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چکیده
ازدواج یا نکاح موقّت ،یکی از عقود اختصاصی فقه شیعه اسـت کـه در برخـی از امکـا  ،تفـاوت
هایی با عقد دائم دارد که از جمله این موارد ،مبحث توارث زوجین است .بر این اساس ،سـؤا اصـلی
ای که در پژوهش ماضر تالش گردیده تا پاسخی توصیفی -تحلیلی بدان داده شود ،آن است که «آیا
زوجین در ازدواج موقّت از یکدیگر ارث می برند؟» .طبق تحقیقات صورت گرفته ،در مالی که میـان
فقهای امامیّه هیچ اختالفی در خصوص تـوارث زوجـین از یکـدیگر در نکـاح دائـم وجـود نـدارد ،در
خصوص ارث بردن زوجین از یکدیگر در ازدواج موقّت ،اختالف نظر وجود داشته و برخـی قائـ بـه
مطلق جواز توارث شده و در مقاب  ،گروهی دیگر بر این باور هستند که ماهیّت نکاح موقّت ،مقتضـی
توارث نمی باشد .در این میان ،گروه سوّمی از فقها اقدا به ارائه نظریه تفصیلی نمـوده و بـا اصـ قـرار
دادن توارث یا عد توارث ،به اختالفات موجود در خصوص مکـم موضـوم مـذکور افـزوده انـد .در
پژوهش ماضر ،ضمن تبیین نظر فقهای امامیه و واکاوی ادله موجود ،دیـدگاه مشـهور مبنـی بـر وجـود
«اص عد توارث مگر در صورت اشتراط ارث» تقویت گردیده است.
کلیدواژه :نکاح ،ازدواج ،نکاح منقطع ،ازدواج موقّت ،متعه ،توارث زوجه.
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مقدّمه
نکاح یا ازدواج ،عقدی است که به موجب آن ،مرد و زن مدّاق بر نفی محرومیّت
جنسی با دیگران و یا عالوه بر نفی محرومیّت مزبور ،به منظور تشکی خـانواده و آغـاز
قانونی یک زندگی مشترک خانوادگی با یکدیگر متّحد می شوند (جعفری لنگرودی،
 .)721 :1393این عقد را از جهات مختلف می توان مورد دسته بندی قرار داد که یکی
از این جهات ،تقسیم ازدواج بر مبنای مدت زمان بقای عقد و وجود علقه زوجیّت میان
طرفین است که از این منظر ،ازدواج به دو قسم دائم و موقّت دسـته بنـدی شـده اسـت
ازدواج موقّت که از آن با عناوین دیگری چون متعه و نکاح منقطع یاد می شـود ،علقـه
زوجیّتی است که برای مدت معین میان طرفین ایجاد شده و پس از پایان مـدت ،از بـین
خواهد رفت (ر.ک :ماده  1075ق .) .این قسم از نکاح نیز منجرّ به ایجاد علقه زوجیّت
میان زوجین شده و بر خالف تصوّر عمو  ،در فقـه امامیـه و مقـوق ایـران بـه رسـمیّت
شناخته شده است به گونه ای که قانونگذار ایـران فصـ ششـم از کتـا هفـتم قـانون
مدنی را به تبیین ماهیّت و امکا این قسم از نکـاح اختصـاص داده اسـت (مـواد 1075
الی  1077ق .) .با توجه به تعریف این قسم از نکاح و تأکید بر وجود «مدت معـیّن» در
ماهیّت آن ،اعال شده که اگر در ازدواج موقّت ،مدت ذکر نگردد و معلـو شـود کـه
مقصود طرفین از عقد ،نکاح موقّت بوده ،ایـن عقـد باطـ اسـت (مـادتین  469و 1076
ق .کاتوزیان.)653 :1391 ،
از میان تفاوت هایی که میان نکاح دائم و منقطـع وجـود دارد ،میتـوان بـه تـوارث
میان زوجین اشاره نمود (شهید ثانی .)294/2 :1413 ،پیرامون موضـوم تـوارث زوجـین
در نکاح دائم ،مسائ و شرایط بسیار زیادی بیان شده است از جملـه آن شـرایط ،ایـن
است که وارث (اعم از زوج یا زوجه) در هنگا فـوت متـوفّی زنـده بـوده و ممنـوم از
ارث نباشد (ماده  940ق .کاتوزیان.)295 :1376 ،
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از مهم ترین سؤاالتی که در خصوص ازدواج موقّت مطرح می گردد ،آن است که
«آیا در نکاح موقّت نیز همچون نکاح دائم ،زوجین از یکدیگر ارث مـی برنـد و یـا آن
که ازدواج دائم و ازدواج موقّت در امکا توارث تفاوت هایی را با یکدیگر دارنـد؟».
با بررسی منابع فقهی و مقوقی می توان دریافت که اگر موضوم مذکور در عمو آثـار
نگاشته شده توسط فقها مورد بحث و بررسی قرار گرفته ،لکـن مـورد توجـه قانونگـذار
کشورمان قـرار نگرفتـه و در میـان مـواد قـانون مـدنی و سـایر قـوانین مـرتبط بـا مـوزه
خانواده ،نمی توان ماده ای را یافت که به صرامت مکم موضوم مـذکور و نظـر مقـنّن
در اینباره را بیان کرده باشد .بر همین اساس ،در پژوهش ماضـر تـالش گردیـده تـا بـا
استفاده از مطالعـات کتابخانـه ای و بـه روش توصـیفی -تحلیلـی ،ضـمن بررسـی آرای
موجود و ادله ارائه شده ،بهترین نظر را استخراج و ارائه نمود.

