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  ارث زن و مبانی تفاوت حقوق مالی او با مرد
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  11/8/1392 ـ پذیرش: 23/3/1392دریافت: 

  چكيده
هاي زن و مرد در حق مالی ارث، شایسته است ابتدا خاستگاه اصـلی تفـاوت زن و مـرد در حـوزة     براي تبیین مبانی تفاوت

شـود. ضـرورت   تکالیف و حقوق فردي و اجتماعی بررسی گردد، سپس مبانی اختالف مـالی آن دو در بـاب ارث واکـاوي    
شـود؛  تکـوین و تشـریع مطـرح مـی     ةبررسی مذکور بر این اساس است که اشتراکات و اختالفات زن و مـرد در دو حـوز  

شود، وجوه افتراق تکوینی آنهـا نیـز   ساز اشتراکات تشریعی آن دو میگونه که وجوه اشتراك تکوینی زن و مرد زمینههمان
سـهم ارث زن و مـرد ریشـه در     ترو تفـاو گردد. از ایـن و تکالیف آنها می هاي تشریعی در حقوقسلسله تفاوت منشأ یک

گیـري و تـداوم حیـات    هاي تکـوینی و تشـریعی بـراي شـکل    هاي تکوینی آن دو دارد. روشن استکه وجود تفاوتتفاوت
    ها، اعم از زن و مرد، ضروري است.اجتماعی انسان
برآمد آن ضمن تبیین تفاوت سهم ارث زن و مرد و کشـف حکیمانـه   اساس سیر مذکور سامان یافته است و مقالۀ حاضر بر

بـودن قـانون ارث در اسـالم) کـاربردي      افکنان (مبنی بر ظالمانـه گویی به شبههبودن اختالف مذکور، در پاسخ و عادالنه
  خواهد بود.

  ها: حقوق، مال، ارث، زن، مبانی، تفاوت.واژهکلید
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  مقدمه
هاست که در محافل اسالمی و غیر اسالمی مطرح است و پا به پاي تاریخ بحث حقوق زن و مرد سال

هاي مختلف، موضوع بحث نظریات افراطی بوده و زن از دیدگاهرود. در طول تاریخ، و زمان پیش می
در مقابل، اند. بودن او پنداشتهنشانۀ ناقص هاي زن را از لحاظ اندام و جهات دیگر اي تفاوتعده
  دانند.اي او را از هر حیث، مساوي مرد میعده

اي در اذهان ایجاد کرده است که اسالم باورهاي نادرست و نظریات افراطی در مقولۀ زن، شبهه
براي زنان حقوق کمتري نسبت مردان قایل است. از جمله موضوعات مهم در این زمینه، تفاوت ارث 

ه خود معطوف کرده است؛ با این بیان که شارع مقدس زنان را زن و مرد است که ذهن بسیاري را ب
جنس دوم دانسته و سهم کمتري از مال متوفا براي آنان در نظر گرفته است. این شبهه پیشینۀ تاریخی 

ـ  العوجاءابیابنبراي مثال، در روایتی است.  بودهنیز مطرح  بلندي دارد و حتی در زمان ائمۀ معصوم
تر از پرسید: چگونه زن بیچاره، که ناتوان آمیزي از امام صادقبا لحن اعتراضـ  ودکه مردي ملحد ب

فرمودند:  مرد است، باید یک سهم ارث ببرد و مرد، که تواناتر است، از دو سهم برخوردار شود؟ امام
ست، مهریه و گونه تقسیم ارث بین زن و مرد به آن دلیل است که اسالم جهاد را از عهدة زن برداشته ااین

دار پرداخت دیه هستند، نفقۀ او را بر عهدة مرد قرار داده و در برخی جنایات، که خویشاوندان جانی عهده
  ).438ـ436ص ،17، ج1409(حرّعاملی،  زن از شرکت با مردان در پرداخت دیه معاف شده است

خـود درگیـر مسـائل     که شبهۀ مذکور با تحلیل وضعیت زنان در جهان معاصر، که الزم به ذکر است
اند تا مسئولیت مالی آنان بر عهدة شـوهر قـرار   بسا تشکیل خانواده ندادهاند و چهاقتصادي و اشتغال شده

  زند.طلبانۀ حقوق بشري نیز به این امر دامن مینگاه مساواتیرد، تشدید شده است. از سوي دیگر، گ
منـدي از انـواع   تفاوت بـین زن و مـرد در بهـره   ها چیست؟ آیا وجود مبناي این تفاوتاما به راستی، 

ها همیشه بـه ایجـاد شـکاف بـین     حقوق با انسجام و دوام حیات اجتماعی سازگار است؟ آیا این تفاوت
توان با تبیـین آنهـا در جهـت اسـتحکام     شود؟ یا میاین دو گروه و پیرو آن، در اعضاي جامعه منتهی می

  شود، گام برداشت؟زن و مرد تشکیل می ها، که پیکرة آنها از اجتماعخانواده
برخـی حقـوق اسـت و آنچـه در      الزمۀ عدالت و حقوق فطري و انسانی زن و مرد، تفاوت آنهـا در 

عـدالتی. تفـاوت در   اسـت، نـه بـی    »تفـاوت «وجود دارد در حقیقـت،  ـ از جمله در بحث ارث قوانین ـ  
تعال مـردم را بـا اسـتعدادهاي متفـاوت و     حقوق ناشی از تفاوت در استعدادهاي زن و مرد است. خالق م

شرایط گوناگون آفریده است و اگر همه در یک سطح از استعداد و قدرت بودند، نظـام هسـتی متالشـی    
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شد؛ چون کارها گوناگون است و کارهاي گوناگون را باید استعدادهاي گوناگون بر عهـده بگیرنـد. از   می
  و مرد تفاوت باشد. این رو، باید بین مخلوقات و از جمله بین زن

بنابراین، در مکتب حقوقی اسالم، برخی از حقوق و تکالیف زن و مرد به اعتبـار اسـتعداد و توانـایی    
شود که آنچه بیشتر محـل بحـث و اشـکال قـرار     آنها با یکدیگر متفاوت است. با اندکی دقت، روشن می

ر دیگري و مخفـی مانـدن علـل و    گرفته، اصل تفاوت حقوق و تکالیف آن دو نیست، بلکه برتري یکی ب
  ست که موجب ورود شبهاتی در این زمینه گشته است.هامبانی این تفاوت

از جملـه حـق   ـ هاي زن و مرد در حقوق مـالی    توان به مبانی تفاوترسد در صورتی میبه نظر می
فـردي و  هاي زن و مـرد را در حـوزة حقـوق و تکـالیف     پرداخت که ابتدا خاستگاه اصلی تفاوتـ ارث  

از این رو، مقالۀ حاضـر در  ظ ارث واکاویم. سپس اختالف مبنایی آن دو را از لحا اجتماعی بررسی کنیم،
عقلی تفـاوت ارث زن  ـ  مبانی تحلیلی«، »هاي زن و مرد در حقوق و تکالیفخاستگاه تفاوت«سه بخش 

  کند.یاین موضوع را بررسی م» مبانی فقهی تفاوت حقوق مالی زن و مرد«و » و مرد

  خاستگاه تفاوت حقوق مالي زن و مرد. اول
االمـري باشـد. در   ام و قوانین آن مبتنی بر مصالح و مفاسد نفسکه احکنظامی است » نظام حقوقی معتبر«

