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 چکیده

از مبیاحیی  زوجه از اموال شوهر یکیی   االرث سهم مسئله

اسی.  در میورد    شیده  پرداختیه ی بیه نن  ا ژهیی وکه بیه ویور   

بیردن بضیا از ترکیه شیوهر کیه از       محرومی. زوجه از ارث

منفردات امامیه اس. و بر نن ادعای اجماع شده اسی.  اتفیاق   

نظر کامل وجود ندارد و نرا و عقاید مخالف نیی  وجیود دارد    

و  بیرد  ینمی ث ار هیا  نندر مورد انواع امیوالی کیه زوجیه از    

همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص بیه زوجیه رییر    

ذات ولد دارد یا مطلق زوجه  به سبب اختالف روایات  اقوال 

و نرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده اس.  حقوقدانان نی  

به پیروی از فقهیا نظیرات مختلفیی در ایین خصیوص ارائیه        

المی نی  در جه. حمای. از   اخیراً مجلس شورای اساند نموده

حقوق زنان و اجرای عدال. از نظر فقها و حقوقدانانی پییروی  
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کرده اس. که زوجه را به وور مطلق  چه ذات ولد و چه رییر  

از عین امیوال   -ی از تمام اموال زوجبر ارثذات ولد  مستحق 

     انیی و اعمنقول و از قیم. اموال رییر منقیول اعیم از عرصیه     

    داند یم

 

  میراث زوجه، زوجه ذات ولد، زوجه غیر ذات ولد، حرمان زوجه  :یدیکل یها اژهو
 

   مقدمه1

میراث که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آدمی بعد از فـوت اوسـت    مسئله

ی بسیار دور مورد توجه بوده است و اقوام و ملل گذشته بر حسب قواعد و ها گذشتهاز 

معیـار   االصـول  یعلـ . کردند یمی به تقسیم اموال مبادرت آداب و سنن اجتماعی و مذهب

رابطه میان متـوفی و   انتقال اموال انسان به دیگران، پس از فوت او، وجود نوعی علقه و

هـر هـه درجـه علقـه و      قاعدتاًو  کنند یمکسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب 

 اولویت بیشتر دارد.نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او 

یا علقه نسبی اسـت و یـا علقـه     شود یمی که موجب وراثت یکی از دیگری ا علقه

(. در حقوق ایران که مبتنی بر فقه حقه شیعه جعفری است، زن 3: 2131)مهرپور  سببی

ولی در میزان سهم االرث  برد یممانند مرد هم از حیث نسب و هم از حیث سبب، ارث 

و علی االصول سهم االرث او نصـف سـهم االرث مـرد اسـت. در      با مرد یکسان نیست

کـه   بردن بعض اموال شـوهر  زمینه میراث زوجه و به خصوص محرومیت زوجه از ارث

از منفردات مذهب امامیه است، در کتـب فقهـی در بـاب ارث و همننـین در رسـاالت      

ی هـا  یبررسـ مستقلی که توسط برخی از فقها به رشته تحریر در آمده اسـت، تحلیـل و   

زیادی انجام شده و آرا و نظرات متفاوتی ارائه گردیده است. فقهای امامیه، بـه جـز ابـن    

از هیزی از عین ترکه اتفاق نظر دارند اما در بیـان اینکـه    الجمله یفجنید، به حرمان زن 

 شـود  یمـ مطلق  طور بهاین حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا شامل زوجه 

الف روایات، عقاید متفاوتی دارند. لذا موضوع میراث زوجه از ترکه شـوهر  به سبب اخت
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نوع اموالی که زن  : مبحث اول، در بیانمیده یمرا در قالب دو مبحث مورد بررسی قرار 

و مبحث دوم در بیان اینکه این حرمان اختصـاص بـه زوجـه غیـر      برد ینمارث  ها آناز 

 مصـوبه و در انتها نیز به تحلیل و بررسی  ردیگ یمذات ولد دارد یا مطلق زوجه را در بر 

جدید مجلس شورای اسالمی پیرامون اصالح موادی از قانون مدنی در ارتباط با میـراث  

 .میپرداز یمزوجه 

 

 بردن بضا از ترکه شوهر   محرومی. زوجه از ارث2

جنید از هیزی از عین ترکه، فقهای امامیه به جز ابن  الجمله یفدر مورد حرمان زن 

کـه بسـیاری از فقهـا بیـان      طور همان( و 212: 2111نجفی، دارند )اسکافی، اتفاق نظر 

( امـا در مـورد   101: 2423عـاملی،  ) این امر از منفردات مذهب امامیه اسـت،  اند داشته

که شهید  طور هماناینکه زوجه از هه نوع اموالی محروم است اتفاق نظر وجود ندارد و 

بـه سـبب   ( 154: 2121شـهید ثـانی،  ) ،انـد  داشتهزوجه خود بیان ر رساله میراث دثانی 

وجود روایات مختلف، فقهای امامیه دارای اقوال و عقایدی هستند کـه در قالـب شـش    

 :میپرداز یم ها آننظریه به بررسی اجمالی 

                                                                                                                              بردن زوجه از تمام ترکه     ارث2.1

طبق این نظریه، زوجه مانند زوج و سایر وراث از همه ارقام ترکـه حتـی از زمـین    

و حرمانی برای زوجه در این زمینه وجود ندارد. ایـن نظریـه مطـابق رـاهر      برد یمارث 

عه است و در میان فقهای معتبر امامیـه تنهـا   و عقیده عام فرق اسالمی غیر شی قرآن کریم

تقریبـاً در تمـام کتـب فقهـی از نـامبرده       ابن جنید اسکافی این نظـر را برگزیـده اسـت.   

سـخن   بـرد  یعنوان کسی که معتقد است زوجه از تمام دارایی شوهر سهم خـود را مـ   به

زوج یـا   ...هرگـاه ) در این خصوص از او نقل شده هنین است: ی کهرفته است و عبارت

از  هشتم کو اگر زوجه باشد ی ههارم کوارد شوند زوج ی و مادر و پدرزوجه بر فرزند 

: 2423 ،عـاملی ...() بـرد  یمـ وسـایر امـوال    و بردهو حیوان  و اثاثجمیع ترکه از زمین 

پیداست که راهر این عبارت داللت دارد بر اینکـه زوجـه ماننـد زوج از جمیـع     (. 212

ایـن کـالم    :دیـ گو یولی صاحب مفتاح الکرامـه مـ   .برد یرا م ترکه، سهم االرث خویش
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ـ بردن زوجه به طور مطلق یعنی حتّی زوجـه غ  منقول از ابن جنید صریح در ارث ر ذات ی