 -1اقوال فقها پیرامون توارث زوجین در متعه
با بررسـی آثـار فقهـای امامیـه و مقوقـدانان کشـورمان مـی تـوان دریافـت کـه در
خصوص توارث زوجیّت در نکاح موقّت چهار قو از سوی ایشان صـادر شـده اسـت:
برخی از فقها قائ به توارث زوجین در نکاح منقطع به صورت مطلق شده و در مقابـ ،
گروهی دیگر بر این باور هسـتند کـه در ازدواج موقّـت ،زوجـین بـه صـورت مطلـق از
یکدیگر ارث نخواهند برد .در این میان ،دو گروه از فقها نیز قائ به نظریه تفصی شـده
و قائ به «اص عد توارث مگر در صورت شرط نمودن آن ضمن عقد» و یـا «تـوارث
زوجین مگر در صورت شرط نمودن عد توارث ضـمن عقـد» شـده انـد .در ادامـه بـه
تبیین و بررسی هر یک از اقوا مذکور و نیز ارزیابی ادله ارائه شده از سوی هر یک از
فقها پرداخته شده است.
شایان ذکر است که در خصوص توارث اوالد از پـدر و مـادر خـود هـیچ اخـتالف
نظری میان فقهای امامیه وجود نداشته و تمامی ایشان بر این امـر اتفـاق نظـر دارنـد کـه
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فرزند  -خواه ناشی از ازدواج دائم باشد و خواه ماص ازدواج موقّت  -در هر صورت
از پدر و مادر خود ارث می برد (مکار شیرازی.)66/5 :1385 ،
 -1-1قول به «مطلق توارث زوجین در نکاح موقّت»
برخی از فقهای امامیه بر این باور هستند که در ازدواج موقّـت نیـز همچـون ازدواج
دائم ،زوجین مطلقاً از یکدیگر ارث مـی برنـد چراکـه مقتضـای عقـد ازدواج کـه هـم
شام نکاح دائم و هم شام نکاح موقّت می گردد ،برقراری مقّ توارث میـان زوجـین
بوده و متی اگر شرط عد توارث نیز در ضمن عقد صورت پذیرد ،شرط مزبور باطـ
و بالاثر خواهد بود همان طور که اگر چنین شرطی ضمن عقد دائم بیان شود ،باطـ و
بالاثر است .به طـور کلّـی بـر اسـاس نظریـه مزبـور ،تفـاوتی در امکـا ازدواج دائـم و
ازدواج موقّت وجود نداشته و این دو قسـم از نکـاح بـه لحـاو عمـو امکـا از جملـه
توارث ،یکسان هستند .با بررسی آثـار نگاشـته شـده از سـوی فقهـای امامیـه مـی تـوان
دریافت تنها شخصی که ظاهراً طرفدار این نظریه بوده ،قاضی ابن برّاج است (ابن برّاج،
 242/2 :1406نجفی.)190/30 :1403 ،
یکی از مهم ترین ادله ارائه شـده از سـوی ایـن گـروه ،عمومیّـت و اطـالق آیـه 12
سوره مبارکه نساء است که خداوند متعا ذی آن فرموده اند« :و لکُمْ نِصْفُ مـا تـرک
أزْواجُکُمْ  ...و لهُنّ الرُّبُعُ مِمّا ترکْتُمْ :سهم شما مردان از ترکه زنان نصف اسـت و سـهم
زنان از ترکه شما یک چهار است».
همان طور که روشن است ،در آیه مزبور هیچ اشاره ای بـه نکـاح دائـم نشـده و بـه
صورت مطلق بیان گردیده است که سهم زوج از ترکه زوجه نصـف و سـهم زوجـه از
ترکه زوج ،یک چهار است لذا با توجه به عا بـودن عبـارات منـدرج در آن ،مکـم
مزبــور هــم شــام نکــاح دائــم و هــم شــام نکــاح موقّــت مــی شــود (بحرانــی:1365 ،
.)176/24
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در مقا ارزیابی دلی فوق باید گفت اگرچه نصّ مزبـور دارای عمومیّـت و اطـالق
بوده و شام تمامی اقسا نکاح می شود ،لکن مقیقت آن است که عمومیّـت و اطـالق
آیه فوق از طریق روایات ،دچار تخصیص و تقیید شده و با توجه به مفـاد روایـاتی کـه
در ادامه بدان ها اشاره شده است ،مکم مندرج در آیـه مزبـور تنهـا شـام نکـاح دائـم
بوده و متعه را در بر نمی گیرد.
از دیگر ادله ای که به منظور اثبات صحّت نظریه مزبور بـدان اسـتناد شـده ،روایتـی
ن
ضـ ِ بْـ ِ
است که محدّث نوری نق نموده است .در این روایت آمده اسـت« :عـنِ الْمُف ّ
عُمر عنِ الصّادِقِ (م) فِی مدِیثٍ طوِی ٍ قا  :قُلْتُ یا موْلای فالْمُتْعهُ قا الْمُتْعهُ ملا ٌ طِلْـقٌ
و الشّاهِدُ بِها قوْ ُ اللّهِ ج ّ ثناؤُهُ فِی النِّساءِ الْمُزوّجاتِ بِالْولِیِّ و الشُّهُودِ و ال جُناح علـیْکُمْ
فِیما عرّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبةِ النِّساءِ أوْ أکْننْتُمْ فِی أنْفُسِکُمْ علِم اللّهُ أنّکُمْ ستذْکُرُونهُنّ و لکِـنْ
ال تُواعِدُوهُنّ سِرًّا إِلّا أنْ تقُولُوا قوْالً معْرُوفاً أیْ مشْهُوداً و الْقوْ ُ الْمعْـرُوفُ هُـو الْم ْشـهُورُ
صـ ّ
لشـهُودِ فِـی النِّکـاحِ لِیثْبُـت النّ ْسـ ُ و ی ِ
بِالْولِیِّ و الشُّهُود و إِنّما امْتِـیَ إِلـا الْـولِیِّ و ا ُّ
النّسبُ و یُسْتحقّ الْمِیراثُ ( ...محدّث نوری.»)474/14 :1408 ،
در بررسی و ارزیابی نحوه استناد به مدیث مزبور بایـد گفـت کـه روایـت فـوق بـه
لحاو سندی ضعیف بوده و یکی از روات آن متّهم به غلوّ است و بر ایـن اسـاس ،نمـی
توان به مفادّ آن اعتماد نمود .عالوه بر این ،مفادّ مندرج در روایات بـا اصـو مسـلّم در
مذهب تشیّع تعارض دارد چراکه نیازی بـه وجـود شـهود در نکـاح موقّـت نیسـت در
مالی که در متن روایت اینگونه قید گردیده که در متعه می بایست شهود بکـار گرفتـه
شوند.