ام و قوانین اسالمی مصـالح و مفاسـد واقعـی اسـت و خواسـت      کاعتبار اح ۀنظام حقوقی اسالم، پشتوان
ه اقتضـاي حقـوق و   کـ ـ مـرد و زن     كاین زمینه، بـه جهـات مشـتر    مردم در آن نقشی ندارد. اسالم در

توجـه  ـ الیف متمایز اسـت    که مقتضی حقوق و تکـ و جهات اختصاصی آن دو ـ دارد  كالیف مشترکت
هـاي  مـرد و زن و تفـاوت   كاز این رو، در دو بخش جهات مشتر). 181، ص1388(مصباح،  کرده است

  شود.الیفشان مؤثر است، بحث میکو ت وینی میان آن دو، که در تعیین حقوقکت

  ويني و تشريعي مرد و زنكات تك. اشترا۱
  رد:کفهرست گونه اینتوان میم، ریکوینی و تشریعی مرد و زن را طبق آیات قرآن کاشتراکات ت

بحث حقوق زن و تساوي یا عدم تساوي حقـوق، از رهگـذر جامعـۀ     در ماهیت انسانی: كالف.اشترا
هاي اروپایی به کشورهاي اسالمی راه یافت و افکار عمـومی را بـه خـود    المللی و نیز روابط با دولتبین

هـاي  منـدي از رسـانه  هاي گوناگون از جملـه بـا بهـره   مشغول ساخت. دشمنان اسالم و بیگانگان با شیوه
اسـتقالل و   پاشی پرداختند و کوشیدند تا اسـالم را مخـالف آزادي،  تلویزیون به سمگروهی مثل رادیو و 

انسانی زن معرفی کنند، در حالی که اندیشـۀ یکسـانی و یگـانگی مـاهوي زن و مـرد،      ـ حقوق اجتماعی  
پـذیر اسـت و در پرتـو علـم و عمـل، بـه       اي قرآنی است. در تفکر قرآنی، زن همپاي مرد تکامـل اندیشه
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اس    «اند؛ یعنی نفس آن دو برابر اسـت:  رود؛ زیرا این دو از نفسی واحد آفریده شدهمیمعراج  ا النـَّ هـیـا أَی
دةٍ و خَلَـقَ منْهـا زوجهـا     نْ نَفْسٍ واحـم ي خَلَقَکُمالَّذ کُمباي مـردم، از پروردگارتـان   ؛ )1(نسـاء:  » اتَّقُوا ر

  د و همسر وي را نیز از جنس او خلق کرد.بپرهیز که همۀ شما را از نفسی واحد آفری
ه در کـ سانند؛ یعنی هر دو انسانند. نهایت اینکطبق آیۀ مذکور، مرد و زن از لحاظ ماهیت و لوازم آن ی

دیگر، به دو جنس تعلّق دارند. بـراي توضـیح،    به دو صنف منطقی یا به تعبیر، عین داشتن وحدت نوعی
 كشـدن بـا وساسـوس شـیطانی بیـانگر اشـترا       در فریفتـه حـوا   حضـرت آدم و  كتوان گفت: اشترامی

سرنوشت آنان است. به عبارت دیگـر، فریفتگـی آن دو در عـرض یکـدیگر قـرار دارد و مـرد و زن در       
هـا از هـر صـنف، خـواه     بنابراین، همۀ انسان). 182، ص1388دي، یز(مصباح انسانیت و لوازم آن برابرند

اند و اولین زنی که همسـر اولـین مـرد اسـت، از همـان ذات و      هزن و خواه مرد، از یک ذات آفریده شد
  .)35، ص1374(جوادي آملی،  گوهر عینی خلق شده است

هـا نیـز نمایـان کـرده     ماهیت انسانی مشترك زن و مرد، چهرة خود را در اجراي برابر برخی مجازات
شـود. بـراي مثـال، قـرآن     یاست. در اسالم، مجازات بسیاري از جرایم دربارة زن و مرد، یکسان اجـرا مـ  

قرین هم بیان نمـوده و کیفـر   » السارِقُ و السارِقَۀُ فَاقْطَعوا أَیدیهما«کریم مجازات سرقت آن دو را با جملۀ 
  مساوي خوانده است.» الزَّانیۀُ و الزَّانی فَاجلدوا کُلَّ واحد منْهما مائَۀَ جلْدةٍ«زناي آنها را با جملۀ 

شود که زن و مرد گونه که گذشت، با مروري اجمالی در آیات قرآن، این نکته به خوبی اثبات میمانه
از یک حقیقت هستند و قرآن بدان تصریح دارد. اصل بیستم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نیز در 

ون قرار دارنـد و از  همۀ افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قان«دارد: این خصوص مقرّر می
در مقـام  » اجتماعی و فرهنگی با رعایت مـوازین اسـالم برخوردارنـد.    حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادي،

هر انسان متمتّع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن «دارد: مقرّر می 958اجراي این حق، قانون مدنی در مادة 
  »براي این امر اهلیت قانونی داشته باشد.تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه کس نمیهیچ

بودن زن و مـرد را بـدون توجـه بـه جنسـیت آنـان، در        بنابراین، قانون اساسی و قوانین عادي انسان
تنها دیگران، حتی خود انسان نیز حق سلب حقـوق خـویش   اي که نهاند، به گونهحمایت قانون قرار داده

خویش را سلب کند که در بحث اهلیـت تمتّـع و اسـتیفا مطـرح     تواند جزئی از حق چند میرا ندارد، هر
شود. از ایـن رو، حمایـت یکسـان قـانون از زن و مـرد در حقیقـت، حمایـت از حقـوق مشـترك و          می

  .)30، ص1382زاده، اختصاصی آن دو است (کاظم
شـان  هـده ه بر عکالیفی کمرد و زن با عبودیت خداي متعال و به انجام رساندن ت امل:کب.تساوي در ت

ماالت انسانی و تقرّب بـه خـداي متعـال، بـراي     کیابند. راه رسیدن به می مالکاست، به طور مساوي است



   ۸۷ ارث زن و مباني تفاوت حقوق مالي او با مرد

ؤْمنٌ فَأُو أُنْثَى ومنْ یعملْ منَ الصالحات منْ ذَکَرٍ أَو و«فرماید: از است. خداي متعال میهر دو ب مـ وه  ک لئـ
نَّۀَ وخُلُونَ الْجدظْییراًالَ یونَ نَق؛ هر کس کاري شایسته کند، خواه مـرد باشـد و خـواه زن،    124نساء: (» لَم(

  شوند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد.در حالی که ایمان داشته باشد، چنان کسانی داخل بهشت می
 اهـل  هرگـاه  کـه  اسـت  داده وعدهـ   مرد و زن از اعم ـ تکلیف اهل به همۀ متعال خداوند آیه، این با
 بهشـت  داخـل  را آنهـا  نماینـد،  تصـدیق  را گرامـى  پیامبر و کنند پرستش یکتایى به را خدا و باشند ایمان

نکاهـد (طبرسـی،    اىذره انـدازة  به دارند استحقاق که مزدى و ثواب از و دهد سکونت آنجا در و گرداند
  .)177، ص3، ج1372