و ) :گفـت  یبلکه اگر ابن جنید هنین نظری داشت، صریحاً م از جمیع ماترک نیست ولد

ود فرزنـد، حکـم سـهم االرث    من جمیع الترکه(. اینکه با ذکر وج الزوج و الزوجه یرثان

زوجه زوجه را از جمیع ماترک بیان کرده، اشاره آشکاری به این معنا است که به نظر او 

متبادر از فرزند هـم در عبـارت فرزنـدی     و برد یذات ولد از تمام دارایی شوهر، ارث م

لـذا   .(230همـان: ) گـر یدزوجـه   بر باشد نه فرزنـد  است که از شوهر و این زوجه ارث

 و مخـالفتش را   حب مفتاح الکرامه کالم ابن جنید را حمل بر زوجه ذات ولد نمـوده صا

میان متأخرین، قاضی نعمان مصری، صاحب بدایع االحکـام،   . ازداند ینمقطعی و مسلم 

آقا رحیم اربـاب معتقدنـد کـه     مرحوم خالصی، حاج میرزا یوسف شعار و همننین حاج

آقا رحیم ارباب، از علمای بزرگ و معاصـر   حاج. برد یزوجه از جمیع ترکه زوج ارث م

محمد کلباسی از  آقا حاجشاگرد ایشان  آننه.ش( نیز بر حسب ه 2153 یاصفهان )متوف

ترکـه اسـت.   بردن زوجـه از تمـام    فتوایشان بر ارث از ایشان نقل کرده، ،علمای اصفهان

ابن ابـی یعفورکـه   دال بر حرمان زوجه و روایت  استداللشان هم این بوده که بین اخبار

تعارض است و هـون روایـت ابـن ابـی یعفـور      مدارد،  محرومیت زوجه داللت بر عدم

عالوه بر اینکه صحیح است با قرآن نیز موافق است، باید آن را ترجیح داد و به مفـاد آن  

اند، طرد نمود و مورد عمـل قـرار    عمل کرد و روایات دیگر را که با حکم قرآن مخالف

 (:211:731)مهرپور  .نداد

دلیل این عقیده این اسـت کـه آیـه ارث عمومیـت دارد و اخبـاری کـه حـاکی از         

محرومیت زوجه از زمین است در حـد تـواتر نیسـتند بلکـه خبـر واحـد بـوده و خبـر         

خبری است که مفید یقـین و اطمینـان نباشـد و در مقـابلش     واحد}منظور از خبر واحد 

 ،وجـود دارد کـه باعـث یقـین بـه آن اسـت       خبر متواتر و خبری که قرائنی در اطرافش

هه توسط یک نفر هه توسط هندین نفر باشد بـه شـرطی کـه موجـب یقـین       .باشد می

 تواند ینمعقیده مشهور فقهای متقدم بوده است،  که هنان  (251: 2423)نائینی، {نشود.

ضـعیف   هـا  آنعام قرآن باشد؛ بخصوص که از لحاظ سـندی هـم بعضـی از     متخصّص

بردن زوجه از تمام ترکه است،  روایت وجود دارد که حاکی از ارث مننین دوهستند. ه

ابن ابی یعفور از امام صادق )ع( است به این مضمون کـه از امـام صـادق     حهیصحیکی 
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 هـا  نیایا او هم مانند زن است و از  برد یم)ع( پرسیدم آیا مرد از خانه و زمین زن ارث 

یـک از زن و مـرد از هـر هـه کـه از خـود بجـای        ع( فرمـود: هـر   امام )؟ برد ینمارث 

 (.121: 2403حر عاملی،برند ) یماز یکدیگر ارث  اند گذاشته

 بردن او از قیم. نن   محرومی. زن از عین خانه مسکونی و ارث2.2

صاحب این قول مرحوم سید مرتضـی اسـت کـه معتقـد اسـت زن از عـین زمـین        

این امر »است:  نیهن نیاان او در االنتصار . بیبرد یممحروم است اما از قیمت زمین ارث 

بلکـه از قیمـت    بـرد  ینمـ از منفردات امامیه است که زن از منزل مسکونی متوفی هیزی 

آننه به نظر من قوی اسـت  »: دارد یمو بیان  «.شود یمساختمان و ادوات آن حقش داده 

جـا گفتـیم کـه    کـه در آن  طـور  همانحبوه است.  مسئلهاین است که این مسئله هم مانند 

« ...برنـد  یمـ حبوه مخصوص پسر بزرگ است ولی سایر ورثه سهم خود را از قیمت آن 

و  شود یمولی قیمتش برای او حساب  شود ینمدر اینجا هم هرهند خانه به زوجه داده 

بعد از متوفی، زوجه ازدواج کنـد و کسـی را در ایـن     بسا ههعلت این منع این است که 

و این امـر بـر طایفـه و     برده یمقیب متوفی بوده و یا به او حسد خانه ساکن نماید که ر

منع از ) ، پس به وجه نیکویی از این امر جلوگیری شده است.دیآ یممتوفی گران  رهیعش

  (.585: 2425سید مرتضی،) بردن عین و در عین حال دادن سهم االرث از قیمت(.

 گفتـه و بـه   رسـد  یمـ ظـر  بـه ن  و منصفانهره( تا حدودی منطقی ) یمرتضنظر سید 

عالمه حلی )ره( در کتاب مختلف، نظری نیکو است زیرا موجب جمع بین عموم قـرآن  

 (.54: 2421عالمه حلی،) ...و خصوص اخبار است

ضعفی که  همهاما صاحب جواهر )ره( بر این نظر ایراد گرفته و نظر ابن جنید را با 

 (.125: 2382نجفی،) .دارد بهتر از آن دانسته است

   محرومی. زوجه از عین و قیم. زمین و عین ابنیه و اشجار2.2

ق. م. بـه پیـروی از    343 مـاده این نظر مشهور بین فقهاست و قانون مدنی نیز در 

( بر طبق ایـن  231: 2425شیخ انصاری،) قول مشهور فقها این حکم را بیان داشته بود.