 -1-2قول به «مطلق عدم توارث زوجین در نکاح موقّت»
در مقاب قو نخست ،مشهور فقهای امامیه بر این باور هستند کـه در متعـه ،زوجـین
تحت هیچ شرایطی از یکدیگر ارث نمی برند اگرچه توارث از یکدیگر را به صـورت
شرط ضمن عقد نکاح اعال نمایند که در این مالت ،شرط مزبور باط و بال اثر اسـت
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(ر.ک :میرزای قمّی 401/2 :1372 ،نجفـی 193/30 :1403 ،طباطبـائی یـزدی:1378 ،
 242/2ملبی ،بی تا 298 :عالمه ملّی .)314/3 :1413 ،با توجه به عبارات بیان شـده از
سوی قائلین این نظریه ،برخی از پژوهشـگران مـدّعی شـده انـد کـه قـو مزبـور (عـد
توارث زوجین در نکاح موقّت به صورت مطلق) نزد فقهـای امامیـه از شـهرتی نیرومنـد
برخوردار است (مهرپور .)80 :1376 ،ادله ارائه شده برای اثبات نظریـه مـذکور ،شـام
برخی روایات و نیز استدالالت عقلی می گـردد کـه در ادامـه بـه تبـین و بررسـی آنهـا
پرداخته شده است.
الف) روایات
در یک دسته بندی کلّی ،نصوصی که در جهت اثبات صـحّت نظریـه مزبـور مـورد
استفاده قرار گرفته اند ،شام سه گروه مـی شـوند :نخسـت ،روایـاتی کـه مفـادّ آن بـر
اطالق عد توارث زوجیّت در نکاح منقطعه داللـت دارد کـه از میـان نصـوص متعـدّد
وارده در این خصوص می توان به موارد ذی اشاره نمود:
« -1عنْ سعِیدِ بْنِ یسارٍ عنْ أبِی عبْدِ اللّهِ (م) قا  :سألْتُهُ عنِ الرّجُ ِ یتزوّجُ الْمرْأه مُتْعهً
و لمْ یشْترِطِ الْمِیراث قا لیْس بیْنهُما مِیراثٌ اشْترط أوْ لـمْ ی ْشـترِطْ (مـرّ عـاملی:1414 ،
 )67/21سعید بن یسار نق کرده که از اما صادق(م) پرسـید شخصـی زنـی را متعـه
می کند و شرط میراث نمـی نمایـد ،کمکـم تـوارث در ایـن قسـم از نکـاح چیسـت؟ .
مضرت فرمودند :میان آنها میراث نیست چه شرط بکنند و چه شرط نکنند».
روایت مزبور به لحاو سندی کامالً معتبر بوده و می توان گفت تنها روایتـی اسـت
که در منطوق آن به صرامت بیان شده که در عـد تـوارث زوجـین در نکـاح موقّـت،
تفاوتی میان شرط نمودن یا عد شرط توارث نیست.
« -2عنْ عُمر بْنِ منْظله عنْ أبِی عبْدِ اللّهِ(م) فِی مدِیثٍ فِی الْمُتْعهِ قا و لـیْس بیْنهُمـا
مِیراثٌ (مرّ عاملی )67/21 :1414 ،عمر بن منظلـه از امـا صـادق(م) نقـ کـرده کـه
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ایشان در مورد متعه فرمودند :میان زن و شهور در نکاح موقّت میراثی نیست کو ایـن دو
از یکدیگر ارث نمی برند ».
با توجه به وجود عمر بن منظله در میان روات مدیث فوق ،می تـوان دریافـت کـه
روایت مزبور به لحاو سندی ،مقبوله محسو می گردد و لکن به لحـاو سـندی معتبـر
است .به عالوه ،در روایت مذکور پیرامون شرط یا عد شرط توارث هیچ سـخنی بیـان
نشد ه و با توجه به آن که شارم مقدّس در روایت مذکور ،در مقا بیان مکم ممنوعیّت
مطلق توارث نیست ،نمی تـوان از آن بـه عنـوان دلیلـی در جهـت اثبـات نظریـه مزبـور
استفاده نمود.
اشـتُرِط أوْ لـمْ ی ُْشـترط (مـرّ عـاملی،
« -3قا الْکُلیْنِیُّ و رُوِی أنّهُ لیْس بیْنهُما مِیـراثٌ ْ
 )67/21 :1414مرمو شیخ کلینی از یکی از معصومین(م) نق کـرده کـه میـان زن و
شوهر در نکاح موقّت میراثی نیست چه توارث از یکدیگر را شرط کرده باشـند و چـه
شرط نکرده باشند».
با توجه به آن که دقیقاً مشخّص نیست که روایت فوق از سوی کـدا یـک از ائمـه
معصومین (م) بیان شده است ،لذا قاب استناد نمی باشد.
به طور کلی باید گفت اگرچه در میـان روایـات بیـان شـده در جهـت اثبـات عـد
توارث به صورت مطلق ،امادیث دارای ضف سندی نیز یافت می شود ،لکـن مقیقـت
آن است که این گروه از روایات به صرامت یا به اطالق یا به التزا  ،بـر صـحّت نظریـه
مزبور داللت می نماید.
