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چکیده
ماده  945قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه ،برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج
واقع گردد ،سلب کرده است .شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای
وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است .بهعالوه این سؤال وجود دارد که آیا میتوان حکم مذکور را
در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهامهای موجود ،با روش
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رخ داده باشد .البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده  945ندارد .این حکم قابل تسری به
ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.
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مقدمه
قانون مدنی در ماده  945به بیان حکم ازدواج مرد بیمار در بیماری متصل به فوت پرداخته
و از عدم تعلق ارث به زوجه در باره ویژه ،سخن گفته است .توضیح این که به موجب این
ماده ،به رغم وجود رابطه زوجیت در زمان مرگ ،در صورت وجود شرایط خاص ،حکم بر
عدم ارثبری زوجه شده که حکمی استثنایی است .مبنای حکم مذکور ،روایات وارد شده
در رابطه با نکاح بیمار است که حسب ظاهر عبارات ،داللت بر بطالن نکاح و عدم تعلق
برخی آثار در چنین حالتی دارد .در این میان ،بر اساس روایت أبی والد حناط ،1امام
صادق

در پاسخ به سؤالی در باره مردى که در دوران بیماریاش ازدواج کرده بود،

فرمود« :اگر با آن زن مباشرت کرده و در بیمارى خود مرده باشد ،زن از او ارث میبرد؛
ولی اگر با او مباشرت نکرده باشد ،زن از او ارث نمیبرد و نکاحش باطل است»(صدوق،

1409هـ ،ج ،6ص .)215همچنین در روایت عبید بن زراره 2از امام صادق

حکمی مشابه

وجود دارد که ضمن تجویز چنین نکاحی ،مقرر فرموده است که چنانچه بتواند از او کام
گیرد ،نکاح صحیح است؛ ولی اگر نزدیکى صورت نگیرد ،نکاح باطل است .در روایت مشابه
دیگری 3از زراره ،در فرض مسأله امام نکاح را باطل و مهر و میراث را منتفی دانستهاند.
گفتنی است در خصوص حکم وضعی بطالن در روایات یادشده ،میان فقیهان اختالف

1ـ « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَرِثْهُ وَ
نِكَاحُهُ بَاطِلٌ»(حر عاملی1409 ،هـ ب ،ج ،26ص .)231برخی از فقیهان(مجلسی اول1406 ،هـ ،ص  )330به صراحت
این روایت را صحیح دانستهاند.
2ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه
السالم عَنِ الْمَرِيضِ :أَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ؟ قَالَ« :لَا ،وَلكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ ،فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ ،وَإِنْ لَمْ
يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»(فیض کاشانی1406 ،هـ ،ج ،21ص443؛ کلینی1429 ،هـ ،ج ،11ص.)634

3ـ « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ :لَيْسَ
لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّ قَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَوَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ
لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِيرَاثَ»(حر عاملی1409 ،هـ الف ،ج ،22ص 150؛ مجلسی دوم1404 ،هـ ،ج ،21ص209؛ کلینی1429 ،هـ،
ج ،11ص642ـ643؛ شیخ طوسی1390 ،هـ ،ج ،3ص.)304
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وجود دارد و برخی(نجفی1404 ،هـ ،ج ،39ص221؛ سبحانی1415 ،هـ ،ص )340آن را حمل بر بطالن
حقیقی دانسته و در فرض عدم مباشرت ،وفات زوج را کاشف از بطالن چنین نکاحی
دانستهاند؛ در حالی که برخی دیگر(عاملی جبعی1413 ،هـ ،ج ،13ص196؛ بحرانی آل عصفور ،بیتا،

ج ،14ص328؛ نراقی1415 ،هـ ،ص390؛ اردبیلی1403 ،هـ ،ج ،11ص )437بطالن را به معنای انفساخ
تلقی کرده و با این توضیح عدم توارث را توجیه کردهاند .برخی(خوانساری1405 ،هـ ،ج،5
ص356؛ آشتیانی1425 ،هـ ،ص272؛ اراکی1413 ،هـ ،ص172؛ طباطبایی1418 ،هـ ،ج ،14ص391؛ طباطبایی،

1409هـ ،ج ،3ص )216نیز با استناد به همان روایات ،ضمن تأکید بر صحت نکاح ،بطالن مذکور
در روایات را بطالن حکمی دانستهاند که فقط آثار مذکور در روایات را از نکاح یاد شده
سلب کردهاند .بررسی تحلیلی این نظریات نیازمند مجال دیگری است؛ لیکن به نظر میرسد
قانون مدنی ایران که سخنی از بطالن به میان نیاورده و فقط در ماده  ،945ارثبری زوجه
از زوج را سلب کرده ،از نظر اخیر تبعیت کرده است.
عدم توارث مذکور در ماده یادشده منوط به تحقق شرایطی است که عبارت از بیمار
بودن مرد ،عدم آمیزش بین زن و شوهر ،عدم بهبودی زوج از بیماری زمان نکاح و فوت
در بیماری زمان نکاح است .با این حال شرایط مذکور در این ماده ابهامات و پرسشهایی
در رابطه با عدم ارثبری زوجه ایجاد میکنند .از سویی باید دید که آیا برای اعمال حکم
ماده  945فاصله میان نکاح و وفات دارای اهمیت نیست؟ 1از سوی دیگر ،چنانچه مرد از
بیماری که هنگام نکاح داشته بهبود یابد و به واسطه بیماری دیگری فوت کند یا این که در
همان بیماری ولی در اثر حادثهای مانند حادثه رانندگی وفات یابد ،وضعیت ارثبری زوجه
چگونه خواهد بود؟ همچنین باید دید آیا میتوان حکم ماده  945را به زن بیمار نیز توسعه
داد؟ به این معنی که چنانچه زنی که دچار بیماری است ،در ایام بیماری خود ازدواج کند و
قبل از مباشرت و بهبودی از بیماری فوت کند ،آیا در چنین وضعیتی زوج از ارث زوجه
محروم میشود؟ این پژوهش درصدد بررسی فقهی و حقوقی شرایط اعمال ماده 945

 1ـ این سؤال به ویژه از این جهت اهمیت مییابد که ماده  944در مقام بیان حکم عدم تأثیر طالق در حالت
بیماری بر ارث زوجه ،مقرر نموده که حکم مذکور منوط به این است که از تاریخ طالق تا فوت زمانی بیش
از یکسال فاصله نیفتد.
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است .در این راستا ابتدا در قسمت مفهوم شناسی اصطالحات به بررسی مفهوم بیماری
متصل به وفات پرداخته می شود .سپس شرط وفات در حال بیماری بررسی می شود .در
نهایت نیز از اختصاص حکم به زوج بیمار و انصراف آن از زوجه بیمار و نیز شرط عدم
مقاربت سخن گفته خواهد شد.