، از بـرد  ینمو نه از قیمت ارث  ی مطلقاً نه از عینا عرصهنظر، زوجه از هرگونه زمین و 

ی ا بهرهعین ساختمان و آالت و ادوات و مصالح به کار رفته در آن و از عین درخت نیز 
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امـوال   ریاز سـا ، شـود  یمـ مطابق سهمش بـه او داده   ها آننخواهد داشت ولی از قیمت 

باقر و امام . مستند این نظر روایاتی است که عمدتاً از امام برد یممنقول نیز سهم خود را 

 مطلقـاً حاکی از این است که زوجه  ها آنصادق )علیهما السالم( نقل شده است که اکثر 

، قیمت آن را استو از ساختمان و آننه در زمین بنا شده و ثابت  برد ینماز زمین ارث 

 .برد یم

ع( جعفـر ) به صحیحه محمد بن مسلم اشاره کـرد. عـن ابـی     توان یمدر این زمینه 

( محمد بن 235: 2403حر عاملی، «)ساء الیرثن من االرض و ال من العقار شیئاالن» قال:

خانه و بـا((  عقار )ع( نقل کرد که حضرت فرمودند: زنان از زمین و باقر )مسلم از امام 

بـاقر  ( در روایت دیگر عبدالملک از امام 312423ابن منظور، ) .برند ینمهیزی به ارث 

ع( صـادق ) ع( را خواسـتند، امـام   ) یعلـ اب )امام( حضرت کت»ع( روایت کرده است: )

کتاب را آوردند به مانند ران مرد قطور و در هیزی پینیده شده در آن آمده بود: با مرگ 

: 2403حـر عـاملی،   ...«)برنـد  ینمشوهر زنان از خانه، مسکن و زمین او هیزی به ارث 

511) 

را در کتـاب   هـا  آنجمع روایات وارده در این باب که مرحـوم شـیخ حـرّ عـاملی     

کـه روایـات    انـد  دادهعدد اسـت و برخـی احتمـال     23وسائل الشیعه جمع آوری کرده،

متعدد که با اختالف مختصر در عبارت از طریق زراره و محمدبن مسـلم نقـل شـده بـه     

یک یا حداکثر دو روایت برگردد که یکـی را زراره و دیگـری را محمـدبن مسـلم نقـل      

نقل عین الفاظ صادره از امام )ع( نبوده، نقل به معنی شـده و   کرده باشد و هون تقید به

اخبــار حــاکی از  .(:211:731مهرپــور اســت )تعبیــرات مختلفــی را بــه وجــود آورده 

بلکه اخبـار واحـد هسـتند کـه      رسند یمحرومیت زوجه از بعض ماترک به حد تواتر نم

. روند یمشمار نیز به  ها ضعیف ها هم موثقه و صحیحه نیستند بلکه بعضی از آن همه آن

و لذا بسیاری از فقهـاء کـه    رسند یاین روایات خالف اصل و مغایر راهر قرآن به نظر م

اند از این اخبار دست بکشند و  اند و از طرفی نتوانسته با این اخبار گوناگون مواجه شده

ی بـه عنـاوین مختلـف سـع     انـد  دهیها را مخالف با اصل و راهر قرآن د از سویی نیز آن

اند از دامنه محرومیت زوجه بکاهند هناننه دیدیم مرحوم سید مرتضی محرومیـت   کرده

یـا   بـرد  یرا فقط شامل عین خانه دانسته و معتقد است کـه زن از قیمـت زمـین ارث مـ    
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با تکیه بر روایت مقطوعه و در حقیقـت   (میکن یمی که بعداً بیان طور فقها )بهبسیاری از 

دامنه اخبـار حـاکی از محرومیـت زوجـه، محرومیـت از      برای هر هه کم کردن وسعت 

اما به هر حال اخبار و روایـات   اند زمین و خانه را منحصر به زوجه غیر ذات ولد دانسته

ها را  نادیده گرفت و بـر   آن توان یدر این زمینه زیاد است و نم ع(وارده از ائمه اطهار )

ء کرد و روایات و اخبـار وارده را  مشرب دیگر فرق اسالمی به راهر و عموم قرآن اکتفا

. عالوه بر وجود روایات مختلـف در ایـن زمینـه، اجمـاع و اتفـاق فقهـای       کنار گذاشت

زوجه نیز غیر قابل انکار اسـت و   الجملهامامیه از متقدّمین و متأخّرین بر محرومیت فی 

کـه   یافت. تنهـا مـوردی   توان ینم، مخالف نامداری را دیجندر این خصوص به جز ابن 

غیر ذات ولد اسـت یـا    زوجهاین است که این حرمان مختص  ماند یممحل بحث باقی 

اصحاب را  و اتفاق؟ صاحب مفتاح الکرامه نیز اجماع شود یمذات ولد هم  زوجهشامل 

اعتنـایی بـه   : »دیـ گو یمـ غیر ذات ولد از عین زمین خانه بیان داشـته و   زوجهبر حرمان 

از او بـر ایـن    و بعـد ، عالوه بـر آنکـه قبـل    شود ینم مخالفت کاتب ابوعلی )ابن جنید(

(. همننــین بــرای 283: 2423عــاملی،)«محرومیــت فــی الجملــه اجمــاع وجــود دارد.

فقهـا   و کلمـات بردن زمین و اعیانی ساختمان در اخبار منقولـه   محرومیت زوجه از ارث

فهـام  که شهید ثانی در مسـالک ا   طور همانحکمت و مصلحت آن نیز ذکر شده است. 

 رابطـه ، حکمت این محرومیت به داللت روایات این است که زن و شـوهر  دارد یمبیان 

مرد است و ممکن است پـس از مـرگ    خانوادهخویشاوندی نسبی ندارند و زن وارد بر 

 خانـه ازدواج کنـد و او را در   بـرده  یمـ شوهر با دیگری که رقیب او بوده و بر او رشک 

نـه وخشـم شـدید وارثـان او شـود از ایـن روی       شوهر پیشین جای دهـد و موجـب کی  

حکمت الهی اقتضاء داشته که زن را از این کار منع کند و بهای امالک را به او بدهد تـا  

مصـلحت وضـع    توانـد  ینمـ این فلسـفه   (.245: 2113محمدی، برود )زیان او از بین، 

دختر عمـو یـا    فامیلی هستند و زوجه ها ازدواجهنین حکمی باشد: زیرا اوالً بسیاری از 

پـس از   ها زنگفت اکثر  توان یمشوهر نیست. ثانیاً  خانوادهدختر خاله است و بیگانه بر 

فوت شوهرانشان یا به دلیل کبر سـن یـا داشـتن فرزنـد یـا نداشـتن خواسـتگار شـوهر         

از تعـداد کسـانی کـه بیـوه      کنند یمکسانی که ازدواج  و تعداد کنند ینمجدیدی انتخاب 

همین حکم در مورد شوهر هم وجود دارد هرا که او هـم   ثالثاًکمتر است.  مانند یمباقی 



 2134بهار ، اول، شماره دوره هفتم مجله مطالعات حقوقی/                         258

زوجه بیگانه است و پس از فوت زوجـه ممکـن    خانوادهو بر  برد ینماز راه نسب ارث 

 زوجه مسلط گردند.  خانوادهاست زن دیگری بیاورد و خود و زن دیگرش بر امالک 

 محروم نبودن زوجه از عین اشجار  2.2

م، همانند قول سوم است با این تفاوت که طبق ایـن نظـر، زن از عـین    قول ههار  

این نظر را شیخ طوسی در نهایه و قاضی ابن البـراج و ابـن    . پیروانبرد یدرخت، ارث م