گروه دو از روایات ،مواردی است که در آنهـا اعـال گردیـده کـه عـد ارث ،از
ارکان عقد موقّت و از ویژگی ها و خصوصیّات آن است .شـیخ مـرّ عـاملی در کتـا
الشـرُوط) بـه
وسائ الشیعه بابی را تحت عنوان :با ُ صِیغهِ الْمُتْعـهِ و مـا ینْبغِـی فِیهـا مِـن ُّ
تبیین این گروه از امادیث و روایات اختصاص داده و شش روایت را در بـا مـذکور
قرار داده است که اگرچه برخی از آنها به لحاو سندی دچـار ضـعف هسـتند ،لکـن بـا
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توجه متضـافر بـودن تمـامی ایـن روایـات و مـالک عمـ قـرار گـرفتن آنهـا از سـوی
اصحا  ،مشک ضعف سندی برخی از آنها برطرف گردیده و قاب استناد مـی باشـند.
از میان شش روایتی که در این گروه از امادیث قرار دارند ،می توان به دو مـورد ذیـ
به عنوان مهم ترین آنها اشاره نمود:
روایت او « -مُحمّدُ بْنُ یعْقُو عنْ علِیِّ بْنِ إِبْراهِیم عنْ أبِیهِ عـنْ مُحمّـدِ بْـنِ عِیسـا
عنْ یُونُس عنِ الْحُسیْنِ بْنِ زیْدٍ قا سمِعْتُ أبا عبْـدِ اللّـهِ(م) یقُـو ُ تحِـ ُ الْفُـرُوجُ بِثلـاثٍ
نِکاحٍ بِمِیراثٍ و نِکاحٍ بِلا مِیراثٍ و نِکاحٍ بِمِلْکِ الْیمِـینِ (مـرّ عـاملی... )43/21 :1414 ،
یونس بن مسین از زید نق کـرده کـه از امـا صـادق(م) کدر مـورد نکـاح پرسـید و
ایشان در پاسخ فرمودند :فروج زنان از طریق سه چیز بر مردان مال شده است نکـاح
همراه با میراث ،نکاح بدون میراث و نکاح با زنان برده».
همان طور که روشن است ،اگرچه روایت مزبور درصـدد بیـان روش هـای ملیّـت
زن و مرد به یکدیگر بوده و سخنی از ازدواج موقّت نیاورده است ،لکن با بررسی دقیق
تر مفادّ این روایت می توان دریافت که مـراد امـا (م) از عبـارت «نکـاح بـال میـراث»،
همان ازدواج موقّت یا متعه بوده و معصو (م) با بیان این روایت ،اعال نموده است کـه
عد توارث زوجین در نکاح موقّت ،از لواز این قسم از ازدواج محسو می گردد.
روایت دو « -عنْ أبانِ بْنِ تغْلِب قا  :قُلْـتُ لِـأبِی عبْـدِ اللّـهِ(م) کیْـف أقُـو ُ :لهـا إِذا
خلوْتُ بِها قا تقُو ُ أتزوّجُکِ مُتْعهً علا کِتا ِ اللّهِ -و سُنّهِ نبِیِّهِ لا وارِثهً و لا موْرُوثهً کـذا
و کذا یوْمـاً و إِنْ ِشـئْت کـذا و کـذا سـنهً بِکـذا و کـذا دِرْهمـاً ( ...مـرّ عـاملی:1414 ،
 )43/21ابان بن تغلب نق کرده که به اما صادق(م) عرضه داشتم چگونه بـا یـک زن
خلوت نمایم؟ اما صادق(م) در پاسخ فرموند :بـر اسـاس کتـا خـدا او را بـه ازدواج
موقّت خود درآور  -و سنّت مضرت رسو بر این است که نه تو از او ارث می بری و
نه او از تو ارث می برد و .»...
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همان طور که بیان شد ،علیرغم مضور سه بن زیاد در راویان مدیث فـوق ،عمـ
اصحا به این روایت ،مشک ضعف سند آن را برطرف می نماید .مفادّ روایت مزبـور
به این مسأله داللت دارد که عد ارث بردن زوجین از یکدیگر در متعـه ،جـزو امکـا
الینفکّ این قسم از نکاح محسو گردیده و در مواردی که طرف مقاب به این مکـم
جاه است ،می بایست مکم مزبور بـه وی اطـالم رسـانی گـردد .قـرار گـرفتن «عـد
توارث» در کنار «عدّه» و «عز » نشان از قرار گرفتن این مکـم در امکـا و لـواز غیـر
قاب انفکاک از متعه دارد.
ب) استدالالت عقلي
برخی از فقها با استناد به اص عد  ،قائ به عد ثبوت توارث زوجین در متعه شـده
و اینگونه اظهار داشته اند کـه بـا توجـه بـه آن کـه ارث یـک مکـم شـرعی محسـو
گردیده و ثبوت آن نیازمند وجود دلی است و از سـوی دیگـر ،هـیچ دلیلـی در جهـت
اثبات توارث زوجین در نکاح موقّت ارائه نشده ،پس اص بر عد تـوارث بـه صـورت
مطلق است .گروه دیگری از فقها نیز با ارائه این اسـتدال منطقـی کـه ارث بـردن یـک
مکم شرعی محسو گردیده و شاعر مقدّس ،می بایسـت آن را جعـ کنـد و بـر ایـن
اساس ،نمی توان ثبوت یا عد آن را به اراده اشخاص واگذار نمود ،قائ به مطلق عـد
توارث زوجین در نکـاح موقّـت شـده انـد (نجفـی .)195-193/30 :1403 ،شـاهد ایـن
استدال  ،مالتی است که متوفّی برخی یا تما ورّاث خود را از ارث محرو نمایـد کـه
با توجه به قرار گرفتن ارث در زمره مجعوالت شارم ،محرومیّت وراث از ارث باطـ و
بال اثر محسو می گردد (مهرپور.)81 :1376 ،
در مقا بررسی و ارزیابی استدالالت مزبور باید گفت که ارث بـه صـورت مطلـق،
جزو مجعوالت شارم مقدّس نبوده و بر اساس نصوص ،این اجازه بـه متـوفّی داده شـده
است که یک سو از اموا خود را برای هر شخص یا عملی که صـالح بدانـد ،درنظـر
بگیرد .همچنین این نکته را باید درنظر داشت که محرومیّـت اوالد از ارث ،سـلب مـقّ
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بوده در مالی که توارث زوجین در نکاح موقّت ،ایجا مقّ محسو می گردد و بر
این اساس ،دو موضوم مزبور را نمی توان در یک زمره به مسا آورد لذا به نظر مـی
رسد استدال های بیان شده چندان خالی از اشکا نباشد.