مفهومشناسی مصطلحات
مفهوم بیماری متصل به وفات (هر نوع بیماری یا بیماری خطرناک)
یکی از شرایط جاری نشدن برخی احکام نکاح در بیماری متصل به وفات ،این است که
فوت در بیماری زمان نکاح واقع شود .ماده  945ق.م .نیز با عبارت «در همان مرض» به
این شرط اشاره کرده است .روایات وارده در خصوص نکاح در حال بیماری نیز عبارت
«فی مرضه» را بکار بردهاند .اما همانطور که مالحظه میشود دو عبارت به کار رفته در
روایات و ماده  945ق.م .ابهام دارد و این سؤال را ایجاد میکند که اوالً آیا مقصود از
بیماری هر نوع بیماری است یا بیماریهای کشنده مالک عمل است.
در ماده  945کلمه «مرض» به کار رفته است ولی تعریفی از آن ارائه نشده و معیاری
نیز برای شناسایی آن مطرح نگردیده است .در این راستا با مراجعه به متون فقهی دو
احتمال در این زمینه دیده میشود .برخی فقیهان(حلی1413 ،هـ ،ج ،2ص529؛ نجفی1404 ،هـ،

ج ،26ص75؛ حلی1408 ،هـ ،ج ،2ص207؛ عاملی جبعی1413 ،هـ ،ج ،6ص )314بیماری موت را اعم از
بیماری خطرناک و غیرخطرناک میدانند .در نتیجه چنانچه بیماری شخص به گونهای
باشد که طبق نظر پزشکان امکان معالجه آن وجود داشته باشد اما به دالیلی چون از بین
رفتن امید بیمار یا ضعف جسمانی او یا عوامل دیگر ،بیمار توانایی مقابله با آن را از
دست دهد و به همین سبب فوت کند ،این بیماری ،بیماری متصل به موت خواهد بود .از
مصادیق این نوع بیماریها میتوان به بیماری نارسایی قلبی و دیابت اشاره کرد .در هر
دو بیماری چنانچه بیمار توصیههای پزشکی را انجام دهد امکان مرگ بر اثر آن بیماری
از بیمار دور خواهد شد .اما چنانچه این توصیهها باره عمل قرار نگیرند ،امکان در
معرض مرگ قرار گرفتن بیمار وجود دارد و ممکن است بر اثر آن بیماری فوت کند .در
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این حالت بیماری او بیماری خطرناکی نبوده است؛ ولی بیماری مشرف به موت محسوب
خواهد شد(باقری و امیرخانی ،1388 ،ص .)32در خصوص معنای یادشده این گونه استدالل
شده است که نصوص وارده در این زمینه دارای اطالق و عمومیت است(طباطبایی1418 ،هـ،
ج ،10ص .)391در واقع حکم ،معلق بر خطرناک بودن بیماری نشده است(نجفی1404 ،هـ ،ج،26

ص .)75برخی نویسندگان(باقری و امیرخانی ،1388 ،ص )27نیز با توجه به اطالق ماده ،945
بیماری مندرج در این ماده را شامل هر نوع بیماری دانستهاند.
احتمال دیگر این است که مقصود از بیماری هر نوع بیماری نبوده ،بلکه بیماری کشنده
منظور باشد .برخی از فقیهان(محقق کرکی1414 ،هـ ،ج ،11ص96ـ97؛ طوسی1387 ،هـ ،ج ،4ص)44

مقصود از مرض موت را بیماری خطرناک و کشنده میدانند .در واقع ایشان مفهوم عام
بیماری را نمیپذیرند .در تقویت این نظر برخی(توالیی ،1389 ،ص 77و  )83با توجه به زمینه
تاریخی صدور روایات معتقدند باید بیماری به بیماریهای صعبالعالج یا العالجی اختصاص
یابد که در مدت کوتاه موجب وفات می گردد و از نظر پزشکی امیدی به درمان آن نباشد.
در تأیید این نظر ،باید گفت با توجه به استثنایی بودن حکم ماده  945قانون مدنی و لزوم
تفسیر مضیق احکام استثنایی ،مرض موت ،هر بیماری را در برنمیگیرد و قدر متیقن ،این
است که بیماری باید کشنده باشد.
در تبیین مفهوم بیماری مخوف یا کشنده ،برخی(باقری و امیرخانی ،1388 ،ص )29مشخصه
بارز این قسم بیماریها را در این نکته میدانند که غالب افراد مبتال ،دچار اضطراب و
وحشت دایمی میشوند؛ به گونهای که مدام در انتظار مرگ خود میباشند و امید خود به
زندگی را از دست دادهاند و شاید به سبب همین ویژگی است که در فقه برای این نوع
بیماریها عنوان امراض مخوف به کار رفته است.
در خصوص معیار تشخیص کشنده بودن اختالف وجود دارد .برخی(قاسمزاده،1391 ،

ص )335عرف عام (مردم) را به عنوان معیار مطرح کردهاند .در خصوص نقش عرف به
این نکته اشاره شده است(هوشیار ،1395 ،ص )125که از آنجا که نقش عرف در شناخت
معانی الفاظ به کار رفته در متون فقهی و تشخیص موضوعات دارای اهمیت است ،لحاظ
این مبنا در تعیین حدود بیماری مشرف به موت بعید نیست .لیکن برخی(شهید ثانی،
1413هـ ،ج ،6ص311؛ جعفری لنگرودی ،1368 ،ص637؛ میرداداشی ،علیزاده ،حسن زاده و صالحی،1389 ،
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ص )215عرف خاص (پزشکان) را معیار تشخیص چنین بیماریهایی دانستهاند .در واقع
همان گونه که بعضی از فقیهان(شهید ثانی1413 ،هـ ،ج ،6ص )311بیان کردهاند ،تشخیص
خطرناک بودن بیماری امری است که باید به پزشکان سپرده شود و تشخیص بیماری از
حیطه فقه خارج است و فقیه صرفاً به بیان حکم میپردازد .برای پذیرش نظر پزشکان دو
شرط عدالت و تعدد الزم است؛ به این دلیل که این شهادت غیرمالی است (اگرچه مقصود
از آن مالی باشد) و اثبات حق وراث و باطل شدن تصرفات بیمار (البته از نظر قائالن به
حجر بیمار) را در پی دارد و سوگند و شهادت یک مرد و دو زن باره پذیرش نیست؛ اما
در رابطه با بیماریهای زنان که فقط پزشک زن از آن مطلع میشود ،میتوان گواهی
پزشک زن را حتی اگر یکی باشد ،پذیرفت(محقق کرکی1414 ،هـ ،ج ،11ص.)97
به عالوه گفتنی است ،بر اساس یافته های جدید پزشکی منتشرشده در سایت سازمان
بهداشت جهانی ،1بیماری های ایسکمیک قلب 2به عنوان مؤثرترین عامل مرگ و میر در
جهان شناخته شده است .به موجب تحقیقات مذکور ،بیماریهای برونشیت و ذاتالریه،
سرطان ریه ،ایدز ،دیابت ،فشار خون باال و سل در زمره ده عامل اصلی فوت در جهان
معرفی شده است.

بررسی شرط وفات در حال بیماری
در خصوص شرط وفات در حال بیماری این سؤال وجود دارد که آیا مقصود از عبارت
«در همان مرض» و «فی مرضه» این است که فوت باید به سبب همان بیماری زمان نکاح
رخ دهد یا صرف وقوع فوت در خالل بیماری زمان نکاح (اعم از این که فوت به سبب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death.
2ـ مقصود از ایسکمی( )ischemiaشرایطی است که در آن ،جریان خون و به تبع اکسیژن در یک قسمت از
بدن محدود میشود یا کاهش مییابد .ایسکمی قلبی( )Cardiac ischemiaنیز عنوانی است برای کاهش
جریان خون و اکسیژن به عضله قلب:
https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/about-heart-attacks/silent-ischemiaand-ischemic-heart-disease.

واکاوی فقهي حقوقي شرايط اعمال ماده  945قانون مدني(نکاح در بيماری منتهي به وفات) 33

همان بیماری باشد یا به سبب دیگر) کافی است .ابهام دیگری که باید رفع گردد این است
که آیا مدت نکاح تا فوت تأثیری در حکم دارد یا خیر؟ این ابهام از این نکته ناشی میشود
که در روایات مربوط به این قسمت و نیز ماده  945ق.م .در زمینه مدت یادشده سکوت
اختیار شده است .همچنین تأثیر یا عدم تأثیر علم زوجه بر وجود بیماری زوج شایسته
بررسی و تحلیل است.