البتّـه   (118: 2421شـهید ثـانی،   ) .انـد  معه دانسـته لحمزه و ابو صالح و شهید اول در 

ولی همین قدر کـه   برد یعین درخت ارث م اند که زن از ها تصریح نکرده بسیاری از آن

اند و برای قیمت هم از قیمـت درخـت    به محروم بودن او از عین اشجار تصریح ننموده

اند، باید گفت طبق اصل، نظر آنان بر این بوده که زن از عین اشجار محـروم   اسمی نبرده

ز زمـین  نیست، مستند این قول نیز همان روایات وارده در خصوص محرومیت زوجـه ا 

ها به محروم بودن زوجـه از عـین اشـجار و بـردن قیمـت آن،       است که در بعضی از آن

 (113همان: ) .تصریحی ندارد

 و کش.مسکونی نه از زمین باغ  و اماکن  محروم بودن زن از زمین خانه 2.2

محروم است و از سـاختمان و   مطلقاًمطابق این نظر، زن از زمین خانه و ساختمان 

هـی  گونـه محرومیتـی     و مـزارع ولی از زمین بـا(   برد یمات آن، قیمتش را آالت و ادو

کشـف الرمـوز اسـت     و صـاحب ادریس، محقق حلّـی   ابن ندارد. این عقیده شیخ مفید،

: 2420شـهید ثـانی،   اسـت ) حلّی هم در کتاب مختلف به آن تمایل نشـان داده   وعالمه

مایل بـه ایـن نظـر هسـتند زیـرا در      از میان فقهای معاصر نیز آیت اهلل منتظری مت (.118

ی،   انیـ و اعتوضیح المسائل خود پس از بیـان حکـم محرومیـت زوجـه از زمـین       رساله

ولی بنـا بـر احتیـاط مسـتحب در زمـین غیـر خانـه، بـا ورثـه صـلح کننـد            : »ندیگو یم

 مسـئله (. همننین آیت اهلل لطـف اهلل صـافی گلیایگـانی نیـز در      558: 2180)منتظری،

زنی که از میت فرزند نـدارد از  » که: اند داشتهتوضیح المسائل خود بیان  الهرساز  1380

ایشـان   دهـد  یمـ که نشان ...« نه از خود زمین و نه از قیمت آن  برد ینمزمین خانه ارث 

 .اند کردهمسکونی اکتفاء  خانهنیز به قدر متیقّن از حرمان یعنی زمین 

 تیو آادریس  و ابنکه قول شیخ مفید  رسد یمبا توجه به مطالب بیان شده به نظر 
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اهلل بروجردی و دیگر فقها کـه محرومیـت زوجـه را منحصـر بـه زمـین خانـه و محـل         

قاعـده  اقـوال اسـت زیـرا مقتضـای      هیتراز بقصائب  دانند یمساختمان  نیو عمسکونی 

 قـرآن،  و عمـوم بردن است مگـر اینکـه مـواردی بـا دلیـل خـارج شـود(         اصل بر ارث)

محرومیت زوجـه از   علماستجه از جمیع ماترک است وآننه مورد اجماع دن زوبر ارث

قدر متیقن و مسـلمی کـه از روایـات     ؛ وساختمان است نیو ععین وقیمت زمین خانه 

بردن زمین خانه و محل مسکونی است و با  نیز محرومیت زوجه از ارث شود یمفهمیده 

لم اسـت بایـد زوجـه را فقـط     توجه به لزوم تقلیل تخصیص عموم آیه به آننه قدر مس

 بردن زمین خانه و محل مسکونی محروم دانست. نسبت به ارث

 زوجه ذات ولد از عین همه اموال منقول و ریر منقول  بردن    ارث2.2

کـه بیـان شـده     یا فتوای آیت اهلل شاهرودی است و در فقه به این گونـه ، این قول

ایشـان بـر اسـاط مطالعـات و     است و لذا قول ششمی در مسئله  نیست یا دارای سابقه

ـ اند به تأسیس این قول مبادرت ورز تحقیقاتی که در این خصوص انجام داده بـا   انـد  دهی

لذا نظر ایشان را به طور مختصـر   استتوجه به اینکه بنای ما در اینجا اختصار و اجمال 

 ندیجعه نمابه منبع مربوطه مرا توانند یمندان جهت تفصیل مطالب م و عالقه میکن یبیان م

ی کـه در خصـوص   ا گانـه  پـن  (. ایشان پس از بیان اقوال 1 :2181هاشمی شاهرودی،)

میراث زوجه در فقه وجود دارد نارسایی داللـت روایـات دال بـر محرومیـت زوجـه را      

اثبات کرده وسیس با جمع میان سه دلیل عمومات قرآنی، روایات دال بـر محرومیـت و   

فرزند دار و بـدون فرزنـد، قـول ششـمی را تأسـیس       روایات تفصیل دهنده میان زوجه

زوجه اگر دارای فرزندی از مورث باشـد از عـین همـه امـوال     »که بر اساط آن:  کند یم

قیمـت   و ازو اگر بدون فرزند باشد از عین اموال منقول  برد یممنقول و غیر منقول ارث 

 .«برد یماموال غیر منقول ارث 

هرگاه زوجـه صـاحب   »ایت عمر بن اذینه مبنی بر ایشان در بیان مطالب خود به رو

و در خصوص این روایت این هنـین   کرده اشاره.« شود یم فرزند باشد از رباع به او داده

 نیتـر  قیدقاز  شود یماز تتبع در روایتش معلوم  که هنان: عمر ابن اذینه کند یمارهار نظر 

روایـت اسـت هـون بـه     مردم در ضبط حدیث بود. لذا مقتضای صناعت، عمل به ایـن  
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صدور آن هم هون دیگر روایات مضمره از یکی از دو امام باقر یا صـادق )ع( اطمینـان   

ی مشـهور  رأکـه  هنـان  شـود  ینمفرزند دار حتی از عین زمین محروم  زوجه لذا هست.

ی سـید  رأکـه  نه از قیمت آنننـان  شود یمبی فرزند از عین زمین محروم  زوجهاست و 

 ول ششمی در مسئله است و اخص از قـول سـید مرتضـی اسـت.    مرتضی است و این ق

 زوجهنشود که این قول بر خالف مفهوم روایت ابن اذینه است که بر محرومیت  اشکال

بی فرزند از رباع داللت دارد هون مفهوم این روایت هیزی بیش از نقـیض منطـوق آن   

حداکثر مفهوم روایـت   نیبنابرا آن اعطای سهم زوجه از عین رباع است، منطوق نیست،

و این بـا   شود ینماین است که زوجه اگر فرزندی داشته باشد، از عین رباع به او داده   

    (.5همان:) دادن قیمت رباع به او منافاتی ندارد.
 