 -1-3قول به «توارث زوجین در نکاه موقّت مگر به شرط عدم توارث»
تعداد اندکی از فقهای امامیه از جمله بن ابی عقی و سید مرتضی بر این باور هستند
که نفس ازدواج (اعم از دائم یا موقّت) اقتضای برقراری توارث میان زوجـین را داشـته
و در صورتی که شرط عد توارث ضمن عقد نکاح بیـان نگـردد ،زوجـین از یکـدیگر
ارث می برند (سید مرتضی ،120 :1415 ،نجفی 190/30 :1403 ،میرزای قمّـی:1372 ،
.)201/2
با بررسی کال این گروه از علما می توان دریافت که ایشان در جهت اثبات نظریـه
خود ،ابتدا به آیه  12سوره مبارکه نساء استناد نموده و بر اساس اطالق آن ،اظهار داشته
اند که در مطلق نکاح ،زوجین از یکدیگر ارث می برند .سپس با توجه به مفـادّ روایـت
ذی  ،درصدد جمع میان اطالق آیه و تقیید روایت مزبور برآمده اند:
«عنْ مُحمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قا سمِعْتُ أباجعْفرٍ(م) یقُـو ُ فِـی الرّجُـ ِ یتـزوّجُ الْمـرْأه مُتْعـهً
إِنّهُما یتوارثانِ إِذا لمْ یشْترِطا و إِنّما الشّرْطُ بعْد النِّکـاحِ (مـرّ عـاملی )47/21 :1414 ،از
محمد بن مسلم نق شده که از اما باقر کپیرامون توارث در متعه سـؤا کـرد  .ایشـان
در پاسخ فرموند :مردی که با زنی به صورت نکاح موقّت ازدواج می کنـد ،اگـر کعـد
ارث را شرط نکنند ،از یکدیگر ارث می برند و تنها در صورتی از یکـدیگر ارث مـی
برند که شرط عد ارث پس از نکاح صورت پذیرد».
مراد از شرط در روایت فوق ،شرط عد است چراکه شرط وجـود در ایـن مـورد،
معنای موردنظر قائلین به نظریه مزبـور از روایـت برداشـت نخواهـد شـد .ناگفتـه نمانـد
اگرچه سند مدیث فوق معتبر اسـت ،لکـن بـا توجـه بـه آن کـه دو نفـر از روایـان ایـن
مدیث از فطحی مذهبان هستند ،این روایت جزو امادیث موثّقه محسو می گردد.
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در مقا بررسی و ارزیابی قو مذکور و ادله ارائه شده برای آن باید گفت استناد به
روایت مزبور از چند جهـت دارای اشـکا اسـت :نخسـت آن کـه همـان طـور کـه در
گذشته بیان شد ،ارث از امکا الهـی و از مجعـوالت شـارم مقـدّس بـوده و بـه وسـیله
شرط ضمن عقد نمی توان آن را ساقط نمود .بر همین اساس اسـت کـه برخـی بـر ایـن
باورند که مراد از شرط در روایت مزبور ،اج بوده و مراد از روایت ،این است که اگر
زوجین اج و مدت نکاح را مشخص نسازند ،متعه تبدی به ازدواج دائم می شود.
دومین اشکالی که به روایت مذکور وارد است ،این است که هیچ یک از اصـحا
به مفادّ روایت مورد بحث فتوا نداده و با توجه به عد عم اصحا بدان و تعـارض بـا
سایر روایات ،توانایی اثبات نظریه این گروه از علما را نخواهد داشت.
 -1-4قول به «عدم توارث زوجین در نکاه موقّت مگر به شرط توارث»
برخی از فقهای متأخّر امامیه (از جمله شهیدین) با تکیه بر مفادّ برخـی روایـات ایـن
نظریه را ارائه نموده اند که ازدواج موقّت فی نفسـه اقتضـای تـوارث نداشـته و زوجـین
تنها در صورتی از یکدیگر ارث می برند که توارث را به صورت شرط ضمن عقد بیان
دارند (شهید ثانی 296/5 :1410 ،شیخ طوسی 321 :1400،همو149-150/3 :1407 ،
بحرانی .)181/24 :1365 ،ادله ارائه شده از سوی این گروه ،شام نصوص و اسـتناد بـه
برخی قواعد فقهی می گردد.