لزوم یا عدم لزوم سببیت بیماری برای وفات
برای بررسی لزوم یا عدم لزوم سببیت بیماری برای وفات ،شایسته است ابتدا مسأله
از نظر فقهی بررسی گردد(الف) تا زمینه تحلیل مناسب ماده  945ق.م .فراهم آید(ب).

الفـ تحلیل فقهی لزوم یا عدم لزوم سببیت بیماری برای وفات
با واکاوی دیدگاههای فقهی ،معلوم میشود که در این زمینه وحدت نظر وجود ندارد و
هر دو دیدگاه (لزوم سببیت و عدم آن) از طرفدارانی برخوردار است.
1ـ نظریه عدم لزوم سببیت بیماری برای وفات(کافی بودن وقوع وفات در بیماری)
به اعتقاد برخی فقیهان(فیاض ،بیتا ،ص43؛ حسینی روحانی ،بیتا ،ص511؛ تبریزی1426 ،هـ ،ج،2
ص343؛ محقق سبزواری1423 ،هـ ،ج ،2ص863؛ فیاض1426 ،هـ ،ص551؛ طباطبایی قمی1426 ،هـ ،ج،10

ص ،)80همین که فوت در زمانی رخ دهد که مرد همچنان به بیماری زمان نکاح مبتال است،
برای اعمال حکم عدم ارثبری زوجه از زوج بیمار کفایت میکند .بنابراین اهمیتی ندارد که
فوت به سبب همان بیماری یا بیماری دیگر و یا حتی به سبب دیگری غیر از بیماری (مثل
قتل) باشد .ظاهر عبارات برخی از فقیهان معاصر(تبریزی1416 ،هـ ،ص457؛ حسینی سیستانی،

 ،1392ص402؛ وحید خراسانی ،1395 ،ص550؛ وحید خراسانی1428 ،هـ ،ج ،3ص )308نیز همین
برداشت را تأیید میکند.
در تأیید این نظریه ،دالیلی به شرح ذیل مطرح شده است .از سویی برخی(نراقی1415 ،هـ،

ص392؛ طباطبایی قمی1426 ،هـ ،ج ،10ص )80به استناد اطالق نصوص وارده ،قائل به ظرفیت
بیماری برای وفات هستند .در واقع فوت زوج در حالت بیماری مربوط به زمان نکاح ممکن

  34دوفصلنامه علمي فقه و حقوق خانواده /سال بيست و چهارم  /پاييز و زمستان  /1398شماره 71

است به سبب همان بیماری یا عامل دیگری باشد و روایات از این جهت مطلق بوده و هر
دو فرض را دربرمیگیرد .از سوی دیگر ،به معنای حقیقی لفظ «فی» استناد شده است.در
واقع مسأله این است که مقصود از «فی» بهکاررفته در روایت چیست و آیا لفظ مذکور
«فی» در معنای «ظرفیت» است یا در معنای «سببیت»؟(فاضل لنکرانی1421 ،هـ ،ص .)461گفتنی
است بسته به این که «فی» مذکور در روایات ،در معنای ظرفیت یا سببیت دانسته شود،
حکم متفاوت خواهد بود .اگر «فی» به معنای سببیت دانسته شود ،باید فوت به سبب همان
بیماری زمان نکاح رخ دهد و نه چیز دیگر و اگر «فی» به معنای ظرفیت تفسیر شود ،همین
که زوج تا زمان مرگ از بیماری زمان نکاح بهبود نیابد و به هر دلیلی فوت کند ،برای اعمال
حکم عدم ارثبری زوجه کفایت میکند .یکی از ادله قائالن به عدم لزوم سببیت ،این است
که لفظ «فی» حقیقت در ظرف است .در نتیجه در مواردی که وفات در نتیجه سبب دیگری
باشد نیز وفات در زمان بیماری صادق است(نراقی1415 ،هـ ،ص392؛ نیز رک .نجفی1404 ،هـ ،ج،39

ص.)222
2ـ نظریه لزوم سببیت بیماری برای وفات
برخی از فقیهان(بصری بحرانی1413 ،هـ ،ج ،7ص101؛ خراسانی ،بیتا ،ص49؛ آشتیانی ،بیتا ،ص148؛

اراکی1413 ،هـ ،ص )169معتقدند که فوت باید به سبب همان بیماری زمان نکاح رخ دهد و
چنانچه مرد به دلیل بیماری دیگر یا سبب دیگری فوت کند ،زوجه از زوج ارث خواهد برد.
با این حال چنانچه بیماری دیگری که سبب موت شده ،ناشی از بیماری اول (بیماری زمان
نکاح) بوده و به سبب عامل دیگری ایجاد نشده باشد ،زوجه از زوج ارث نخواهد برد(اراکی،

1413هـ ،ص .)172دالیل ارائه شده در توجیه این دیدگاه نیز به دالیلی استناد شده است.
دراین میان از سویی به تبادر استناد شده و اظهار شده که آنچه از عبارت «فی مرضه» در
روایات به ذهن متبادر میشود ،این است که مرگ باید به سبب همان بیماری زمان نکاح رخ
دهد(نراقی1415 ،هـ ،ص392؛ نجفی1404 ،هـ ،ج ،39ص .)222بنابراین هرچند ممکن است کلمه فی
بیشتر در مقام ظرفیت به کار رود ،لیکن با توجه به مجموع قراین و اوضاع و احوالی که در
باره روایت وجود دارد ،استنباط سببیت در خصوص بیماری قویتر است .طبیعی است این
استنباط صرفاً با توجه به کلمه «فی» صورت نمیگیرد؛ بلکه با توجه به مجموع عبارات به
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کار رفته در روایات و فهم عرفی آن صورت میپذیرد .بنابراین نمیتوان صرفاً با تکیه به
کلمه «فی» سببیت بیماری برای وفات را نفی نمود .از سوی دیگر اصل بر توارث زوجین
است و ارث نبردن زوجه مخالف اصل است(نراقی1415 ،هـ ،ص .)392در نتیجه باید حکم عدم
ارث بردن زوجه را تفسیر مضیق کرد و در حالتی که فوت در اثر عاملی غیر از بیماری
زمان نکاح صورت پذیرد ،زوجه از زوج متوفی ارث میبرد .در واقع زمانی که دلیل روشنی
بر تخصیص ادله ارث زوجین از یکدیگر وجود نداشته باشد ،ادله مزبور داللت بر ارثبری
زوجین از یکدیگر دارد.
در پایان این قسمت شایان ذکر است که با توجه به دالیل دو دیدگاه پیش گفته ،برخی
از فقیهان(صافی گلپایگانی1417 ،هـ ،ص )226جانب احتیاط را برگزیده و معتقدند که چنانچه
فوت به علت دیگری غیر از بیماری هنگام نکاح رخ دهد ،احتیاط بر این است که ورثه با
زوجه در خصوص ارث مصالحه کنند .در باره عده نیز زوجه احتیاطاً مبادرت به عده
وفات نماید .با توجه به آنچه در این قسمت بیان گردید به نظر میرسد نظر دوم از قدرت
استداللی بیشتری برخوردار است و همان گونه که بیان شد ،با لزوم تفسیر مضیق احکام
استثنایی سازگارتر است .بدیهی است با پذیرش نظریه ارثبری ،تردید مرتفع و لزوم
مصالحه نیز منتفی است .بهعالوه گفتنی است در صورتی که مرد از بیماری که هنگام
نکاح داشته ،بهبود یابد و به واسطه بیماری دیگری فوت کند ،تردیدی در صحت عقد نکاح
و مترتب شدن احکام نکاح وجود ندارد و در این خصوص تردیدی میان فقیهان1و
حقوقدانان 2وجود ندارد.