 فاقد فرزند زوجهصاحب فرزند و  زوجه  میراث 2

هـه   و ازوم گذشته از اختالف نظر فقها راجع به اینکه زن از هه نوع امـوالی محـر  

 زوجـه ذات ولـد و    زوجه، اختالف دیگری که وجود دارد در مورد برد یماموالی ارث 

غیر ذات ولد است که جمع کثیری از فقها معتقدند زنـی کـه از شـوهرش دارای فرزنـد     

 و ساختماناست هی  گونه محرومیتی ندارد و از جمیع ماترک شوهر خود اعم از زمین 

فقها معتقدند که این محرومیت اختصـاص بـه    از گریدی ا عدهل ، در مقاببرد یمو...ارث 

بـردن بعضـی از امـوال شـوهر      غیر ذات ولد ندارد و زوجه به طور مطلق از ارث زوجه

 و تعـداد قـوت   از خود محروم است. به هر صورت هر دو قول از نظر پیرو و طرفـدار، 

قیه معتقد اسـت کـه هـر    ی که صاحب کتاب بلغة الفطور به برخوردارندی ا مالحظهقابل 

 (.33: 2111)سید بحر العلوم، .سانند همپیرو  و تعداددو قول در معروفیت 

   نظریه محرومی. زوجه به وور مطلق2.1

این دسته از فقهاء، زوجه را مطلقاً هه صاحب فرزند باشد یا نباشد از زمین و عین 

بـر حرمـان زوجـه دارد بـه     اخباری که داللت  ندیگو یمو  دانند یمابنیه و اشجار محروم 

غیـر ذات ولـد اسـت و دلیلـی نـدارد کـه        زوجـه ذات ولـد و   زوجهطور عموم شامل 

، زوجه به طـور  ها آنغیر ذات ولد، اختصاص دهیم زیرا در تمام  زوجهمحرومیت را به 
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مطلق مورد حکم قرار گرفته است، طرفداران این نظریه همان طوری که شـهید ثـانی در   

 خیشـ  مرتضـی،  دیسـ  مفید، خیش ان کرده است جمعی از فقها از جمله:مسالک ا فهام بی

طوسی در استبصار، ابو صالح، ابن ادریـس، محقـق حلـی در کتـاب مختصـر النـافع و       

شاگرد او شارح آن کتاب، هستند حتی ابن ادریس بر ایـن عقیـده ادعـای اجمـاع کـرده      

ـ  244: 2113محمدی،است ) ات بـه عنـوان   (. همننین حکمتی هم که در بعضـی روای

زوجه قرابت نسـبی بـا شـوهر     که ذکر شده و ساختمانعلّت محرومیت زوجه از زمین 

شـوهر   خـانواده ندارد و ممکن است بعد از فوت او مرد دیگری را بـر خانـه و امـالک    

(. از 111: 2420سابق مسلّط نماید، در مورد هر دو زوجه جاری اسـت )شـهید ثـانی،    

( کـه قائـل بـه تفصـیل اسـت و      511: 2403ر عاملی، ح) نهیاذطرف دیگر روایت ابن 

ذات ولد از جمیع ماترک دارد نیز مقطوعـه اسـت و سـندش     زوجهبردن  داللت بر ارث

بـا ایـن همـه اخبـار کـه حـاکی از        تواند ینمحجیت ندارد و  و لذامتصّل به امام نیست 

 حرمان زوجه به طور مطلق هستند، معارضه کند.

 ریر ذات ولد زوجهبه    نظریه اختصاص حرمان2.2

 بـردن بعضـی از امـوال،    بسیاری از فقهای عظام معتقدند که حرمـان زوجـه از ارث  

امـوال شـوهر متـوفی     همـه ذات ولد از  زوجهغیر ذات ولد دارد و  زوجهبه  اختصاص

اذا کـان  : »...دیگو یم، مرحوم محقق حلّی )ره( در شرایع االسالم هنین برد یمخود ارث 

(. همننین عالمه 120: 2382نجفی،)«ت ولد ورثت من جمیع ماترک...للزوجة من المی

، بیـان  کنـد  یمـ در مختلف پس از آنکه محرومیت زن از زمین و خانه را بیان  حلّی )ره(

... و هذا الحکم الذی ذکرناه انّما یکون اذا لم یکن للمرأة ولـد مـن المیـت    »که:  دارد یم

میـع ماذکرنـاه مـن الضـیاع والعقـارو الـدور       مـن ج  هـا  حقّفان کان لها منه ولد اعطیت 

وقتـی اسـت کـه زن از شـوهر     « و خانـه حرمان زوجه از زمـین  »حکم این «. والمساکن

متوفّی فرزندی نداشته باشد ولی اگر فرزندی از وی داشته باشد سهم االرث او از جمیع 

 (.51: 2421عالمه حلی،) شود یمآننه گفتیم از مزرعه، با( و خانه و مسکن داده 

 بـه  این نظر پیروان زیادی بین فقها دارد و حتی به مشهور نسبت داده شـده اسـت.  

هر حال فقهای بزرگی هون شیخ صدوق، شیخ طوسی در نهایه، قاضی ابـن بـراج، ابـن    
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که ایـن حرمـان    اند قولی از فقهای متأخّر بر این اریو بساوّل  دیشه حمزه، عالمه حلّی،

(. مسـتند روایـی ایـن    111: 2420شهید ثـانی،  ارد )دغیر ذات ولد  زوجهاختصاص به 

فی النساء اذا کان لهنّ ولد، » دسته از فقها، روایت مقطوعه ابن اذینه است به این عبارت:

. ایـن  برند یمیعنی زنان اگر دارای فرزند باشند از خانه و مسکن ارث « اعطین من الرباع

( 255( و تهذیب )همان: 255: 2130شیخ طوسی،استبصار )روایت را شیخ طوسی در 

( از طریق محمـد بـن ابـن    121: 2403حر عاملی،) عهیالشو شیخ حرّعاملی در وسائل 

 .اند کردهعمیر از ابن اذینه نقل 

هر هند این روایت مقطوعه است و سند آن به امام متصل نشده و این امـر ممکـن   

از  است موجب ضعف و تزلزل در حجیت آن بشـود ولـی عمـل کـردن جمـع زیـادی      

ضـعف آن را جبـران کنـد و     توانـد  یمـ فقهای بزرگ به مفاد آنکه در حد شهرت است، 

نه قـول   اند کردهکه آنان به روایات ابن اذینه به عنوان قول امام )ع( اعتماد  دهد یمنشان 