هـا را، اعـم از مـرد و زن، در دو جنـاح حـق و باطـل جـاي        آنچـه انسـان   فر:کج.تساوي در ایمان و 
فرمایـد:  فر باطنی و نفاق است. مرد یا زن بودن موضـوعیت نـدارد. قـرآن مـی    کدهد، ایمان حقیقی و می

 مـردان  و پاك، مردان براى پاك زنان و خبیث، زنان براى خبیث مردان و خبیث، مردان براى خبیث زنان«
  .)26(نور: » پاك هستند زنان براى پاك

ا  ینْکح ال الزَّانی« نظیر آیه این: فرمودند است؛ شده روایت نیز صادق امام و باقر امام از معنا این  إِلـَّ
 از را آنهـا  خداوند و کنند ازدواج بدکاره زنان با خواستندمی مردان از گروهى که است...» مشْرِکَۀً أَو زانیۀً
  .)213، ص7ج ،1372شمرد (طبرسی،  مکروه ایشان براى را کار این و کرد نهى کار این

هاي قرآنـی  است. بیشتر خطاب كالیف میان مردان و زنان مشترکبسیاري از ت الیف:کدر ت كاشترا د.
  .)83ناظر به مردان و زنان است و هیچ اختصاصی به مردان ندارد (بقره: 

ه مـرد حـق   کـ گونـه  همـان » حـق مشـارکت سیاسـی   «توان بـه  از دیگر موارد اشتراك زن و مرد، می
هاي سیاسی و اجتماعی دارد، زن نیز در این عرصه مستقل اسـت، مگـر در مـواردي    ت در فعالیتکمشار

گردد. بنابراین، زن در پذیرش اسالم، هجـرت، بیعـت،   هاي جسمی و روانی آنان میه مربوط به تفاوتک
امـل دارد  کالت اجتمـاعی و نظـایر آن اسـتقالل    کسـائل و مشـ  ت در انتخابـات واظهـار نظـر در م   کشر

در اسالم، به موجب تعالیم قرآنی، از چهـارده قـرن پـیش، حـق     » حق مالکیت«و ) 12- 10ممتحنه: (ر.ك.
بـراي  ) اشـاره کـرد کـه    33و  32نسـاء:  : یت و سهم ارث زنان به رسمیت شناخته شده است. (ر.كکمال

  شود.ا خودداري میرعایت اختصار، از ذکر تفصیلی آنه
دارد؛ یعنـی زن ماننـد مـرد، انسـان      كاز لحاظ فلسفی، زن در ماهیت انسانی با مرد اشـترا  بندي:جمع

بودن، ثابـت اسـت بـراي     وینی و تشریعی براي انسان به لحاظ انسانکه از نظر تکاست. پس همۀ اموري 
ه کـ تفاوت دارد، ربطی به انسـانیت ـ     ه زن در آنها با مردکوینی و تشریعی، کزن نیز ثابت است. موارد ت

  مرد و زن است ـ ندارد. كوجه اشترا

۸۸     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

  ويني مرد و زنكهاي ت. تفاوت۲
قـدر روشـن اسـت کـه     می و بدنی و هم از نظر روحـی و عـاطفی، آن  ستفاوت زن و مرد، هم از نظر ج

 بط حقـوقی عادالنـه  توان به تنظیم رواها، میانکار آن همچون انکار بدیهیات است. با شناخت این تفاوت
هـاي منظـور از   ضـرورت شـناخت تفـاوت   ). 142ص ،1383پـژوه،  (دانـش  بین زن و مـرد اقـدام کـرد   

رونـد و  راهـه نمـی  شناسان در تعیین جایگاه زن به کـج دانان و جامعهروست که با شناخت آن، حقوقآن
  .)47، ص1382زاده، شوند (کاظمدچار افراط و تفریط نمی

ات تشـریعی آن دو اسـت، وجـوه    کسـاز اشـترا  وینی مرد و زن زمینهکت كوجوه اشتراه کگونه همان
گـردد. بـه بیـان    هاي تشریعی در حوزة فردي و اجتماعی مـی سلسله تفاوت کوینی نیز منشأ یکافتراق ت

وینی و طبیعـی  کهاي تاز زن و مرد، ناهمانندي کالیف اجتماعی خاص هر یکدیگر، خاستگاه حقوق و ت
  .)2074، ص2، ج(مصباح آنان است

االمري و واقعـی  ها باید بر اساس مصالح و مفاسد نفسالیف انسانکه حقوق و تکعلت آن این است 
الیف خواهـد شـد؛   کتعیین شود. بنابراین، اختالف در مصالح و مفاسد به ناچار، سبب تفاوت در حقوق ت

ت زن و مرد را در امـور  کچگونگی مشارگردد و هاي مزبور سبب آثار اجتماعی گوناگون میزیرا تفاوت
الیف را بـه سـبب   کـ توان در مـواردي تفـاوت در حقـوق و ت   سازد. بدین روي، میاجتماعی ناهمانند می

ه در مصالح و مفاسد تأثیرگذار نباشـد  کاي باشد گونهوینی و طبیعی دانست. اما اگر اختالف بهکتفاوت ت
ــ  » هـا هسـت «اخـتالف در  حقـوق،   ود. پس در زمینـۀ الیف نیز نخواهد بکموجب تفاوت در حقوق و ت

  .)206، ص1388یزدي، (مصباح شودمی» بایدها«منشأ اختالف در ـ الجمله فی
  گوید:زن و مرد چنین میهاي دربارة تفاوت مطهرياستاد 

ـ رده اسـت  کها را به این منظور ایجاد قانون خلقت این تفاوت ـ ه بـه دسـت خـود، حقـوق و ت    ک الیف ک
ـبیه منظـور    ند. قانون خلقت تفاوتکرا میان زن و مرد تقسیم  خانوادگی هاي زن و مرد را به منظـوري ش

ـ کبدن ایجاد  کاختالفات میان اعضاي ی از چشـم و گـوش و پـا و     کرده است. اگر قانون خلقت هر ی
ه با دو چشم به آنهـا  کدست و ستون فقرات را در وضع مخصوصی قرار داده است، نه از آن جهت است 

ی نسبت به دیگري جفا روا داشته است، بلکه خواسته است تناسب بیشتري میـان زن  کرده و به یکاه مینگ
  .)161- 159تا، صو مرد به وجود آورد (مطهري، بی

اسـاس  بر الیف آن دو بسیار مؤثر اسـت؛ زیـرا  کوینی مرد و زن در تبیین حقوق و تکبنابراین، اختالفات ت
سـاز هماننـدي در   وینی زمینـه کـ ات تکه اشتراکگونه ، همان»باید«و » هست«رابطۀ فلسفی و منطقی میان 

هـاي  کدام از تفـاوت . اکنون براي هروینی نیز موجب تفاوت در تشریع استکهاي تتشریع است، تفاوت
  گردد:یک نمونه بیان میـ به ترتیب ـ  جسمانی و روانی



   ۸۹ ارث زن و مباني تفاوت حقوق مالي او با مرد

هاي جسمی مرد و زن، تفاوت انـدامی مربـوط بـه تولیـد نسـل      ی از تفاوتکی اندام تولید نسل: الف.
تر از نقش مـادر  اهمیتمکتر و است. بر اساس این تفاوت طبیعی، نقش پدر در تولد فرزند بسیار ضعیف