با بررسی کتب مدیثی می تـوان دریافـت کـه روایـاتی از ائمـه معصـومین(م) نقـ
گردیده که منطوق یا مفهو آنهـا داللـت بـر صـحّت اشـتراط ارث در ازدواج موقّـت
دارد .از میان این روایات می توان به مورد ذی اشاره نمود:
 «عنْ مُحمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قا  :سألْتُ أبا عبْدِاللّهِ(م) کمِ الْمهْرُ یعْنِی فِی الْمُتْعـهِ فقـا مـاتراضیا علیْهِ إِلا أنْ قا و إِنِ اشْترطا الْمِیـراث فهُمـا علـا شـرْطِهِما (مـرّ عـاملی:1414 ،
 ) 67/21از محمد بن مسلم نق شده که از اما صادق(م) پرسـید  :مهریـه در متعـه بـه
چه میزانی است؟ اما (م) در پاسخ فرمودند :به همـان میـزان کـه طـرفین بـدان تراضـی
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نمایند و فرمایش خود را ادامـه دادنـد تـا بـدینجا رسـیدند کـه اگـر زوجـین کدر نکـاح
موقّت شرط میراث نمایند ،پس بر آنان است که به شرط خود عم کنند».
با بررسی مفادّ مندرج در روایت فوق و سایر روایات بیان شده در خصوص تـوارث
در متعه (خاصه روایات مورد اشاره در قو مطلق عد توارث) ،می تـوان دریافـت کـه
این دو گروه از روایات ،با یکدیگر تعارض داشته و بر این اساس ،می بایست نسبت بـه
م ّ تعارض روایات مزبور اقدا یا نهایتاً یک گـروه از روایـات را کنـار گذاشـته و بـه
روایات گروه دیگر تمسّک نمود .در مقا برطرف نمـودن تعـارض مزبـور بایـد گفـت
روایات مورد استناد فقهای متأخّر فی نفسـه دارای اشـکاالتی بـوده و توانـایی مقابلـه بـا
روایات مورد استناد مشـهور فقهـای امامیـه را ندارنـد زیـرا اوالً ،روایـت فـوق و سـایر
روایات از این دست ،دارای مفادّ مغایر با قواعـد فقـه محسـو مـی گـردد چراکـه در
فقه ،ثبوت میراث به سبب شرط ضمن عقد نیست .ثانیاً ،ارث جزو اموری اسـت کـه بـه
لحاو ثبوت یا عد ثبوت و نیز کیفیّـت ثبـوت ،از مجعـوالت شـارم مقـدّس محسـو
گردیده و بر این اساس ،شرط توارث که مغایر با اصـو و قواعـد کلّـی تعیـین شـده از
سوی شارم مقدّس باشد ،قاب پذیرش نخواهد بود.
یکی از مهم ترین قواعدی که در جهت اثبات صحّت قو مزبور بدان استناد شـده،
قاعده «المؤمنون عند شروطهم» و «أوفوا بالعهود» است که در روایات بسـیاری بـه مفـادّ
آن اشاره گردیده و مسلمانان ملز به رعایت آن شده اند .بر اساس این قاعـده ،طـرفین
می بایست به کلّیه تعهداتی که از سوی ایشان درنظر گرفته شده ،پایبند بوده و به شـرط
توارث که در نکاح موقّت بیان شده ،عم نمایند (مهرپور.)79 :1376 ،
در مقا بررسی و ارزیابی استناد این گروه به دو قاعـده فـوق بایـد گفـت بـر کسـی
پوشیده نیست که وفای به شرط تنها در زمانی موجّه و مورد قبو شـارم مقـدّس اسـت
که شرط یا عم مورد تعهّد ،جایز باشد .بـه بیـان دیگـر ،در صـورتی کـه ضـمن عقـد،
ارتکا فعلی مرا یا مغایر با قواعد شرعی شرط گردد ،عم بـدان صـحی نیسـت .بـا
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توجه به آن که قائلین به عد توارث زوجین در نکاح موقّت ،از طریـق برخـی روایـات
(ر.ک :مرّ عاملی )43/21 :1414 ،اثبات نموده اند که عد ارث از ارکان متعـه بـوده و
با ماهیّت این عقد مغایرت داشته و بر این اساس ،شرط مزبور باط است ،نمی توانـد بـا
قواعد کلّی و مطلق چون «أوفوا بالعهود» و «المؤمنون عند شـروطهم» جـواز تـوارث در
متعه از طریق شرط ضمن عقد را اثبات نمود.
در جمع بندی نهایی باید گفت ادله ارائه شده از سوی ایـن گـروه از فقهـا ،توانـایی
اثبات نظریه ایشان را ندارد.

 -3دیدگاه حقوق ایـران در صوـوت تـوارث زوجـین در نکـاح
منقطع
همان طور که در گذشته بیان شد ،در قوانین و مقرّرات ماکم بر کشور ،نمـی تـوان
موردی را یافت که ذی آن ،به صرامت در خصوص توارث یا عد توارث زوجین در
ازدواج موقّت بحث شده و مکم مقوقی آن بیان شده باشد.