بـ تحلیل ماده  945در خصوص لزوم یا عدم لزوم سببیت بیماری برای وفات
همان اختالف فقیهان در تحلیل روایات ،در تحلیل حقوقدانان نسبت بـه ماده  945نیز

1ـ برای نمونه ،رک .به :نجفی1404 ،هـ ،ج  ،39ص221؛ موسوی خوئی1410 ،هـ ،ج ،2ص271؛ فاضل هندی1416 ،هـ،
ج ،9ص466؛ نجفی کاشف الغطاء1422 ،هـ ،ص64؛ طباطبایی حکیم1410 ،هـ ،ج ،2ص216؛ میرزای قمی1413 ،هـ ،ج،4
ص429؛ نراقی1415 ،هـ ،ج ،19ص391؛ حسینی سیستانی ،1392 ،ص.403
2ـ برای نمونه ،رک .به :عدل ،1394 ،ص525؛ شهیدی ،1381 ،ص194؛ مهرپور ،1368 ،ص.29
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مشاهده میشود .برخی(مهرپور ،1368 ،ص )35معتقدند ماده مزبور داللت بر ظرف بودن
بیماری زمان نکاح برای وفات دارد و سببیت بیماری برای وفات الزم نیست .در مقام
تبیین این نظر میتوان گفت واژه «در» در عبارت «...در همان مرض بمیرد »...ظهور در
ظرفیت دارد .به دیگر سخن همان گونه که برای واژه «فی» از حقیقت واژه مزبور در
ظرف بودن سخن گفته شده در باره واژه «در» نیز حقیقت آن ظرفیت دانسته شده است.
مالحظه تفاوت تعابیر به کار رفته در دو ماده  944و  945نیز میتواند قرینهای بر این
ادعا باشد .زیرا در ماده  944عبارت «...و به آن مرض بمیرد »...آمده که ظهور در سببیت
بیماری زمان طالق برای فوت دارد .در حالی که در ماده  945عبارت «...درهمان مرض
بمیرد »...به کار رفته که ظاهراً ناظر بر ظرفیت بیماری زمان نکاح برای فوت است .در
واقع چنانچه سببیت مرض هنگام نکاح برای فوت مطلوب قانونگذار میبود ،الزم بود با
تعبیری مشابه تعبیر ماده  944آن را بیان میکرد.
در مقابل ،بسیاری از حقوقدانان(عدل ،1394 ،ص525؛ امامی ،1374 ،ص298؛ شهیدی،1381 ،
ص194؛ طاهری ،1375 ،ص331؛ قاسمزاده ،1391 ،ص338؛ نوری ،1372 ،ص129؛ حمیتی واقف،1390 ،

ص )138در تفسیر ماده  945ق.م .قائل به سببیت بیماری برای فوت هستند .در تبیین این
نظر میتوان از سویی از اصل توارث زوجین و لزوم تفسیر مضیق ماده  945بهره گرفت؛
توضیح این که حکم ماده  945ق.م .حکمی خالف قاعده محسوب میشود و در موارد تردید
نمیتوان به اطالق آن استناد جست و باید آن را تفسیر مضیق کرد .از سوی دیگر میتوان
گفت ظاهر ماده  945سببیت را میرساند؛ زیراعبارت «در آن بیماری بمیرد» به نوعی
اشاره به اهمیت و سببیت بیماری زمان نکاح دارد و متبادر از عبارت «در آن بیماری
بمیرد» ،این است که وفات زوج به سبب همان بیماری باشد.
در عین حال شایسته است قانونگذار برای رفع هرگونه ،ابهام ماده  945را اصالح کرده،
تصریح به سببیت بیماری برای وفات بنماید .به ویژه این که این نظر از پشتوانه فقهی نیز
برخوردار است.
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نقش مدت بیماری در محرومیت زوجه از ارث
یکی از مسائل مهمی که در ماده  945بدان تصریح نشده ،مسأله فاصله نکاح تا فوت یا
به عبارتی مدت بیماری از زمان نکاح تا فوت است .در روایاتی که به بیان حکم بطالن نکاح
پرداخته شده نیز به فاصله بین نکاح و فوت اشارهای نگردیده است .در نتیجه این سوال
مطرح میشود که آیا سکوت قانون در این خصوص به منزله پذیرش عدم تفاوت میان
بیماریها از نظر مدت بیماری است یا این که قانون منصرف از بیماریهای طوالنی مدت
است؟ به دیگر سخن اگر بیماری زمان نکاح به طول انجامد و پس از مدت زیادی منجر به
فوت زوجه گردد و در این مدت نیز رابطه زناشویی واقع نگردد ،آیا موضوع مشمول حکم
محرومیت زوجه از ارث میباشد یا حکم مزبور فقط ناظر به بیماریهایی است که در مدت
اندک به وفات میانجامد؟ در این راستا الزم است پس از بررسی موضوع در عرصه فقه
امامی(الف) ،به تبیین آن در حقوق موضوعه ایران پرداخته شود (ب).

الف :مطالعه فقهی نقش مدت بیماری
با بررسیهای به عمل آمده در فقه امامی ،سه رویکرد در باره مسأله مورد بررسی
مالحظه میگردد که در ادامه تبیین میشود.
برخی(فیاض ،بیتا ،ص43؛ حسینی روحانی ،بیتا ،ص511؛ وحید خراسانی1428 ،هـ ،ص308؛ موسوی

خوئی1410 ،هـ ،ص271؛ تبریزی1426 ،هـ ،ج ،2ص344؛ طباطبایی قمی1426 ،هـ ،ج ،10ص )82معتقدند که
ظاهر بر این امر است که عموم و اطالق حکم شامل بیماریهای طوالنی هم میشود.
در مقابل ،برخی دیگر(اراکی1413 ،هـ ،ص )172معتقدند آنچه به طور قطع و یقین داخل در
حکم روایات است ،بیماری است که میان آن بیماری و وفات فاصله کوتاهی وجود داشته
باشد .در واقع مصداق روشن بیماری وفات ،بیماری است که در کوتاهمدت موجب وفات
میگردد .و این ادعا که روایات بیماریهای بلندمدت را شامل نمیشود و منصرف از آن
است ،بعید به شمار نمیآید .بنابراین هنگام تردید در قلمرو یک دلیل باید به آنچه مطابق
قاعده است عمل نمود و روشن است که قاعده اصلی توارث زوجین است .برخی
فقیهان(آشتیانی1425 ،هـ ،ص )276نیز به رغم این که ظاهر روایات را بر ثبوت و اعمال حکم در
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همه بیماریها دانستهاند ،این احتمال را مطرح کردهاند که روایات منصرف از بیماریهای
طوالنی مدت باشد .برخی دیگر از فقیهان(نجفی1404 ،هـ ،ج ،39ص )222نیز استفاده از اطالق
روایات و در نتیجه شمول بیماریهای طوالنی مدت را مستلزم این دانستهاند که از این
اطالق برای تخصیص عمومات کتاب و سنت راجع به توارث زوجین استفاده کرد و این
مسأله را شایسته تأمل جدی دانستهاند.
در کنار دو نظر یادشده ،برخی(بصری بحرانی1413 ،هـ ،ج ،7ص )102معتقدند در باره
بیماری های طوالنی احتیاط این است که بین ورثه و زوجه در خصوص میراث مصالحه
شود .برخی فقیهان(حسینی سیستانی1417 ،هـ ،ج ،3ص )71نیز ضمن محل اشکال دانستن
اجرای حکم در رابطه با بیماریهای طوالنی ،در این زمینه از لزوم رعایت احتیاط سخن
گفتهاند .احتیاط مزبور ریشه در ابهام روایات از حیث شمول آن بر بیماریهایی که
فاصله میان ازدواج و وفات طوالنی است ،دارد.