وی، از طرف دیگر محمد ابن ابی عمیر که ناقل روایت اسـت از روات بـزرگ و مـورد    

ر قول معصومین )ع( داشته اسـت و احتمـاالً منظـورش نقـل     ثقه است و اهتمام زیادی ب

نظر امام بوده که نام امام منقول عنه فرامـوش شـده اسـت. از طرفـی ابـن اذینـه هـم از        

بزرگان شیعه و معتمدین است و کسی نیست که بدون تکیه بر قـول معصـوم در حکـم    

تفصـیل بـه    دهیعق. (230: 2131)مهرپور، خدا مطلبی را بیان کند و فتوای به رأی بدهد

نحو دیگری نیز ترجیح داده شده است بدین نحو که این عقیده موجب تقلیل تخصیص 

و مخـالف   داننـد  یمو در عموم اخباری که زوجه را از بعض ماترک محروم  شود یمآیه 

روشـنی وجـود دارد و همـین     شبههخبر ابن اذینه و ابن یعفور  واسطهتفصیل هستند به 

ذات ولد که با وجود این خبر مقطوع و نظر بسیاری از  زوجهر مورد امر کافی است تا د

فقها الاقل در ذهن ما ایجاد شبهه شده است به همان اصل اولیه و عموم قرآن باز گردیم 

 غیـر ذات ولـد اسـت اکتفـاء نمـاییم.      زوجـه و به قدر متیقّن از تخصیص که محرومیت 

یوقع الشبهه فـی الجملـه   : »دارد یمبیان شهید ثانی در رسائل خود همین معنا را   مرحوم

 «.فی اطالق تلک ا خبار، فینبغی أن یرجع إلـی عمـوم الکتـاب فـی غیـر محـل الوفـاق       

خود تقلیل تخصیص آیه را از تقلیل تخصیص اخبار اولـی   لمعهدر کتاب شرح  نیهمنن

تقلیل تخصیص اآلیه أولی من تقلیل تخصیص تلـک ا خبـار فتخصـص    » داند یمو بهتر 
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(. البته مرحوم شـهید  233: 2420شهید ثانی،«)موم ا خبار بانّها خاصة بغیر ذات الولدع

قائل به تساوی )عدم تفـاوت   دهیعقکه  دارد یمثانی بعد از بیان این مطالب در انتها بیان 

شهید ثـانی،  ) ی قوی و متین استا دهیعقغیر ذات ولد( هم  زوجهذات ولد و  زوجهبین 

 مسئلهن مراجع تقلید حاضر، حضرت آیت اهلل صافی گلیایگانی در (. از میا118: 2121

کـه:   انـد  داشـته توضیح المسائل خود صراحتاً این نظر را پذیرفته و بیان  رسالهاز  1380

 «.برد یماموال او ارث  همهزنی که از میت فرزند دارد، از »... 

دکار شو هر بـوده و  البته انصاف و عدالت نیز اقتضاء دارد زنی که همواره یار و مد

کشـیده و   هـا  زحمـت فرزندانی بـرایش آورده و در جمـع آوری مـال و سـاختن خانـه      

شوهر، هر هه باشد، سهم و نصیبی داشته باشد و محـروم   ترکهنموده است از  ها قناعت

بنابراین بـه  ؛ این از فقه اسالمی به دور است ؛ ونمودن او دور از انصاف و عدالت است

 تـر  یقو، به نظر دانند یمبر  قها که زوجه ذات ولد را از جمیع ترکه ارثنظر بسیاری از ف

 .دینما یمتر  و به واقع نزدیک

قـانون مـدنی    ۷۴1مـاده  ، بـر اسـاط   :/73۳1/77 در حقوق ایران تا قبل از تـاریخ 

و  بـرد  ینمـ ( زن نه از عین وقیمت زمین و نه از عین ابنیه و اشجار ارث 73۳1مصوب )

غیر ذات ولـد تفـاوتی نگذاشـته بـود. تـا اینکـه کمیسـیون         وزوجهد ذات ول زوجهبین 

حقوقی و قضایی مجلس در راستای اصالح  مواد مربوط به ارث زوجه از رهبـر معظـم   

انقالب اسالمی استفتاتی را نمودند که این استفتاء بعداً مبنای تصویب قانون گردیـد کـه   

: در سـؤال  :میکن یمی ایشان را نقل و فتوا سؤالدر این جا به دلیل اهمیت موضوع، عین 

که نظـر   میا دهیشنباب ارث زوجه از قیمت زمین دو فتوا بین فقهای عظام وجود دارد و 

. خواهشـمند اسـت   برد یممبارک حضرت عالی این است که زوجه از قیمت زمین ارث 

وتی این مسئله بین این که زوجه از میت صاحب فرزند باشد یا خیر تفـا  در ایآبفرمایید 

وجود دارد؟ جواب: زوجه خواه دارای فرزند از شوهرش باشد یا نباشد از قیمت زمـین  

 .برد یمیا مغازه یا زمین با( یا مزرعه باشد، ارث 

سـاختمان   مـت یو قزوجه فقط از قیمت زمین : »ندیفرما یمهمننین در جای دیگر 

 .«برد ینمروی آن حق ارث دارد و از عین زمین ارث 

ی است که به موجب آن زوجه هـه دارای فرزنـد از   و جالبای جدید این نظر، فتو 
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اسـت واز   رهیو غاعم از مسکونی، زراعی  ها نیزممتوفی باشد و هه نباشد مستحق تمام 

ـ نظراین نظر بالفاصله به یـاد   خوانندهمحروم است.  ها نیزمعین تمام  سـید مرتضـی    هی

محـروم و او را مسـتحق قیمـت آن     مسـکونی  خانـه زیرا او نیز زوجه را از عین  افتد یم

اما این فتوا با نظر سید مرتضی تفاوت رریفی دارد و آن هم ایـن اسـت کـه    ؛ دانست یم

امـا رـاهر    دانست یمسید مرتضی، زوجه را صرفاً از عین خانه و محل مسکونی محروم 

 . مجلسدانند یممحروم  ها نیزمفتوای رهبری این است که ایشان زوجه را از عین تمام 

شورای اسالمی در جهت اجرای عدالت و با تکیه بـر فتـوای رهبـر معظـم انقـالب، در      

 ۷۴۳و  :۷۴قـانون مـدنی و اصـالح مـواد      ۷۴1 مـاده اقدام به حذف  :/73۳1/77 تاریخ

زوجـه در صـورت فرزنـد دار بـودن زوج     »جدیـد:   مصوبهقانون مدنی نمود. بر اساط 

و یمت اموال غیر منقـول اعـم از عرصـه    هشتم از قاز عین اموال منقول و یک هشتم کی

اموال  هیکل ههارم کو در صورتی که هی  فرزندی نداشته باشد از ی برد یمرا ارث  انیاع

 تواند یم. همننین اگر ورثه از اداء قیمت امتناع کنند، زوجه   برد یمبه ترتیب فوق ارث 

                 «                      از عین اموال، حق خود را استیفاء کند.