اي آفریـده  گونـه ماه، جنین را پرورش دهد؛ یعنی زن به 9بایست در مدتی طوالنی، قریب به ه میکاست 
به بهتـرین شـکل تغذیـه کنـد و بهتـرین      ه، به طور طبیعی، قادر است فرزند خود را در دو مرحلشده که 

غذاها را در اختیار او قرار دهد: یکی مرحلۀ جنینی و تغذیۀ جنین از خون مادر، و دیگـري مرحلـه پـس    
  .)143، ص1383پژوه، باشد (دانشاز تولد و تغدیۀ طفل از شیر مادر می

ترین اختالف روحی بین زن و مرد غلبۀ تأثیرپذیري و انفعال در وجود زنـان  صشاخ ب. تأثیرپذیري:
ه زن زودتر از مـرد بـه   کشود است. این غلبه با وضع روحی مردان متفاوت است. این روحیه موجب می

بـودن   تـر ی از آثـار انفعـالی  کـ خوش سایر انفعاالت روحی گـردد. ی خنده درآید یا به گریه بیفتد یا دست
خوش عاطفه یا انفعال شـدیدي از  ه انسان دستکزن، ضعف نسبی دوراندیشی در اوست. زمانی روحیۀ 

دهـد.  مـی  ر و داوري صـحیح را از دسـت  کـ قبیل غم، شادي، غضب، شهوت و ترس شـود، قـدرت تف  
هـا در مـرد،   ایـن خصـلت   ۀه همکهاي او غالباً ظاهربینانه است، در حالی ها و داوريسنجش، رويبدین

  .)218، ص1388یزدي، تر از زن وجود دارد (مصباحبه مراتب ضعیف
کنـد، بلکـه   بشري ایجاد نمی ۀتر و شکوفاتر نقصی در بدنۀ جامعالبته برخورداري زن از عواطف قوي

 تربیـت و خـانواده، آنچـه در تکـوین     داري،وجود آن ضرورت است؛ زیرا به لحاظ اهمیت واالي فرزنـد 
گرایـی  سازي محیط خانواده و گرمی آن نقش اصـولی دارد و بـر نقـش عقـل    شخصیت فرزندان و سالم

ی      خشک برتري می یابد، بعد عاطفی زن است. از این رو، زنان در جایگـاه اصـلی کـانون خـانواده و مربـ
شـود بـه   ین موجب میتر باشند و همیافتهتر و تکاملپیشرفته اصلی فرزندان، باید در این زمینه، از مردان،

مسائل فکري و عقلی پیچیده گرایش کمتري داشته باشـند و هـدایت عـاطفی را برتـر از هـدایت عقلـی       
  بخشند.به زندگی خانوادگی لطافت بیشتري می دانسته،

  هاي تشريعي زن و مرد. تفاوت۳
  هاي تشریعی زن و مرد در دو زمینۀ اجتماعی و خانوادگی است:ترین تفاوتمهم

اسـت از:   هاي حقوقی اجتمـاعی میـان زن و مـرد عبـارت    ترین تفاوتمهم اختالفات اجتماعی: .الف
اختصاص جهاد ابتدایی به مردان، اولویت مردان بر زنان در جهاد دفاعی، اختصاص حکومـت و امـارت   

  و تصدي امر قضا به مردان، و اختصاص مرجعیت تقلید به مردان.
و زن در زمینۀ اجتماعی، دو تفاوت حقوقی وجـود دارد: یکـی اینکـه    از دیدگاه قرآن کریم، میان مرد 

۹۰     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

)؛ پیش از تو جـز  109یوسف: (» و ما أَرسلْنا منْ قَبلک إِالَّ رِجاالً نُوحی إِلَیهِم«نبوت مختص مردان است: 
  کردیم، نفرستادیم.مردانی که به ایشان وحی می

و استَشْهِدوا شَهِیدینِ منْ رِجالکُم فَإِنْ لَـم  «مرد است:  تراز شهادت یکدیگر اینکه شهادت دو زن هم
     مداه ما فَتُـذَکِّرَ إِحـداه لَّ إِحـ أَنْ تَضـ داءه  »ا الْـأُخْري یکُونا رجلَینِ فَرَجلٌ و امرَأَتانِ ممنْ تَرْضَونَ منَ الشـُّ

و اگـر دو مـرد نباشـند یـک مـرد و دو زن از       )؛ دو گواه از مردان خویش به گـواهی گیریـد،  282بقره: (
  گواهانی که از آنان خرسندید، تا اگر یکی از آن دو از یاد برد، یکی از آن دو به یاد آن دیگر بیاورد.

ریم، شـهادت  کـ از جمله اختالفات حقوقی زن و مرد، مسئلۀ اختالف در شهادت است. از نظر قرآن 
دادن مرد گرفته است. دلیـل آن ایـن اسـت    ل را بر شهادتمرد است. قرآن اص کدو زن معادل شهادت ی

ه حقی پایمال نشـود. پـس شـهادت دو شـرط دارد:     کگرفتن و اداي شهادت بدین منظور است ه شاهدک
باشد و موضـوع را بـه دقـت و درسـتی ضـبط       كه شاهد در مقام اداي شهادت، هوشیار و زیرکی اینکی
را شـاهد  هرچـه   تأثیر احساسات و عواطـف واقـع نشـود و    ه در مقام اداي شهادت، تحتکند. دیگر آنک

ن است شاهد در مقام اداي شهادت، آنچـه را نـاظر   کند و شهادت دهد. ممکاست بازگو کم و کبوده، بی
ن است شاهد تحت تأثیر احساسـات قـرار گیـرد و بـه     که ممکگوید و شهادت دهد؛ چنانبوده است، باز

ذینَ    «فرمایـد:  خالف واقع شهادت دهد. خداي متعال مـی برر پا بگذارد و هر دلیلی، حق را زی ا الـَّ هـیـا أَی
ه   آمنُوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقسط شُهداء للَّه و لَو علی أَنْفُسکُم أَوِ الْوالدینِ و الْأَقْرَبِینَ إِنْ  یکُنْ غَنیا أَو فَقیـراً فَاللـَّ

نیـد و بـراي خـداي متعـال     کایـد، بـه دادگـري رفتـار     ه ایمان آوردهکسانی کاي  )؛135نساء: ( »أَولی بِهِما
ه بـه سـود او گـواهی    کـ سی کانتان باشد. اگر کچه به زیان خودتان یا پدر و مادر و نزدیگواهی دهید؛ اگر

  تر است.دهید توانگر یا مستمند باشد، خداي متعال به (رعایت حال) ایشان شایستهمی
ـان     کاگر جنس زن و مرد مقایسه شوند، معلوم خواهد شد  با این وصف، ه مـردان در هـر دو جهـت، از زن

  .)253- 252، ص1388، ترند (مصباحترند. بنابراین، براي تحمل و اداي شهادت، مردان از زنان شایستهقوي
ویـژه  یعنی تأثیر احساسات و عواطف ناشی از حـوادث، بـه  ـ ور کروشن است که عامل فراموشی مذ

شـود و ایـن حقیقتـی غیـر     در زنان بیش از مردان یافت میـ ه به مراتب ناگوارتر است  کیفري کحوادث 
هـاي الهـی اسـت    ی از نعمـت کشدید در زنان در جاي خود، ی ۀت قلب و عاطفار است. البته رقّکقابل ان

ن رقّت قلب و عاطفۀ شدید در زنان موجـب شـده اسـت تـا ایشـان در      ه به زنان اعطا شده است. همیک
  مسائل خانوادگی و بسیاري از حوادث تاریخی، نقش بسیار مهمی ایفا نمایند.