ب :مطالعه حقوقی نقش مدت بیماری
با بررسی نظرات حقوقدانان در خصوص ماده  945ق.م .این نتیجه حاصل گردید که
گروهی از حقوقدانان(شهیدی ،1381 ،صص195 –193؛ کاتوزیان ،1392 ،صص317-315؛ مهرپور،

 ،1368صص38–27؛ قاسمزاده ،1391 ،صص )340–337متذکر این مسأله نگردیدهاند؛ لیکن برخی
حقوقدانان (مصلحی عراقی ،1386 ،ص )201معتقدند باید بیماری منعکس در ماده  945ق.م .را
از بیماریهایی دانست که در مدت کوتاهی موجب فوت شوهر میشود .ایشان در مقام
بیان مالک برای کوتاه بودن یا طوالنی بودن مدت ،از ضابطه عرفی سخن گفتهاند وبر این
اساس ،بیماریهایی را که دو سال یا بیشتر به طول انجامد ،مسلماً از شمول ماده فوق
خارج دانستهاند.
به نظر میرسد همان گونه که در تحلیل برخی فقیهان ،روایات مربوط منصرف از بیماریهای
طوالنی مدت دانسته شده ،ماده  945ق.م .را نیز باید منصرف از چنین بیماریهایی دانست.
در واقع این که بیماریهایی که پس از مدت طوالنی از ازدواج به وفات میانجامند مشمول
حکم ماده گردند ،منطقی به نظر نمیرسد .قاعده توارث زوجین نیز مقتضی ارثبری در
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بیماریهای طوالنی مدت است؛ زیرا بر اساس آن باید احکام استثنایی را تفسیر مضیق نمود
و به قدر متیقن آن بسنده کرد .در واقع بیماریها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد .دسته
اول بیماریهایی که در مدت کوتاه سبب مرگ میشوند .مسلماً این بیماریها مشمول ماده
 945است .دسته دوم بیماریهایی که بعد از مدت طوالنی سبب فوت میشوند .این بیماریها
نیز خود به دو دسته تقسیم میشوند؛ بیماریهایی که شخص مدت طوالنی از زمان نکاح تا
فوت درگیر آن است .به نظر میرسد این بیماریها مشمول ماده  945ق.م .قرار نمیگیرند.
دسته دوم ،بیماریهایی که طوالنی هستند ،اما شخص مدت کوتاهی از زمان نکاح تا فوت
درگیر بیماری است و سپس فوت میکند ،حکم ماده  945این دسته از بیماریها را نیز
دربرمیگیرد .در هر حال شایسته است قانونگذار در این خصوص نیز به روشنی مدت مورد
نظر را مشخص میکرد .بنابراین در وضعیت فعلی با توجه به سکوت قانونگذار ،چارهای جز
استفاده از مالک عرفی برای تشخیص بیماریهایی که در مدت کوتاهی پس از ازدواج موجب
وفات میگردد ،نیست.

تأثیر یا عدم تأثیر علم زوجه بر وجود بیماری زوج
مسأله این است که آگاهی زوجین یا یکی از ایشان از وجود بیماری زوج ،تأثیری در
مسأله دارد یا خیر؟ روایات واردشده در این حوزه ،تصریحی به علم زن یا مرد از
بیماری مرد نداشته است و از این جهت اطالق دارد .با استناد به اطالق یادشده میتوان
قائل به عدم تأثیر جهل در حکم مورد بررسی گردید .در این راستا ،برخی از فقیهان(فاضل

لنکرانی1426 ،هـ ،ص516؛ صافی گلپایگانی1417 ،هـ ،ص )226تصریح کردهاند که حکم مذکور بر
مطلق نکاح در حال بیماری بار میشود و علم یا عدم علم زوجین را در رابطه با حکم
روایات مؤثر ندانستهاند(صافی گلپایگانی1417 ،هـ ،ص226؛ فاضل لنکرانی1426 ،هـ ،ص.)516
البته ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا نمیتوان روایات ناظر بر باطل بودن نکاح را
دارای حکمی استثنایی دانست و به قدر متیقن(که همان علم به بیماری است) بسنده کرد یا این
احتمال را مطرح نمود که روایات مذکور در زمانی حکم را بیان کردهاند که بیماریها غالباً
آشکار بوده و بالتبع علم به بیماری وجود داشته است؛ در حالی که امروزه بیماریهایی
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وجود دارد که غالباً مدتها آشکار نمیشوند و اغلب افراد از آنها بیاطالع هستند .طبیعی
است چنانچه این احتماالت پذیرفته شود ،قلمرو حکم روایات محدود شده ،ناظر به بیماریهایی
خواهد بود که نوعاً دیگران از آن اطالع دارند و چنانچه هر یک از زوجین نسبت به بیماری
ناآگاه باشند ،حکم عدم ارثبری زوجه منتفی خواهد بود .به عالوه ممکن است گفته شود با
پذیرش نظر اخیر چنانچه مرد با علم به بیماری ازدواج کند و زن از بیماری ناآگاه باشد ،زن
تاوان خطای مرد را نداده ،از زوج ارث خواهد برد.
با این همه به نظر میرسد احتماالت یادشده از چنان قوتی برخوردار نیست که بتواند
موجب تقیید اطالق روایات گردد .در واقع نمیتوان با چنین استحسانها و مصلحت
سنجیهایی که حجیت آن محل تردید است ،از ارثبری زوجه در فرض عدم آگاهی از
بیماری زوج ،سخن گفت .به ویژه این که ارث از آثار مربوط به وفات است و در شمار
اعمال حقوقی و مرتبط با اراده اشخاص نیست بلکه احکام ارث امری بوده و جزئیات آن
با حکم شارع و قانونگذار مشخص میشود.

اختصاص حکم به زوج بیمار و فرض عدم مقاربت
وفات در حال بیماری و عدم ارثبری مترتب بر آن از سویی اختصاص به وفات زوج در
حال بیماری دارد و نمیتوان آن را به فرض بیماری زوجه تسری داد و از سوی دیگر،
ناظر به فرضی است که مقاربتی میان زوج و زوجه رخ نداده باشد.

اختصاص حکم به زوج بیمار
روایات وارد در خصوص نکاح مریض و نیز ماده  945به بیان حکم نکاح مرد مریض
پرداختهاند .بنابراین باید دید چنانچه زن بیمار در ایام بیماری خود ازدواج کند و قبل از دخول و
بهبودی از آن بیماری فوت نماید ،آیا این نکاح نیز مانند نکاح مرد بیمار فاقد اثر است؟ در واقع
مسأله بررسی امکان یا عدم امکان تسری حکم مرد بیمار به زن بیمار است .در این راستا پس
از تبیین حکم وضعی نکاح زن مریض و اختصاص حکم ماده  945به زوج بیمار(الف) ادله فقهی
عدم تسری حکم مرد بیمار به زن بیمار باره تحلیل قرار خواهد گرفت(ب).
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الف :حکم وضعی نکاح زن بیمارو توارث زوج از وی
فقیهان امامی(نجفی کاشف الغطاء1422 ،هـ ،ص64؛ عالمه حلی1413 ،هـ ،ج ،3ص376؛ فاضل هندی،
1416هـ ،ج ،9ص466؛ وجدانی فخر1426 ،هـ ،ج ،15ص268؛ فاضل لنکرانی1426 ،هـ ،ص516؛ بصری

بحرانی1413 ،هـ ،ج ،7ص102؛ صیمری1408 ،هـ ،ج ،2ص )284نکاح زن بیمار را همانند نکاح زن
سالم دانسته ،صحیح میشمارند و برخی(عاملی جبعی1410 ،هـ ،ج ،8ص172؛ موسوی خمینی،

