيخ.14 . الشيخ المفيد، چاپ اولاللفيةتمر العالميؤالم:قمالمقنعه؛،)ق.ه1413( محمدبن النعمان؛محمد

قمارشاد االذهان الي احكام االيمان)ق.ه1410( حسن بن يوسف بن مطهر،، حلي عالمه.15 النـشر اسـالمي، چـاپ موسسة:؛

ا،)ق.ه1413( اول؛ و الحرام معرفة الحكام في قواعد مختلـف،)1374(النـشر االسـالمي، چـاپ اول؛ موسسة:؛ قم الحالل

قمالشيعه في احكام الشريعه .مكتب االعالم االسالمي؛ چاپ اول:؛

.موسسه نشر يلدا: تهران خانواده،–دوره مقدماتي حقوق مدني،)1375( كاتوزيان، ناصر؛.16

قمجامع المقاصد في شرح القواعد،)ق.ه1411(سين؛، شيخ علي بن الح)محقق(كركي.17  التـراث،ءموسسه آل البيت الحيـا:؛

.چاپ اول

و الحـرام،،)1991( ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن؛، حلي محقق.18 : بيـروت شـرايع االسـالم فـي مـسايل الحـالل

.دارالزهراء، چاپ دوم

ف،)1992( نجفي، شيخ محمدحسن؛.19 و دارالمورخ موسسة المرتضي العالمية: بيروتي شرح شرايع االسالم؛ جواهر الكالم

.العربي

موسسة ال البيت الحياء التراث، چـاپ:؛ قم مستند الشيعة في احكام الشريعة،)ق.ه1415(، احمد بن محمد مهدي؛ نراقي.20

.اول



و مهر و بررسي حكم محروميت زن از ارث 49 ... در فرض ازدواج با مرد بيمار با رويكردي انتقادينقد

: از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و مردبا« و روايي در باب ديه زن و بررسي ادلـه«.74، شماره 1385سال» زپژوهي متون قرآني ي نقد

.1، شماره 1388، سال»ضَمان درك«.3، شماره 1387، سال»بطالن شرط ضمان مستأجر