ترین نهاد حقوقی در اسالم است. در رویکرد اسالم، زن و مـرد  خانواده مهم ب. اختالفات خانوادگی:



   ۹۱ ارث زن و مباني تفاوت حقوق مالي او با مرد

 هاییکارراه )34نساء: ( ) و مدیریت مرد32نساء: ، قانون ارث (. ازدواج قانونی، تقسیم کاریکدیگرندمکمل 
اند. توصیۀ اسالم این است کـه هـر یـک از زن    محل عنایت شارع بودههستند که براي استحکام خانواده، 

هاي تکوینی یا تشـریعی تـأثیري در   و مرد به جاي اعتراض، باید واقعیت را بپذیرد و آرزوي تغییر تفاوت
  . مهم آن است که هر انسانی استعداد و توانایی خود را در مسیر تکامل به کار بگیرد.واقع ندارد

داند. در این رویکرد، خـانواده خاسـتگاه همـۀ    اسالم خانواده را هستۀ اولیه تشکّل و تکون جامعه می
ت از ارزش، اسـالم سـعی کـرده اسـ    نایت به جایگاه رفیع این نهاد بامصالح و مفاسد اجتماعی است. با ع

طریق ازدواج مشروع و ترویج آن، بنیان خانواده را مستحکم کند و براي تأمین مصالح فردي و اجتمـاعی  
  اساس مصالح بندگانش تشریع کرده است.خداي متعال احکام را برها، انسان

 تحليلي تفاوت ارث زن و مردـ  دوم. مباني عقلي

تبیین خاستگاه تفاوت حقوق مالی زن و مـرد بـه   گیرد که پس از سیر منطقی بحث در صورتی شکل می
  کنیم.طور کلی، مبانی تفاوت یکی از حقوق مالی آن دو، یعنی ارث را به طور خاص بررسی 

مند اسـت، در بررسـی یـک قـانون از ایـن نظـام،       رو که دین مبین اسالم یک دین جامع و نظاماز آن
رو، ناپذیر اسـت. از ایـن  وابط موجود بین آنها اجتنابمالحظۀ سایر قوانین در کنار آن و تشریح و تبیین ر

سهم ارث زن و مرد و تفاوت بین آنها را نباید از سایر قوانین و مقررات مربوط به آنـان جـدا کـرد و بـه     
  طور مستقل در این خصوص قضاوت کرد.

  نگريواقع .۱
تفـاوت از روي   درست است که اسالم در خصوص ارث بین زن و مرد تفاوت قایـل شـده، ولـی ایـن    

  هاي مالی است که بر عهده مرد نهاده است.نگري و مسئولیتواقع
مرد باید مهر را به همسرش تقدیم کند. تمام مخارج زن و فرزندان نیز بر عهدة مـرد  در قانون اسالم، 

الی هاي زندگی را فـراهم سـازد، در حـ   رو، مرد ناگزیر است با جدیت کار کند و تمام هزینهاز ایناست. 
زندگی ملزم نیست؛ حتی اگر اموالی داشته باشد، مجبور نیست آنهـا   ۀکه زن به کارکردن و پرداخت هزین

تواند براي خود ذخیره نماید. اموالی را هم که از طریـق کسـب و کـار یـا     را صرف زندگی کند، بلکه می
زن در تمـام امـوال شـوهر، از     به خودش تعلّق دارد. بنابراین، مهر یا هبه یا ارث به دست او رسیده است،

جمله ارثی که نصیب او شده، شریک اسـت و بـه طـور غیرمسـتقیم، ارث مـرد هـم در اختیـار او قـرار         
  .)89، ص1384نخورده برایش باقی بماند (امینی، تواند دستگیرد، در صورتی که سهم ارث زن میمی

۹۲     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

زنان را در لزوم پرداخت مهریه و  االرث مردان نسبت بهنیز علت دو برابر بودن سهم شهید مطهري
  .)250تا، صداند (مطهري، بیتهیۀ نفقه بر مردان می

  فرمایند:تنصیف ارث زن می ةدربار امام رضا
گیـرد، ولـی مـرد    علت اینکه ارث زن نصف ارث مرد شده این است که زن وقتی شوهر کرد از مرد مـی 

عیـال مـرد و   شده اسـت. علـت دیگـر اینکـه زن     وظیفه دارد بدهد و به همین سبب، سهم ارث او بیشتر 
از  خوار اوست، اما بر زن واجب نیست مخارج شوهر را بپردازد و در موقع نیـاز بـه او کمـک کنـد.    نفقه

  )326، ص101 ، ج1410رو، سهم ارث مرد بیشتر شده است. (مجلسی، همین
داده از سـهم مـرد قـرار     کمتر در ارثچه لزومى دارد سهم زن  اند:برخی در مقام اشکال به این مبنا، گفته

االرث مـرد  االرث زن معـادل سـهم  اول سهم اگر از؟ گرددمهر و نفقه جبران  ۀمبود به وسیلکاین  شود، تا
  نخواهد بود.مهریه و نفقه  داده شود، نیازي به جبران کمبود مذکور باقرار 

  نویسد:در جواب این شبهه می استاد مطهري
ـ شما گمـان   .ایدشما علت را به جاى معلول و معلول را به جاى علت گرفته ،اوالً ایـد مهـر و نفقـه    ردهک

اید آنچه . ثانیاً، گمان کردهم ارث ناشى از مهریه و نفقه استکه حکم ارث زن است، در حالى کمعلول ح
ـ اقتصادى باشد مممالى و  ۀفقط جنب كاگر مالصرفاً جنبۀ مالی و اقتصادي است.  در اینجا وجود دارد ن ک

دیگر شوند؛ اما اسالم جهـات متعـددى   کدهیم تا مشابه یم مهر و نفقه و ارث را تغییر مىکاست بگوییم ح
  ت:رسد، چنین اسه به عقل بشر مىکبرخى از آن موارد  .رده استکام مالحظه کرا در این اح

ـ حضانت هاى زن با توجه به باردارى و شیردهى و مشغولىاحتیاجات و دل .الف بـا مـرد خیلـى     كودک
 ت.متفاوت اس

  ت.متر از مرد اسکسب ثروت، کقدرت و تدبیر زن در امر تولید و اقتصاد و  .ب
 ت.زنان بیشتر اسدر الت و زیور تجم ۀنیازهاى مالى و هزین .ج
  ر است.حس وابستگى در درون زنان و حس استقالل و سرپرستى در درون مردان بیشت .د

با توجه به مصالح مورد اشاره و نامعلوم، خداوند مهریه و نفقه را بر دوش مردان جامعه قرار داده اسـت و  
االرث مـرد بـراى جبـران آن، در مـواردى دو برابـر      شود، سهمهاى مالى مردان بیشتر مىهزینهغالباً چون 
  شده است.زن قرار داده االرث سهم
 آنـان بـه وضـعیت اقتصـادى و زنـدگى      کمکرصدد رفع ظلم از زنان و گویا شما با این پیشنهاد د ،ثالثاً