1424هـ ،ج ،2ص746؛ بصری بحرانی1413 ،هـ ،ج ،7ص102؛ صیمری1408 ،هـ ،ص )284تصریح
کردهاند که این حکم اعم است از این که فوت قبل از دخول رخ دهد یا بعد از آن .با این
توضیح ،در دکترین فقهی(حلی1424 ،هـ ،ج ،2ص309؛ جمعى از پژوهشگران1417 ،هـ ،ص261؛ عاملی
جبعی1410 ،هـ ،ج ،8ص172؛ بصری بحرانی1413 ،هـ ،ج ،7ص102؛ الحلی1424 ،هـ ،ج ،2ص309؛ نجفی،

1404هـ ،ج ،39ص )222زوجین در فرض بیماری زن ،از یکدیگر ارث نیز میبرند.
قانون مدنی در خصوص این مسأله ساکت است؛ لیکن بسیاری از حقوقدانان(امامی،

 ،1374ص299؛ طاهری ،1375 ،ص332؛ قاسمزاده ،1391 ،ص )338حکم ویژه در باره نکاح در حال
مریضی را مختص مرد بیمار دانسته ،در باره زن بیمار قابل اعمال نمیدانند .با این همه
برخی(جعفری لنگرودی ،1363 ،ص )218معتقدند که در صورتی که مرد با زن مریضی ازدواج
کند که زن در این مریضی وفات یابد ،احتمال طمع مرد در ماترک زن بسیار قوی است.
بنابراین در صورتی که زن فوت کند(چه قبل از دخول و چه بعد از دخول) ،شک میشود
که آیا زوج از زوجه ارث میبرد یا خیر .در این صورت باید گفت در این باره شک در
«مقتضی» واقع شده است و با وجود شک در مقتضی ،مرد از زن ارث نمیبرد .همچنین
به اعتقاد ایشان ،استفاده از اطالق عبارت مواد  864و  940قانون مدنی «استنباط لفظی»
بوده ،قابلیت ندارد که جلوی مصلحت سنجی و قوه تعقل انسان را بگیرد .در نتیجه نباید
با استناد به اطالق مواد ذکرشده در موارد سکوت قانون مدنی حکم به وراثت کرد.
این نظر با این انتقاد مواجه است که از سویی با توجه به صحت نکاح ،اصل بر
ارثبری است و محرومیت وارث از ارث نیازمند نص صریح است که چنین نصی در
موضوع مورد بررسی وجود ندارد .از سوی دیگر ،برخالف ادعای مطرح شده ،مقتضی
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توارث که همان زوجیت باشد ،موجود است .بنابراین باید در تفسیر ماده  945که متضمن
حکمی استثنایی است ،به قدر متیقن بسنده نمود

1

ب :ادله فقهی عدم تسری حکم مرد بیمار به زن بیمار
برای اثبات عدم تسری حکم مرد بیمار به زن بیمار ادله فقهی متعددی مطرح شده که
در ادامه تحلیل میگردد .در این راستا از سویی همان گونه که برخی از فقیهان (حلی،

1387هـ ،ج ،2ص )599بیان داشتهاند ،عموم آیات «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُم»(نور )32 ،و «أوْفُوا

بِالْعُقُودِ»(مائده )1 ،بیانگر صحت نکاح زن بیمار میباشند و چون دلیلی بر تخصیص وجود
ندارد ،باید به عموم این آیات عمل کرد.
از سوی دیگر ،با توجه به این که روایات وارد شده ،در رابطه با مرد بیمار است،
امکان الحاق حکم به زن بیمار وجود ندارد؛ زیرا چنین الحاقی قیاس بوده ،قیاس نزد
امامیه مردود است(عاملی جبعی1410 ،هـ ،ج ،8ص172؛ نجفی1404 ،هـ ،ج ،39ص222؛ وجدانی فخر،

1426هـ ،ج ،15ص268؛ طاهری ،1375 ،ص .)332گفتنی است اگر درروایات مربوط به نکاح مرد
مریض ،علت بطالن نکاح مورد تصریح قرار میگرفت ،امکان قیاس (منصوصالعله) با
مانعی مواجه نبود .لیکن در روایات باره بررسی ،علت حکم بیان نگردیده است.
به عالوه به صرف تحقق زوجیت ،ارثبری نیز ثابت میشود(وجدانی فخر1426 ،هـ ،ج،15

ص268؛ قبلهای خوئی ،1381 ،ص)168؛ زیرا «مقتضای اطالق ادله توارث زوجین» ،ثبوت ارث
میان ایشان است(آشتیانی ،بیتا ،ص .)148طبیعی است در موارد تردید ،باید طبق همین قاعده
عمل نمود .بنابراین در صورت فوت زن بیمار ،ارثبری همچنان وجود دارد و علت تخلف
از این قاعده در رابطه با زوج بیمار ،دلیل ویژهای است که در خصوص زوج وجود
دارد(عاملی جبعی1410 ،هـ ،ج ،8ص.)172

اختصاص حکم به فرض عدم مقاربت
در صورتی که مرد بعد از وطی فوت کند ،تردیدی در صحت عقد نکاح و ترتب آثار

1ـ برای نمونه ،رک .به :مهرپور ،1368 ،ص37ـ.38
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وجود ندارد؛ زیرا چنین عقدی مشمول عمومات توارث زوجین بوده ،به روشنی از شمول
ادله مربوط به نکاح در مرض متصل به فوت خارج است .روایات واردشده در خصوص
نکاح مریض ،بیانگر این امر است که تنها در صورت عدم مقاربت در نکاحی که در
بیماری متصل به وفات واقع شده است ،نکاح فاقد اثر خواهد بود .بنابراین برای باطل
بودن نکاح در بیماری متصل به وفات الزم است تا قبل از فوت نزدیکی رخ نداده باشد.
گفتنی است مقصود از دخول معنی رایج و متعارف آن در متون فقهی است و صرف
پرستاری از همسر و ارتباط و معاشرت با مرد را نمیتوان دخول نامید .1و ظاهر این
است که در این خصوص تفاوتی میان دخول از قُبُل ودُبُر نیست(حسینی سیستانی1417 ،هـ،

ج ،3ص71؛ جمعى از پژوهشگران1417 ،هـ ،ص.)261
در خصوص دلیل اشتراط صحت نکاح به دخول ،برخی(کاتوزیان ،1392 ،ص )315معتقدند
که احتمال دارد انگیزه مرد از ازدواج در زمان بیماری فوت ،افزودن همسر بر وارثان و در
نتیجه کاهش سهم االرث وراث باشد .در نتیجه قانونگذار برای رفع این شبهه ،آمیزش با زن
را نشانی بر خواست جدی مرد بر نکاح و نیاز او به داشتن همسر و نه انگیزههای دیگر
دانسته است؛ اما مرگ مرد و عدم برقراری آمیزش با زن در آخرین بیماری ،این فرض را
به وجود میآورد که نکاح وسیلهای برای تحقق بخشیدن به انگیزه نامطلوب یادشده است.
در نتیجه برای جلوگیری از چنین هدفی و «بر پایه فرار از مظنهی ورود ضرر» قانون مدنی
چنین نکاحی را در ارث بی اثر دانسته است.
تعلیل مذکور با انتقاد مواجه شده است؛ زیرا همان گونه که برخی حقوقدانان(جعفری

لنگرودی ،1363 ،ص )218بیان داشتهاند ،اگر نکاح با انگیزه طمع رخ داده باشد ،آمیزش انگیزه
مزبور را از بین نمیبرد .چه بسا مردی با قصد یادشده در بیماری متصل به وفات ازدواج
کند و مقاربت هم رخ دهد .در واقع مالزمهای بین آمیزش و فقدان قصد حرمان ورثه از
قسمتی از ماترک وجود ندارد .از سوی دیگر ،احتمال دارد مرد اصالً قصد اضرار به ورثه
را نداشته و مثالً بدون این که نیاز به رابطه جنسی وجود داشته باشد ،برای نیازهای واقعی