و زیادی نکرده است و بیان ماده به صـورت واضـح    دقت مقنن در تنظیم این ماده،

که فروض سهم االرث زوجه هستند در موارد قبـل بیـان    ۳/7 و ۴/7 نیست. اوالً، شفاف

نبوده است هون آننه که در این جا محل بحـث بـوده    ها آنشده و نیازی به ذکر مجدد 

محروم است ومیزان سهم االرث او اصالً محـل   ها آنه که زوجه از است، نوع اموالی بود

ذات ولـد   زوجه قانونی، مصوبهبحث نبوده و آوردن آن بیهوده است. ثانیاً بر طبق راهر 

. در این مورد بـا  برد یمارث  ها آناز عین اموال غیر منقول محروم ست و فقط از قیمت 

بـردن   به عمل آمد و دالیلی کـه بـر ارث    توجه به تجزیه و تحلیلی که در صفحات قبلی

ذات ولد از جمیع ترکه ابراز شده و با عنایت به فتوای جمـع عظیمـی از فقهـای     زوجه

اگـر قـانون مـدنی در ایـن      رسـد  یمـ ذات ولـد، بـه نظـر     زوجهبزرگ بر محروم نبودن 

اعـم از عـین   شـوهر ) خصوص، اصالح شود و زن صـاحب فرزنـد در جمیـع مـاترک     

شناخته شود، انصاف و عدالت بهتر رعایت شده و حکمی خـالف شـرع    می( سهوقیمت

و مغایر موازین اسالمی هم وضع نگشته است، بلکه از فتـوای عـده عظیمـی از فقهـای     

 زوجـه طور که در قول ششم و در بیـان مشـهور فقهـاء،     همان بزرگ تبعیت شده است.
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غیر  زوجهاصالحی که  مادهاما بخش دوم ؛ شود ینمصاحب فرزند از عین زمین محروم 

و ، با مقتضای عدالت داند یم ها آنذات ولد را مستحق قیمت اموال غیر منقول و نه عین 

هـر گـاه   »ی روایات هم سازگار است زیرا روایت عمر ابن اذینه که بیان داشته است: حت

ذات  زوجه، داللت بر اعطای سهم «شود یمزوجه صاحب فرزند باشد از رباع به او داده 

د از عین رباع دارد و لذا حداکثر مفهوم این روایات این است که زوجه اگر فرزنـدی  ول

و این با دادن قیمـت ربـاع بـه او منافـاتی      شود ینمنداشته باشد، از عین رباع به او داده 

ندارد. این استظهار را قبالً در قول ششم بیان کردیم مورد قبول مقـنن نیـز قـرار گرفتـه     

    مثبت و قابل تحسین است.                                                                                                                است و از این لحاظ 

جدید هر هند گه گام اساسـی و مهمـی در خصـوص ارث زنـان برداشـته       مصوبه

ای بـزرگ  است و اجرای آن هم با عدالت و انصاف وهم با فتوای جمع کثیـری از فقهـ  

که اگر مقنن در اصالح این مـواد، قـول ششـمی را کـه      رسد یمسازگار است اما به نظر 

اموال منقول و غیـر منقـول    همهذات ولد از عین  زوجهقبالً بیان کردیم مبنی بر این که 

و اگر بدون فرزند باشد از عین اموال منقول و از قیمت امـوال غیـر منقـول     برد یمارث 

، در ایـن صـورت قـانون از صـراحت بیشـتری      کـرد  یماً در قانون ذکر ، عینبرد یمارث 

ذات ولـد بیشـتر رعایـت     زوجـه ، عدالت و انصاف خصوصاً در مورد شد یمبرخوردار 

 .  شد یمو مقتضای برخی روایات در این خصوص هم رعایت  شد یم

   نتیجه گیری2

ی مورد بررسی وقو حقدر این نوشتار، میراث زوجه از دارایی شوهر از منظر فقهی 

. مطابق راهر قرآن زوجه همانند زوج ودیگر ورثه در جمیع مـاترک، سـهیم   قرار گرفت

ی هـا  یـی داراسهم خود را از همه امـوال و   ۴/7 یا ۳/7است وباید بتواند برحسب مورد 

سنت به راهر قرآن عمل نمـوده و زوجـه رادر جمیـع مـاترک، سـهیم          اهل شوهر ببرد.

ن شیعه تقریباً اجماعی است که زوجـه فـی الجملـه از بعـض مـاترک      ولی در بی داند یم

محروم است و تنها از ابن جنید نقل شده است که همانند عامه، زوجه را در کل مـاترک  

بردن زوجـه از بعـض    . عالوه بر اجماع که دلیل حرمان فی الجمله از ارثداند یمسهیم 

ائمه اطهار )ع( در ایـن زمینـه وارد    شد، مستند فقهاء شیعه، روایات متعددی است که از
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اساط نظرات مختلفی در بین فقها پیـدا   نیبر همروایات مختلف است و  مضمون شده،

محرومیـت   -۲بردن زوجه از تمام ترکـه   ارث -7 از: اند عبارت ها آن نیتر عمدهشده که 

محرومیـت زوجـه از عـین     -3بـردن وی از قیمـت    مسکونی و ارث خانهزوجه از عین 

و نـه   و مسـکن محروم بودن زوجه از زمین خانه  -۴ و اشجاریمت زمین و عین ابنیه وق

ذات ولـد از   زوجـه  -:محروم نبودن زوجه از عـین اشـجار    -۵ و کشتاز زمین خانه 

بدون فرزند باشـد از عـین امـوال     و اگر برد یممنقول ارث  ریو غعین همه اموال منقول 

 .برد یمث منقول و از قیمت اموال غیر منقول ار

ی کـه مشـمول حرمـان اسـت نیـز بـین فقهـاء        ا زوجهاز طرف دیگر در خصوص 

جمعی زوجـه را بـه طـور مطلـق خـواه از شـوهر دارای        - 7 اختالف نظر وجود دارد:

 ادلـه و معتقدنـد کـه    انـد  دانسـته فرزندی باشد یا فرزندی نداشته باشد مشمول حرمـان  

 زوجـه گروهی دیگـر بـین    -۲.شود یم حرمان عام است و زوجه را به طور مطلق شامل

غیـر ذات ولـد    زوجـه و حرمـان را بـه    اند گذاشتهفرق  فرزند یب زوجه وصاحب فرزند 