سـان از جهـت   کهاى مورد اشاره و موارد دیگر، برقرارى شـرایط ی ه با توجه به تفاوتکهستید، در حالى 
لیف مهریه و نفقه، موجب ظلم و ضرر به زنان خواهد شـد و در ایـن میـدان رقابـت     کارث و برداشتن ت

ـ نند و خسته و افسرده خواهند شد؛ چراکت کمردان حرنخواهند توانست موازى  خـدا و قـوانین    ةه بنـد ک
 .)252ـ251تا، ص(مطهري، بی ندکتواند صالح و عدل بندگان را تأمین بشرى بیش از خدا نمى

  تعقّل بر تدبير احساس حاكميت تدبير .۲

 ایـن  اسـت،  زنـان  سـهم  برابـر  دو مردها سهم و مرد سهم نصفـ  الجمله فى ـ زنى هر علت اینکه سهم



   ۹۳ ارث زن و مباني تفاوت حقوق مالي او با مرد

 و دانـد مـى  زن از تـر قـوى  اسـت،  عقـل  آن ابـزار  کـه  زندگى، امور تدبیر لحاظ از را مرد اسالم که است
 جهـت  بـدین  و اسـت،  مـرد  عهـدة  بـه  زن مخارج زیرا شمرد؛زن می مخارج از بیش هم را مرد مخارج

ضٍ   الرِّجالُ قَوامونَ علَی النِّساء « :خداي متعال فرموده است عـلـی بع مضَـهعب ؛)34(نسـاء:   »بِما فَضَّلَ اللَّه 
 در »قـوام « ۀکلمـ  اسـت.  داده برترى برخى بر را ایشان از برخى خدا آنکه دلیل به؛ زنانند سرپرست مردان

  است. »معاش امر ادارة« معناى بهو  »قیام« مادة از آیه
 نیـروى  بـودن  زیادتر مزبور به معناي ۀآی مردان را در فضیلت، تفسیر المیزان، صاحب عالمه طباطبائی

بـودن حیـات زن بیـان    بـودن حیـات مـرد در برابـر احساسـی      داند و علت آن را تعقلی آنها می در تعقل
 مسـئولیت  تقسـیم  در تشـریعى  وضـع  آن و زن و مـرد  خلقتى وضع این ایشان معتقد است: اگر کند.می

 نسـل  بـه  حاضـر  نسـل  از زمان هر که دنیا، در موجود تثرو با آنگاه شود،نگریسته  دقت به زندگى ادارة
 عهـدة  بـه  را دنیـا  ثـروت  ثلـث  دو تـدبیر  اسالم اینکه شودمی روشن شود، مقایسه است، انتقال در آینده
 صـالح  گذاشته است (برتري تدبیر تعقّل بر تدبیر احسـاس)،  زنان عهدة به را آن ثلث یک تدبیر و مردان

  .)215 ، ص4 ، ج1417(طباطبائی،  است گرفته نظر در را بشر زندگى سعادت و جامعه امر
 عـدالت  رعایـت  کـه ( نموده صادر مردان به که فرمانى با را زن درآمد خداوند متعال کسرى در واقع،

 اسـت  ثلـث  دو کـه  خـود  مال در زنان حق در مردان وقتى زیرا است؛ کرده تالفى) بکنند آنان حق در را
 دو آن در مـردان  بـا  زنان بدهند، خود همسر به اىلقمه و بخورند خود لقمه یک بکنند رعایت را عدالت

 از حقیقـت  زنـان در  پـس  اسـت؛  زنـان  خـود  اختصاصى حق که هم ثلث یک بود، خواهند شریک ثلث
  .برندمى را دنیا ثروت ثلث دو استفاده، و مصرف حیث

 دارنـد؛  متعـاکس  وضـعى  مصرف، نظر از و مالکیت نظر از زن و مرد حکیمانه، بندىتقسیم این طبق
 را ثلـث  دو و مالـک  را ثلـث  یک زن و است متصرف را آن ثلث یک و مالک را دنیا ثروت ثلث دو مرد

شـده   داده تـرجیح  مـردان  در عواطـف  و احساس روح بر تعقّل روح بندى،تقسیم این در است. متصرف
 اسـت  تعقّل سازگار روح که بیشتر بامال،  از سودکشى و تبدیل و حفظ یعنى مالى امور تدبیر زیرا است؛

 وري از آنکیفیـت اسـتفاده از مـال و بهـره     دیگـر،  سوى از لطیف. احساسات و رقیق عواطف روح با تا
 بِمـا «جملـۀ   در »فضـیلت « از مراد براین،بنا .تعقّل روح با تا دارد کار و سر احساسات و عواطف بیشتر با

  ).215، ص4، ج1417(طباطبائی،  مردان در تعقّل است) برتري 34نساء: (.» اللَّه.. فَضَّلَ
 کـه  اسـت  متعادل تجهیز دو احساسات، و عواطف به زن تجهیز و دفاع و تعقّل نیروى به مرد تجهیز

شـود. روشـن   مـی  متعادل است، زن و مرد از متشکّل که جامعه، در زندگى ترازوى ۀکف دو آن، وسیلۀ به
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گـاه در  مدارانه است و خداوند متعـال هـیچ  متعال حکمیانه و حقاستکه چنین تجهیزي از سوي خداوند 
از ایـن رو، کسـانی کـه    ). 50 نـور: ( کنـد شود و بر کسـی ظلـم نمـی   کالمش، از طریق حق منحرف نمی

انـد و  کنند، پی به حکمت خداوند متعـال نبـرده  االرث زن و مرد را ظلم به زن تلقّی میاختالف در سهم
تعـالی، در دیـدگاه خـود    و جامع به دین مبین اسـالم و شناسـایی صـفات حـق     مندبجاست با نگاه نظام

  .)49کند (کهف: پرورگار عالمیان بر کسی ظلم نمیچراکه  تجدید نظر کنند؛
در آیـات   »ها بعضی از بعـض دیگـر هسـتید   شما انسان؛ »بعضُکم من بعض«خداوند متعال با عبارت 

فرمایـد:  مى که کندمى اشاره بحث مورد آیه در بعضیت و التیام به همین آل عمران 195سورة نساء و  25
  .)34(نساء:  »هایی که خدا به برخی از آنان در برابر برخی دیگر داده است...به سبب برتري«...

ـات     21و  20ضرورت تدبیر تعقّلی و تدبیر احساسی در حیات اجتماعی و تداوم نسل بشر، با دقـت در آی
 را شـما  اسـتکه  این او آیات از یکى و« :فرمایدشود. خداي حکیم در این آیات میفهیمده میسورة مبارکه روم 

 از آیات او ایـن اسـت   دیگر یکى و منتشر شدید. به صورت بشر در زمین که نگذشت چیزى و آفرید خاك از
 و مـودت  شـما  بین و یابد آرامش و سکونت آنان وسیلۀ به هایتاندل کرد تا خلق همسرانى برایتان شما خود از

  ).21 - 20روم: » (کنند تفکر که مردمى براى است هایىنشانه، خود این در که کرد برقرار رحمت
 -  را انسـان  چگونه شود کهبیان عجیب قرآن دربارة انسان روشن می آیه، دو این مضمون در دقت با

کـرده   توصـیف  »شدید منتشر زمین در به صورت بشر« تعبیر باـ است   مرد مقابله، قرینۀ به آن از مراد که
 لـوازم  آوردنبـه دسـت   در آدمـى  اعمـال  تمامى که است معاش طلب در ، کوشش»انتشار« از مراد است.