1ـ رک .به :جمعى از پژوهشگران1417 ،هـ ،ص261؛ نجفی1404 ،هـ ،ج  ،39ص221؛ بصری بحرانی1413 ،هـ ،ج،7
ص.101
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از قبیل داشتن همدم یا پرستار اقدام به ازدواج نماید یا بخواهد در حالی که دارای همسر
است خداوند را مالقات کند و در هر حال فاقد قصد حرمان ورثه از قسمتی از ورثه باشد.1
در ماده  945ق.م .قصد اضرار یا عدم قصد اضرار زوج به ورثه تأثیری در حکم عدم
ارثبری زوجه از زوج ندارد و صرف نکاح در حال بیماری (با وجود سایر شرایط) برای
عدم ارثبری زوجه کفایت میکند و همان گونه که برخی(نجفی1404 ،هـ ،ج ،39ص221؛ طباطبایی،

1418هـ ،ج ،14ص392؛ سبحانی1415 ،هـ ،ص341؛ میرزای قمی1413 ،هـ ،ج ،4صص )428بیان داشتهاند
قصد اضرار زوج به ورثه ،حکمت حکم است ،نه علت آن .روایات وارده در خصوص نکاح
در حال بیماری نیز مطلق بوده و به قصد اضرار اشارهای نکردهاند.

یافتههای پژوهش
با بررسیهای به عمل آمده در پژوهش حاضر ،این نتیجه به دست آمده است که حکم
عدم وراثت مندرج در روایات وارد شده و نیز ماده  945قانون مدنی ،حکمی استثنایی
است و در نتیجه در تفسیر شرایط اجرای حکم الزم است وقوف بر قدر متیقن به عنوان
اصلی هدایتگر مورد توجه قرار گیرد .بر این اساس ،از سویی در خصوص نقش بیماری
هنگام نکاح نسبت به وفات ،قول اقوی لزوم سببیت بیماری برای وفات است و صرف این
که بیماری ظرف وفات باشد ،کافی نیست .این برداشت با توجه به متبادر از عبارات
روایات و متن قانون نیز موجهتر مینماید .از سوی دیگر ،بیماری یادشده را باید ناظر به
بیماریهایی دانست که در مدت اندک به وفات میانجامد و از توسعه آن به بیماریهای
طوالنی اجتناب کرد .همچنین راهبرد یادشده ایجاب میکند که حکم عدم ارثبری مختص
مورد مصرح در روایات و متن قانون باشد که از عدم ارثبری زوجه در ازدواج با مرد
بیمار سخن گفته است و نمیتوان آن را به فرضی تسری داد که مردی با زن بیمار
ازدواج کند و زن به علت آن بیماری وفات یابد .به عالوه همان گونه که از روایات مورد
بررسی و متن قانونی برداشت میشود ،حکم عدم ارثبری زوجه مخصوص موردی

1ـ رک .حسینی عاملی ،بیتا ،ج ،8ص.188
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است که در فاصله نکاح تا وفات ناشی از بیماری ،مقاربتی بین ایشان رخ ندهد و اال در
فرض نزدیکی ،باید بر اساس اصل توارث ،حکم به ارثبری زوجه از زوج بیمار متوفی
کرد .با این همه در خصوص آگاهی زوجین از بیماری در حکم مذکور در روایات و متن
قانون ،به نظر میرسد آگاهی نقشی در حکم عدم ارثبری ندارد و تفاوتی میان فرض
آگاهی و عدم آن نیست .سکوت شارع و قانونگذار در مقام بیان ،مؤید این نظر بوده و این
برداشت با متفاهم عرفی روایات و مقرره قانونی مورد بررسی هماهنگ است .با توجه به
دستاوردهای مذکور و با عنایت به ضرورت جلوگیری از اختالف نظر ،پیشنهاد میشود
قانونگذار به مسأله سببیت بیماری زمان نکاح نسبت به وفات تصریح نماید و حکم ماده
را مقید به وفات در مدت مشخصی کند .همچنان که شایسته است در خصوص نقش
آگاهی زوجین از بیماری ،به صراحت تعیین تکلیف نماید.

منابع
قرآن کریم
اراکى ،محمدعلى(1413هـ) ،رساله فی اإلرث ،قم ،مؤسسه در راه حق ،چاپ یکم
اردبیلى ،احمد بن محمد(1403هـ) ،مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ،ج ،11قم،
دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ یکم
امامى ،سید حسن( ،)1374حقوق مدنى ،ج ،3تهران ،انتشارات اسالمیه
آشتیانی ،میرزا محمد باقر(بیتا) ،ارث از نظر اسالم ،تهران ،کتابخانه مدرسه چهل ستون
مسجد جامع تهران
آشتیانى ،میرزا محمدحسن بن جعفر(1425هـ) ،الرسائل التسع ،قم ،انتشارات زهیرـ کنگره
عالمه آشتیانى ،چاپ یکم
باقری ،احمد و شکیبا امیرخانی (پاییز و زمستان  ،)1388پدیدار شناسی بیمار در فقه اسالمی
و معنا شناسی سکوت قانون در حجر بیمار ،دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسالمی،
سال چهل و دوم ،شماره اول ،ص47-27
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بحرانى آلعصفور ،حسین بن محمد(بیتا) ،األنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع ،ج ،14قم،
مجمع البحوث العلمیه ،چاپ یکم
بصرى بحرانى ،محمدامین سید جواد وداعی(1413هـ) ،کلمه التقوى ،ج ،7قم ،چاپ سوم
تبریزی ،میرزاجواد(1416هـ) ،رساله توضیح المسائل ،قم ،انتشارات سرور ،چاپ یکم
تبریزى ،جواد بن على(1426هـ) ،منهاج الصالحین ،ج ،2قم ،مجمع اإلمام المهدی (عجل اهلل تعالى
فرجه) ،چاپ یکم
توالیی ،علی (تابستان و پاییز  ،)1389مالحظاتی تاریخی درباره ماهیت بیماری های مبطل
نکاح در فقه امامیه ،،مجله فقه پزشکی ،سال دوم ،شمارههای سوم و چهارم ،ص85-73
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر( ،)1363ارث ،تهران ،انتشارات گنج دانش ،چاپ یکم
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى(1417هـ) ،معجم فقه الجواهر ،ج،1
بیروت ،الغدیر للطباعه و النشر و التوزیع ،چاپ یکم
حرّ عاملی ،محمد بن حسن(1409هـ) ،وسائل الشیعه ،ج 22و  ،26قم ،مؤسسه آل البیت علیهم
السالم
حسینی سیستانی ،سیدعلی( ،)1392رساله توضیح المسائل ،قم ،انتشارات کتاب شفا ،چاپ یکم
ــــــــــــــــ(1417هـ) ،منهاج الصالحین ،ج ،3قم ،دفتر حضرت آیت اهلل سیستانى ،چاپ پنجم
حسینى روحانى ،سیدصادق(بیتا) ،منهاج الصالحین ،ج ،2بیجا ،بینا
حسینى عاملى ،سید جواد بن محمد(بیتا) ،مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العالمه ،ج ،8بیروت،
دار إحیاء التراث العربی ،چاپ یکم
حلی (عالمه) ،حسن بن یوسف(1413هـ) ،قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرام ،ج 2و ،3
قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ یکم
حلی(محقق) ،جعفر بن حسن(1408هـ) ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،ج ،2قم:
مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ دوم
الحلّى (القطّان) ،محمد بن شجاع(1424هـ) ،معالم الدین فی فقه آل یاسین ،ج ،2قم ،مؤسسه امام
صادق ،7چاپ یکم
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حلّى(فخرالمحققین) ،محمد بن حسن(1387هـ) ،إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد ،ج،2
قم ،مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ یکم
حمیتی واقف ،احمدعلی( ،)1390حقوق مدنی (8شفعه ،وصیت ،ارث) ،تهران ،جاودانه ،جنگل،
چاپ یکم
خراسانی ،حاج مال محمدهاشم (با حواشی آقای حاج آقا روح اهلل موسوی خمینی) (بیتا)،
رساله ارث ،قم ،مطبعه حکمت
خوانسارى ،سید احمد بن یوسف(1405هـ) ،جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ،ج ،5قم،
مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ دوم
سبحانی ،جعفر(1415هـ) ،نظام اإلرث فی الشریعه اإلسالمیه الغراء ،قم ،مؤسسه امام صادق،7
چاپ یکم
شهیدی ،مهدی( ،)1381ارث ،تهران ،انتشارات مجد ،چاپ چهارم
طوسى ،محمد بن حسن(1390هـ) ،االستبصار فی ما اختلف من األخبار ،ج ،3تهران ،دار الکتب
اإلسالمیة ،چاپ یکم
ـــــــــــــــــ (1387هـ) ،المبسوط فی فقه اإلمامیه ،ج ،4تهران ،المکتبه المرتضویه إلحیاء
اآلثار الجعفریه ،چاپ سوم
صافی گلپایگانى ،لطفاهلل(1417هـ) ،جامع األحکام ،ج ،2قم ،انتشارات حضرت معصومه
سالماهلل علیها ،چاپ چهارم
صدوق ،محمد بن على بن بابویه(1409هـ) ،من الیحضره الفقیه ،ج ،6مترجم ،غفارى ،على اکبر
و صدر بالغی ،محمدجواد ،تهران ،نشر صدوق ،چاپ یکم
صیمرى ،مفلح بن حسن(1408هـ) ،تلخیص الخالف و خالصه االختالف-منتخب الخالف ،ج،2
قم ،انتشارات کتابخانه آیت اهلل مرعشى نجفى ،چاپ یکم
طاهری ،حبیب اهلل( ،)1375حقوق مدنی  8و ،9ج ،5قم ،انتشارات دفتر اسالمی ،چاپ یکم
طباطبایی قمى ،سیدتقى(1426هـ) ،مبانی منهاج الصالحین ،ج ،10قم ،منشورات قلم الشرق،
چاپ یکم
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طباطبایی ،سیدعلى(1409هـ) ،الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع ـ حدیقه المؤمنین ،ج،3
قم ،انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى قدس سره ،چاپ یکم
طباطبایی ،سیدعلى(1418هـ) ،ریاض المسائل ،ج 10و  ،14قم ،مؤسسه آل البیت علیهمالسالم،
چاپ یکم
طباطبایى حکیم ،سیدمحسن(1410هـ) ،منهاج الصالحین ،ج ،2بیروت ،دار التعارف للمطبوعات،
چاپ یکم