 .انـد  دانستهذات ولد را مانند سایر ورثه در جمیع ماترک سهیم  وزوجه اند دادهاختصاص 

 دهـد  یمتخصیص عموم قرآن را تقلیل     دامنهنظر که مستند به روایتی است هون  نیا

 .اند کردهتعداد زیادی بدان گرایش پیدا 

ی کـه  ا استفادهیی که به عمل آمد و ها لیتحلو  هیو تجزمجموعاً با توجه به مباحث 

از آیات واخبار و اجماع فقهاء به دست آمد، در این نوشته، این نظر تقویت شـد کـه در   

لد از زمین خانه غیرذات و زوجهرابطه با محرومیت زوجه از بعض ماترک شوهر، صرفاً 

ی که از شوهر خود دارای فرزند اسـت در  ا زوجهاعیانی خانه، محروم است ولی  نیو ع

جمیع ماترک شوهر از جمله زمین و خانه و ساختمان مانند سایر وراث، سهیم اسـت و  

 نیو عـ ، وزنی هـم کـه دارای فرزنـد نیسـت، غیـر از زمـین       برد یمسهم االرث خود را 

ی زراعتـی و بـا( و سـاختمان غیـر     هـا  نیزمـ ترکـه، از جملـه    عیاز جمساختمان خانه، 

 .برد یمزیر آن، ارث  نیو زممسکونی 

نکته دیگر این که قواعد مربوط به میراث زوجه مسـتنبط از منـابع مسـلم اسـالمی     

ی در آن بایـد در هـارهوب   و اصـالح یعنی قرآن و روایات است و لذا هر گونه تغییـر  

نای منابع اسالمی صورت پذیرد. لذا در مواردی که حکم به نظام حقوقی اسالمی و بر مب
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و در اسـتنباط حکـم    انـد  نکـرده طور صریح بیان نشده است و فقهاء نیـز در آن اجمـاع   

. در کند ینمرا ناگزیر از پیروی نظر مشهور  گذار قانونی ا قاعدهاختالف نظر دارند، هی  

، در صورتی که قـانونی  تواند یمی شده است که دادرط نیب شیپقانون اساسی  7:1اصل 

نباشد، به فتوای معتبر استناد کند. فتوای معتبر لزوماً فتوای مشـهور نیسـت بلکـه فتـوای     

با قاضی است. پس باید پـذیرفت کـه    انتخابان باشد وغیر مشهور نیز ممکن است معتبر 

بـری از  نظام حقوقی ما توان تحمل نظرهای نو را، به ویژه در صورتی که بـا فتـوای معت  

 (3۲۴: 73۳۵ کاتوزیان،) فقیهان همراه باشد، دارد.

در برخی موارد مانند موضوع مورد  تواند یممقنن نیز دارای هنین اختیاری است و 

بر او  توان ینمنظر غیر مشهور تبعیت کرده و عدالت ملموط را محقق سازد و  از بحث،

سـاط همـین رویـه و    خرده گرفت که هرا عدالت را فدای شـهرت نکـرده اسـت. بـر ا    

اصالح موادی از  به :/73۳1/77 دیدگاه و با تکیه بر برخی فتاوای فقهی، مقنن در تاریخ

 توانـد  یمـ قانون مدنی پیرامون میراث زوجه از دارایی شوهر، پرداخـت کـه اجـرای آن    

تحولی شگرف در خصوص ارث زنان ایجاد کرده و عدالت و انصاف را هر هـه بیشـتر   

 .سازد محققو بهتر 
 

 منابع

 الف  فارسی

  www.leader.ir.«استفتائات جدید(. »:/73۳1/77) یدعلیسی، ا خامنه

ــف   ــانی، لطـ ــافی گلیایگـ ــاله(. »73۳۷/7۳/7۳اهلل )صـ ــائل  رسـ ــیح المسـ  ،«توضـ

www.saafi.org 
یی از شیفضه   هیا  درسمقیدمماتی حقیوق میدنی     دوره(. 2185ناصر )کاتوزیان، امیر 

 ، تهران: میزان.وصی. وارث

 ، قم: هاشمیون. توضیح المسائل رساله(. 2180) ینعلیحسظری، منت

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی تهران.  ارث کتاب  (2113ابوالحسن )محمدی، 

تهـران:  بررسی میراث زوجیه در حقیوق اسیالم و اییران      (. 2131) نیحسمهرپور، 

 انتشارات اطّالعات.  
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فقیه    فصلنامه  «موال غیرمنقولمیراث زوجه از ا(. »2181محمود )هاشمی شاهرودی، 

 .21 -1143سال سیزدهم،اهل بی.  

 ب  عربی

 . بیروت: نشر دار احیاءالتراث العربی.لسان الضرب(. 2423منظور )ابن 

 . تهران: مکنب الصادق.الفقیه بلغه (.2111) بحر العلوم، سید محمد،

ل مسیائل  وسائل الشیضه الی تحصی(. 2403) بن الحسن نیمحمدحسحر عاملی، شیخ 

  حیاء التراث. السالم همیعلآل البیت  مؤسسه. قم: الشریضه

 نشر اسالمی.   مؤسسه. قم: النتصار(. ا2425) یمرتضسید 

 . قم: مکتب بصیرتی.  رساله فی میراث ال وجه(. 2121) یثانشهید 

 . قم: انتشارات داوری.لروضه البهیه فی شرح اللمضه الدمشقیه(. ا2420) یثانشهید 

معـارف   مؤسسـه . قـم:  مسالک األفهام الی تنقیح شرایع االسیالم (. 2421) یانثشهید 

 اسالمی.

 . قم: انتشارات باقری.  الوصایا و المواریث(2425) یمرتض شیخ انصاری،

. تهـران: انتشـارات دار   االستبصار فی ما اختلیف مین األخبیار   (. 2130) یطوسشیخ 

 الکتب االسالمیه.

 . تهران: انتشارات دار الکتب االسالمیه.   کامتهذیب االح(. 2130) یطوسشیخ 

 مؤسسه. قم:  مفتاح الکرامه فی شرح قواعد الضالمه(. 2423جواد )عاملی، سید محمد 

 نشر اسالمی.

 نشر اسالمی. مؤسّسه. قم: مختلف الشیضه فی احکام الشریضه(. 2421) یحلعالمه 

. بیـروت: دار  سیالم   جواهر الکالم فی شیرح شیرایع اال  (2382حسن )نجفی، محمد 

 االحیاء التراث العربی. 

. تهران: انتشارات جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم(. 2111حسن )نجفی، محمد 

 المکتبه االسالمیه.

 .دفتر نشر اسالمی . قم:فوائد االصول (.2423) نینائینی، محمدحس