اسـت.   شـدت  و قـوت  نیازمنـد  اعمـال  گونهاین و گرددبرمى آن به هاغارت و جنگ در حتى و زندگى
 حملـه  آنکـه  یکـى  شـد: مى تقسیم فرد دو به داشتمى را انتشار قسم این تنها انسان که اگر روشن است

 خـداى  امـا  .شـد مى منقرض نسلش زمان ترینکوتاه در است معلوم گریزد کهمى آنکه دیگرى کند، ومى
ز  جهازى به را آنان پرداخته و زنان خلقت ۀمسئل به ،»انتشار«صفت  به انسان توصیف دنبال سبحان مجهـ 

 ساخته است؛ زنـان  برقرار رحمت و مودت آنان بین و .هقرار داد مردان تسکین مایه را وجود آنان و کرده
کننـد و بـه ایـن     جذب خود سوى به را مردان دل خویش، رحمت و مودت با و خود کرشمۀ و جمال با

  .)216 ، ص4 جق، 1417انسانی هستند (طباطبائی،  اجتماع اصیل عامل و اول ، رکنهوسیل
ـان  کهـ  و خانوادگی رامنزلى  اجتماع اسالم که ستاینجا از داده اسـت و   اصـل قـرار  ـ باشـد     ازدواج هم

ـا یکـدیگر را      ها و قبیلهاي مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره«فرماید: می ـا قـرار دادیـم ت ه
  .)13: حجرات» (ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست. خداوند دانا و آگاه استبشناسید. قطعاً گرامی



   ۹۵ ارث زن و مباني تفاوت حقوق مالي او با مرد

ـا انسان بودن مؤنث و مذکر مسئلۀ به در آیه فوق، نخست ـاع  و ازدواج از رهگـذر  ه  منزلـى  کوچـک  اجتم
 کـه  شـود مى ظاهر چنین آیه، ذیل از است. پرداخته اىقبیله و شعوبى بزرگ اجتماع ۀمسئل به سپس داده، توجه

ـازى  بـه  شـدن مجهز  در سورة مبارکۀ نساء تفضیل 34آیۀ  در بردهنام تفضیل ـا  کـه  اسـت  جه ـات  امـر  آن ب  حی
 اینکـه  نـه  کنـد، مـى  اصالح وجه بهترین به را حال مجتمع انسانی و گیردمى نظام بهتر بشر معاش یعنى دنیوى،

ـالى  خـداى  به قرب یعنى اسالم، در حقیقى فضیلت و واقعى کرامت آن از مراد  اسـالم،  نظـر  از زیـرا  باشـد؛  تع
  ندارد. اهمیتى نشود، اخروى مقامات آوردنبه دست وسیلۀ که وقتى تا جسمى و مادى هاىبرترى

 زنـان  بـر  مـردان  اگـر  خالصۀ مطلب در مبناي حاکمیت تدبیر تعقّل بر تدبیر احساس این اسـت کـه  
 در و ارث امـر  در تفـاوت  هـم موجـب   ارث مسـئلۀ  در که است تعقّل روح به سبب اندشده داده برترى

 از مـرد  سـهم  زیادتی منظور بلکه نیست، واقعى برترى برترى، این از منظور اما شود؛مى آن نظیر مسائلى
سـت؛ اگـر ایـن    تقـوا  مالکـش  دارد و عنایـت  آن به اسالم که است کرامتى واقعى برترى است. زن سهم

  بود. خواهد مرد از برتر زن زن بیشتر باشد، در است و اگر برتر مرد قوي باشد، مرد در مالك

  .جنبة حمايتي۳
کنند و مدعی هستند که اسالم با بودن ارث مرد را به نفع زن تحلیل مینظران علت زیاد صاحببعضی از 

این تشریع، از حقوق زن حمایت کرده است؛ یعنی فلسفۀ دو برابر بودن ارث مردان نسبت به ارث زنان را 
 از نیمـى  آن، بـه  توجـه  با که است مردان عهدة بر وظایفى دانند؛ زیرادر حمایت اسالم از حقوق زنان می

 نیسـت؛  زنـان  عهدة بر هالیتئوچیزى از این قبیل مس که حالى در شود،می زنان خرج عمالً مردان درآمد
 لـوازم  سـایر  و خـوراك  پوشاك، مسکن، او، از قبیل نیازمندى طبق را خود همسر زندگى هزینۀ باید مرد

 ،هزینـه  پرداخـت  گونههر از زنان که حالى در کند،تأمین  را نیز خردسال فرزندان زندگى هزینۀ و بپردازد
 در کنـد،  انـداز پـس  را خـود  ارث سهم تمام تواندمی زن یک براین،بنا هستند. معاف خودشان براى حتى
 شودمی چنین عمالً آن نتیجۀ و کند خرج فرزندانش و همسر و خود براى را آن است ناچار مرد که حالى

 حالبه همچنان زن سهم که حالى در خودش، براى نیمى و شودمی خرج زن براى مرد درآمد از نیمى که
 مـردان  واقعـى  سهم برابر دو بردارى،بهره و مصرف نظر از زنان واقعى سهم رو،ماند. از اینمی باقى خود

 نوع یک این و است کمتر ثروت تولید براى زنان قدرت معموالً که است آن به سبب تفاوت این و است،
داده  قـرار  بیشـتر  را آنهـا  حقیقـى  سهم و آورده عمل به زنان از اسالم که است عادالنه و منطقى حمایت

  .)292ـ291، ص3، ج1374شیرازي، است (مکارم نصف سهم مردان آنها سهم ظاهر، در چهاگر است؛
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  ليت و حقئو.تناسب بين مس۴

داننـد، بلکـه آن را   ناعادالنـه نمـی   تنهـا برخی از نویسندگان اختالف موجود در سهم ارث زن و مرد را نه
طـور  از ارث بـه وارثـان  مندي یت و حق افراد حاکم است. بهرهمسئول دانند که بینیک نسبت عادالنه می

ثان با کار و تالش یکسان خود مالـک ارث شـوند، در حـالی    ردور از عدالت است که وانابرابر، زمانی به
اساس فعالیت و کـار  توزیع ثروت میان ورثه بر بنابراین، که چنین تصوري دربارة ارث موضوعیت ندارد.