عاملی جبعی(شهید ثانى) ،زینالدین بن على(1410هـ) ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه
الدمشقیه(المحشّى ـ کالنتر) ،ج ،8قم ،کتابفروشى داورى ،چاپ یکم
ـــــــــــــــــ(1413هـ) ،مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،ج 6و  ،13قم ،مؤسسة
المعارف اإلسالمیة ،چاپ یکم
عدل ،مصطفی منصورالسلطنه( ،)1394حقوق مدنی ،تهران ،خرسندی ،چاپ سوم
فاضل لنکرانى ،محمد(1421هـ) ،تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ الطالق ،المواریث،
قم ،مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السالم ،چاپ یکم
ـــــــــــــــــ (1426هـ) ،رساله توضیح المسائل ،قم ،بینا ،چاپ صد و چهاردهم
فاضل هندى ،محمد بن حسن(1416هـ) ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام ،ج ،9قم ،دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ یکم
فیاض ،محمداسحاق(1426هـ) ،رساله توضیح المسائل ،قم ،انتشارات مجلسى ،چاپ یکم
ـــــــــــــــــ (بیتا) ،منهاج الصالحین ،ج ،3بیجا ،بینا
فیض کاشانی ،محمدمحسن(1406هـ) ،الوافی ،ج ،21اصفهان ،کتابخانه امام امیر المؤمنین علی
علیه السالم ،چاپ یکم
قاسمزاده ،مرتضی( ،)1391حقوق مدنی حق شفعه ،وصیت و ارث ،تهران ،دادگستر ،چاپ یکم
قبلهای خوئی ،خلیل( ،)1381ارث ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاهها(سمت) ،چاپ یکم
کاتوزیان ،ناصر( ،)1392دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از شفعه ،وصیت ،ارث ،تهران،
نشر میزان ،چاپ هجدهم
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کلینى ،ابوجعفر ،محمد بن یعقوب(1429هـ) ،الکافی ،ج ،11قم ،دار الحدیث للطباعة و النشر،
چاپ یکم
مجلسى(اول) ،محمدتقى(1406هـ) ،روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،ج ،11قم،
مؤسسه فرهنگى اسالمى کوشانبور ،چاپ یکم
مجلسى(دوم) ،محمد باقر بن محمدتقى(1404هـ) ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول،
ج ،21تهران ،دار الکتب اإلسالمیه ،چاپ یکم
محقق سبزوارى ،محمدباقر بن محمدمؤمن(1423هـ) ،کفایة األحکام ،ج ،2قم ،دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ یکم
محقق کرکی ،على بن حسین(1414هـ) ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،ج ،11قم ،مؤسسه آل
البیت علیهم السالم ،چاپ دوم
مصلحی عراقی ،علی حسین( ،)1386حقوق ارث ،تهران ،سمت ،چاپ سوم
موسوی خوئى ،سید ابوالقاسم(1410هـ) ،منهاج الصالحین ،ج ،2قم ،نشر مدینه العلم
موسوى خمینى ،سید روحاللّه(1424هـ) ،توضیح المسائل(محشّى ـ امام خمینى) ،ج ،2قم ،دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ هشتم
مهرپور ،حسین( ،)1368بررسی میراث ارث زوجه در حقوق اسالم و ایران ،تهران ،انتشارات
اطالعات ،چاپ یکم
میرزاى قمّى ،ابوالقاسم بن محمدحسن(1413هـ) ،جامع الشتات فی أجوبه السؤاالت ،ج،4
تهران ،مؤسسه کیهان ،چاپ یکم
نجفی ،محمدحسن(1404هـ) ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،ج 26و  ،39بیروت ،دار
إحیاء التراث العربی ،چاپ هفتم
نجفى کاشفالغطاء ،حسن بن جعفر(1422هـ) ،أنوار الفقاهه ـ کتاب المیراث ،نجف اشرف،
مؤسسه کاشف الغطاء ،چاپ یکم
نراقى ،مولى احمد بن محمدمهدى(1415هـ) ،مستند الشیعة فی أحکام الشریعه ،ج ،19قم،
مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،چاپ یکم
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نوری ،رضا( ،)1372شفعه ،وصیت ،ارث :اسباب ثالثه تملک در حقوق مدنی ،تهران ،چاپ
کیان ،چاپ یکم
وجدانى فخر ،قدرتاهلل(1426هـ) ،الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه ،ج ،15قم ،انتشارات
سماء قلم ،چاپ دوم
وحید خراسانی ،حسین( ،)1395توضیح المسائل ،قم ،مدرسه االمام باقرالعلوم ،چاپ
سیوششم
وحید خراسانى ،حسین(1428هـ) ،منهاج الصالحین ،ج ،3قم ،مدرسه امام باقر علیهالسالم،
چاپ پنجم

هوشیار ،علیرضا( ،)1395ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه ،فصلنامه
جستارهای فقهی اصولی ،سال دوم ،شماره دوم ،ص123ـ143

سایتهای اینترنتی
https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/about-heartattacks/silent-ischemia-and-ischemic-heart-disease
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-ofdeath