در توضی پیرامون این مسأله باید گفـت قانونگـذار ذیـ مـاده  1077قـانون مـدنی
اعال نموده که امکا راجع به ارث زوجین در نکاح منقطـع در فصـ هفـتم از کتـا
هفتم نکاح ذکر خواهد شد و ما آن که با بررسی فص مزبور ،می توان دریافـت کـه
مکم توارث زوجین در نکاح منقطع ،ذی فص مزبور قیـد نگردیـده اسـت .بـر همـین
اساس ،عمو مقوقدانان با درنظر گرفتن منطوق ماده  940ق . .اعال نموده انـد کـه از
نظر قانونگذار ایران ،زوجین تنها در صـورتی از یکـدیگر ارث مـی برنـد کـه زوجیّـت
ایشان دائمی بوده و ممنوم از ارث نباشند لذا از مفهو مخالف مـاده مزبـور مـی تـوان
چنین برداشت نمود که از نظر مقنّن ،زوجین در نکاح موقّت از یکدیگر ارث نبرده و با
توجه به قواعد امری ارث ،متی شرط نمودن توارث در نکاح منقطع به واسطه تعـارض
با قوانین ارث ،ممنوم و باط است .بنابراین ،متی در صورت بیان شـرط مزبـور ضـمن
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عقد نکاح موقّت ،شرط مزبور باط و بال اثـر اسـت چراکـه ارث از مجعـوالت شـارم
مقدّس و به تبع آن ،قانونگذار بوده و اراده اشخاص هـیچ نقشـی در ثبـوت یـا عـد آن
ندارد .به بیان دیگر ،مقرّرات مربوط به ارث ،از جمله قواعد آمـره بـوده و بـا توجـه بـه
مصلحت اجتماعی و منافع عمومی وضع گردیده و اشخاص به هیچ وجه و تحـت هـیچ
عنوان ،اذن دخالت یـا ایجـاد تغییـرات در آن را ندارنـد .البتـه در صـورتی کـه زوج یـا
زوجه یک سو از اموا خود را پس از مرگ ،به نفع همسر خود وصیّت نمایـد ،تعلّـق
ارث به همسر متوفّی از با نفوذ وصیّت متوفّی در یک سـو امـوا وی (و نـه از بـا
شرط توارث در نکاح موقّت و یا  )...کامالً نافـذ و قـانونی اسـت (مهرپـور87 :1376 ،
کاتوزیان 561-560 :1391 ،امامی.)261/3 :1391 ،
شایان ذکر است اشاره ای که در مـاده  1077ق . .بـه موضـوم وراثـت زوجـین در
نکاح منقطع شده و طی آن اعال گردیده« :در نکاح منقطع امکا راجع به وراثـت زن
همان است که در با ارث گفته شد» ،هیچگونه داللتی بر ثبوت ارث بـرای زوجـه در
نکاح موقّت متی در صورت اشتراط ندارد زیرا همان طور که بیان شـد در بـا ارث،
مکم اثباتی برای وراثت زوجه منقطع تعیـین نشـده اسـت (امـامی )297/3 :1391،بلکـه
مفهو مخالف ماده  940ق . .که توارث بـه واسـطه زوجیّـت را مقیّـد بـه دائمـی بـودن
نکاح نموده است ،به خوبی بـر ایـن مسـأله داللـت دارد کـه در نکـاح منقطـع ،تـوارثی
وجود ندارد (مهرپور.)87 :1376 ،

 -4نگاهي اجمالي بر مفهوم ملکیّت ارث دیه
از دیگر موضوعات فرعی که تبیین و بررسـی آن ذیـ مبحـث ارث زوجـه موقّـت
ضروری به نظر می رسد ،بحث ملکیّت ارث بردن دیه یا بـه عبـارت بهتـر ،پاسـخ بـدین
سؤا است که «آیا دیه در شمار اموا متوفّی محسـو مـی شـود و بـا توجـه بـه عـد
امکان برخورداری خود متوفّی از آن ،بنا بر قواعد ارث ،بین وراث تقسیم مـی شـود یـا
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آن که از اساس ،به خود مقتو تعلّق نـدارد و اصـالتاً ملـک شخصـی ورّاث اسـت؟ بـه
عبارت دیگر ،آیا دعوای ورّاث در خصوص مطالبـه دیـه ،بـه عنـوان قـائم مقـا متـوفّی
استمام می گردد و یا آن که ورّاث در دعوای مزبـور ،اصـی محسـو مـی گردنـد؟».
ارائه پاسخی دقیق به سؤا مزبور از چند جهت اهمیت داشـته و بـه لحـاو عملـی ،آثـار
قاب توجهی را با خود به همراه دارد چراکه اگر دیه ملک شخصی مقتو بـه مسـا
آید ،جزو ماترک محسو شده و براساس قواعد ارث میان ورّاث تقسـیم مـی شـود و
در غیر این صورت ،مستند بـه مـاده  153ق . .بایـد بـه نحـو تسـاوی بـین ورّاث تقسـیم
گردد .به عالوه ،همان طور که در ماده  226قانون امور مسبی ذکـر شـده ،اگـر دیـه از
آنِ مقتو و نتیجتاً جزو ماترک وی باشد ،دیون متوفّی باید از آن خارج شـود و سـپس
به تصفیه ترکه اقدا گردد در مالی که اگر ما شخصی ورثـه بـه مسـا آیـد دیـون
متوفّی از آن خارج نخواهد شد ،چراکه اموا ورثه ،وثیقه دیون مورّث نیستند .همچنین
در صورتی که دیه ملک متوفّی باشد ،تنها ورّاث می توانند آن را مطالبه کنند و در غیر
این صورت ،هر کسی که از مرگ مورّث ضرر مسلّمی دیده باشد می توانـد نسـبت بـه
مطالبه آن اقدا نماید.
از دیگر آثار و نتایَ بحث مزبور آن است که اگر دیه جزو مـاترک متـوفّی باشـد،
ابراء متوفّی از دیه بر این مبنا که سبب طلب مربوط به دیه ،یعنی فعـ موجـد مسـئولیت
مدنی به وقوم پیوسته و صحی است ،در غیر این صورت ابـراء مقتـو  ،فضـولی اسـت.
عالوه بر این ،چنان چه دیه جزو اموا متوفّی باشد سازمان تأمین اجتمـاعی نمـی توانـد
پس از پرداخت خسارت به ورّاث و در راستای اجرای ماده  66قانون تـأمین اجتمـاعی،
در پرداخت دیه ،به عنوان قائم مقا ورثه محسو شود .اما اگر دیـه جـزو امـوا ورثـه
محسو گردد ،این قائم مقامی معنا می یابد (ایزانلو.)45 :1387 ،
در مقا پاسخگویی به سؤا مزبور باید گفت با بررسی آثار نگاشـته شـده از سـوی
فقهای امامیه می توان دریافـت کـه در فقـه شـیعه ،بسـیاری از فقهـا بـه صـرامت یـا بـه

پژوهشي در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 120

صورت ضمنی ،دیه را به عنوان ملک متوفّی محسو کرده انـد (شـیخ طوسـی:1407 ،
 115/4عالمه ملّی 62/5 :1418 ،نجفـی 39/44 :1403 ،سـبزواری )802/2 :1413 ،و
در مقاب  ،تعداد معدودی از علما ،با این توجیه که «محاسبه دیـه بـه عنـوان مـا متـوفّی
مستلز زنده تلقّی نمودن آن است» ،قائ به این نظریه شـده انـد کـه دیـه اصـالتاً ملـک
شخصی وّراث است.