اساس کار بـود تفـاوت   ین کرد. اگر میزان توزیع ثروت براساس کار تعیها نیست تا بتوان میزان آن را برآن
  .)398 ، ص1390نیا، شد (حکمتمیزان ارث در صورت کار مساوي، ظلم قلمداد می

اساس این مبنا، باید به چند امـر دقـت کـرد: یکـی     زنان بر ناعادالنه بودن سهم ارث در پاسخ به شبهۀ
عادالنه است که وارث در تحصیل اموال نقش داشته باشد. روشـن  نکه میزان متفاوت ارث هنگامی غیرای

  شی ندارند. بنابراین، تفاوت در میزان ارث ظالمانه نخواهد بود.قاست که در بحث ارث، اشخاص چنین ن
ارث را در ساختار حقوق اسالمی مطالعه کـرد. در ایـن نظـام، عـالوه بـر       از سوي دیگر، باید قواعد

حقوق، تعهداتی نیز براي اشخاص مقرّر شده است. بسیاري از این تعهـدات بـه صـورت آمـره اسـت و      
رو، مـردان داراي تعهـدات حقـوقی    از میـان بردارنـد. از ایـن    توانند آنها را حتی بـا توافـق  اشخاص نمی

قبیل نفقۀ زن و فرزند، بذل مهر، هزینـۀ زن هنگـامی کـه در عـده اسـت، شـرکت در        بسیاري هستند؛ از
جهاد، هزینۀ سفر و سپردن نفقۀ خانواده در آن ایام بـه زن و فرزنـد، پرداخـت دیـه در بعضـی جنایـات       

هاي حقوقی و حقوق افراد تناسب برقـرار  رو، بجاست میان مسئولیتخطایی خویشاوندان (عاقله). از این
  .)401ـ400 ، ص1390نیا، (حکمت شود

  سوم. مباني فقهي تفاوت حقوق مالي زن و مرد

در زمینۀ تفاوت و تساوي ارث زن و مرد، ادلّۀ قرآنی و روایی متعددي وجود دارد که بـه برخـی از آنهـا    
  شود:اشاره می

  . ادلّة قرآني۱
  . حالتي كه ارث زن بيشتر از ارث مرد است۱

 شـما  بـه  فرزنـدانتان  دربـارة  خداوند«هم ارث زن را بیش از مرد دانسته است: قرآن در برخی از آیات، س
 سـوم  دو تـن،  دو از بـیش  و باشـند  دختر اگر و. است دختر دو سهم برابر پسر سهم که کندمى سفارش
  .)11نساء: ( برد نصف باشد دختر یک اگر و. آنهاست از میراث

ه کـ شوند، دو سوم دانسته است، در حالی قرآن سهم دختران را در جایی که با والدین متوفّا جمع می



   ۹۷ ارث زن و مباني تفاوت حقوق مالي او با مرد

 از میـراث  سـوم  دو تـن،  دو از بـیش  و باشـند  دختـر  رده است: اگـر کششم لحاظ  کبراي پدر و مادر ی
  .)11آنهاست (نساء: 

  .حالتي كه ارث هر دو برابر است۲

برنـد:  در صورتی که والدین میت یا یکی از آنها زنده باشد، زن (مادر) و مرد (پدر) هر دو یک ششم مـی 
  .)11(نساء:  »السدس منْهما واحد لکُلِّ لأَبویه ... و تَرَك ما ثُلُثا فَلَهنَّ اثْنَتَینِ فَوقَ نساء کُنَّ فَإِنْ«

  كه سهم مرد دو برابر سهم زن است .حالتی3

بـرد:  هرگاه فرزندان متعدد بوده و برخی از آنها پسـر و برخـی دختـر باشـند، پسـر دو برابـر دختـر مـی        
»وصیکُمی فی اللَّه کُمالدلذَّکَرِ أَوثْلُ لظِّ من حیسـفارش  شما به فرزندانتان خداوند دربارة)؛ 11نساء: ( »الْأُنْثَی 

  است. دختر دو سهم برابر پسر سهم که کندمى

  . ادلّة روايي۲
  شود:روایات متعددي در باب اختالف ارث زن و مرد وارد شده است که به دو نمونه اشاره می

شبهه کرده بود که چرا در اسالم به زنی که ضعیف است، یک سهم و بـه مـرد، کـه     ابن ابوالعوجاء. 1
در جواب عرضه داشـتند کـه چـون مخـارج واجـب ماننـد        دهند؟ امام صادققوي است، دو سهم می

از  مـرد اسـت.   ةعاقله، دیۀ خطایی، نفقۀ زن، صداق و جهاد بر عهدة زنان نیست، بلکه همۀ اینها بـر عهـد  
  .)93 ، ص26 ، جق1409، حرّ عاملی( رو، سهم مرد دو برابر زن استاین

زن پرسید. حضرت جواب دادند: چـون  از علت دو برابر بودن ارث  از امام رضا محمدبن سنان. 2
دهند، و دیگر آنکـه نفقـۀ زنـان نیازمنـد     آنان را می ۀگیرند و مردان نفقکنند، نفقه میزنان وقتی شوهر می

رو، زن مسـئولیتی نـدارد. از ایـن    مانند مادر و خواهر نیز بر عهدة مرد است. حتی اگر مرد محتاج باشـد، 
فرمایـد: سرپرسـتی   شود و این معناي آیۀ کریمه اسـت کـه مـی   یمخارج واجب سهم مرد بیشتر منظور م

که خداوند برخی را بر برخی تفضیل داده؛ زیرا مـردان از امـوال خـود بـه     زنان بر عهدة مردان است؛ چرا
 .)95، ص26، ج1409حرّ عاملی، ( دهندزنان نفقه می

  برآمد
ار کـ ه و خردمندانه است و هر تعبیري به الیف، امري عادالنکام و تکتفاوت مرد و زن در بخشی از اح .1

ارهایشـان، سـهم   که زن و مـرد در  کـ این واقعیت است  كگرفته شود تأثیري در واقع ندارد. مهم در
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هایی نیز اختصاصی آنهاست. عقل بشر عـاجزتر از آن اسـت   ارها و بهرهکی دارند و کسان و مشترکی
لیـات  کاشـف  کند. عقل فقـط  کت آن را بیان شف و جزئیاکه بتواند همۀ مصالح و مفاسد واقعی را ک

  نیازمند استمدادطلبی از وحی است. ات عقلکاست. تفصیل مدر
نگرفتـه   صـورت دارى طـرف مـردان   تبعیض و ظلمى نسبت به قشر زنان و جانـب  ،در نظام حقوقى اسالم .2

  .نه تحت عنوان زن ،گیرد تحت عنوان مادر، خواهر، دختر و همسر استق مىه به افراد تعلّکاست. ارثى 
ـاد و هزینـه   ،زنان، دیه به عنـوان عاقلـه   ۀمثل پرداخت مهریه، نفق ،هاى مالى مردانمسئولیت. 3  ـاى آن جه ، و ه

ـا در     ،آمادگى بیشتر مردان براى فعالیت اقتصادى و گردش سرمایه ـاالت  برخـی موجب شـده اسـت ت  ،ح
زنـدگى مـردان و    ۀو هزین چرخدمیمعه بهتر از این طریق چرخ اقتصاد جا ،در حقیقت .سهم بیشترى ببرند
ـاً . دارانه نیستاسالم جانبدر قانون ارث رو، اوالً، . از اینگرددمیترى تأمین زنان از راه مناسب ـانون   ،ثانی ق

ـان تغییرپـذیر نیسـت    ،ثالثاً. ام ثابت دین استکاز احارث  ـاً . با تحصیل و اشتغال زن ـانواده  ،رابع ـاى  در خ ه
ـارات از دو قشـر    با ویژگى ،خامساً. ستاالجرانونى هم الزمک  (مـرد و زن)  هاى جسـمى و روحـى و انتظ

 .م و حرف آخر استکترین حامروز هم عادالنه ،سادساً. هماهنگ است
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