مهم ترین دلیلی که از سوی فقهـا در جهـت اثبـات «قـرار گـرفتن دیـه ذیـ امـوا
متوفّی» ارائه شده ،نصوصی است که منطوق برخی از آنها به صرامت داللت بر صحّت
نظریه مزبور دارد .از میان این روایات ،می توان به موارد ذی اشاره نمود:
روایت او « -عنْ إِسْحاق بْنِ عمّارٍ عنْ جعْفرٍ (م) أنّ رسُو اللّهِ(ص) قا  :إِذا قُبِلـتْ
دِیهُ الْعمْدِ فصارتْ ماالً فهِی مِیراثٌ کسائِرِ الْأمْوا (مرّ عـاملی )41/26 :1414 ،اسـحاق
بن عمار از اما صادق(م) نق کرده که ایشان از پیامبر(ص) نق کرده که آن مضرت
فرمودند :هرگاه دیه عمد را پذیرفتند و تبدی به ما شـد ،آن مـا ماننـد سـایر امـوا ،
جزو میراث میّت است».
روایت دو « -مُحمّدُ بْنُ یعْقُو عنْ أبِی علِیٍّ الْأشْعرِیِّ عنْ مُحمّدِ بْنِ عبْدِ الْجبّارِ عنْ
صفْوان بْنِ یحْیا عنْ یحْیا الْأزْرقِ عنْ أبِی الْحسنِ(م) فِی رجُ ٍ قُتِـ و علیْـهِ دیْـنٌ و لـمْ
یتْرُکْ مالًا فأخذ أهْلُهُ الدِّیه مِنْ قاتِلِهِ علیْهِمْ أنْ یقْضُوا دیْنهُ قا نعمْ قُلْتُ و هُو لـمْ یتْـرُکْ
شیْئاً قا إِنّما أخذُوا الدِّیه فعلیْهِمْ أنْ یقْضُوا دیْنهُ (مرّ عاملی )364/18 :1414 ،محمد بن
یعقو کلینی از ابی علـی اشـعری از محمـد بـن عبـدالجبار از مصـطفی بـن یحیـی بـن
االرزق از اما کاظم(م) روایت کرده است :در مورد مردی که کشته شد و بر عهـده او
دِینی بود و مالی هم از خود به جای نگذاشته بود و خانواده او دیه را از قاتلش گرفتنـد،
از آن مضرت سؤا شد که آیـا بـر آنهـا واجـب اسـت بـدهکاری مقتـو را پرداخـت
نمایند؟ اما (م) کدر پاسخ فرمودند :بله ،مجدّداً سـؤا شـد :مقتـو چیـزی از خـود بـه
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جای نگذاشته است؟ کو بر این اساس ،بدهی مزبور می بایست از چـه طریقـی پرداخـت
شود؟ اما (م) فرمودند :همانا دیه او را می گیرند و دین او را پرداخت می نمایند».
بر اساس همین روایات است کـه برخـی از فقهـای امامیـه همچـون شـیخ طوسـی و
صامب جواهر در آثار خود ،یکی از ادله اثبات نظریه خـود را وجـود اجمـام در میـان
فقها پیرامون قرار گرفتن دیه در اموا متوفّی دانسته انـد (شـیخ طوسـی115/4 :1407 ،
نجفی.)39/44 :1403 ،

نتیجه گیری
از مجموعه توضیحاتی که پیرامون توارث زوجین در ازدواج موقّـت و موضـوعات
فرعی آن ارائه گردید ،می توان چنین نتیجه گرفت:
 -1با توجه به ادله ارائه شده از سوی مشـهور فقهـای امامیـه ،از جملـه نصـوص و دلیـ
عق  ،توارث زوجین در نکاح موقّت به صورت مطلق و متی در صـورت بیـان تـوارث
در شروط ضمن عقد جریان نخواهد داشت ،مگر آن که هر یک از زوجین در وصـیّت
خود شرط نماید که دیگری از او ارث ببـرد کـه در ایـن مالـت ،تـوارث از بـا نفـوذ
وصیّت متوفّی در یک سو اموالش نافذ است.
 در فقه شیعه ،بسیاری از فقها به صرامت یا به صورت ضمنی ،دیه را بـه عنـوان ملـکمتوفّی محسو کرده اند و در مقاب  ،تعداد معدودی از علما ،با این توجیه که «محاسبه
دیه به عنوان ما متوّفی ،مستلز زنده تلقّی نمودن آن است» ،قائ به این نظریه شده اند
که دیـه اصـالتاً ملـک شخصـی ورّاث اسـت .بـا توجـه بـه روایـات وارده در خصـوص
موضوم مذکور ،قو اکثر ،موافق با منابع فقهی است.
 -2مصالحی از قبی مفظ مقوق ورثه در ازدواج دائم اینگونه ایجا می نماید کـه در
ازدواج موقّت ،زوجه از ارث محرو باشـد لکـن بـا توجـه بـه آن کـه امکـان زنـدگی
مشترک به مدت طوالنی و نیز صامب فرزند شدن در ازدواج موقّت نیز وجود دارد ،به
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نظر می رسد بر اساس اصولی چون عدالت و وجدان ،می بایست اینگونـه مکـم نمـود
که در صورت وجود دو مالت مزبور در متعه ،توارث زوجین برقرار است.
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