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چکیده :ارث يکي از مهم ترين نهادهای حقوقي در هر جامعهای است که قواعدد و
مقرّرات آن در قوامیس حقوقي بشر همواره متدأثّر از اصدو و مادانيای بدوده اسدت.
ايددن اصددو و مادداني عمدددتاث تحددت تددأثیر اوودداا و احددوا و زمددان و مکدداني شددک
ميگرفته که بشر در آن ميزيسدته اسدت .طایعدي اسدت کده بدا تیییدر ايدن اووداا و
احوا  ،اصو و مااني نشأت گرفته از آن نیز بايد تیییر کندد تدا جامعده شداهد قدوانین
مناسب با عصدر ودود باشدد .از ايدن رو اصدو و قواعدد ارث در میدان همدا اقدوام و
تمدّن های پیشین تا به امروز به موازات تیییر زمان و مکدان همدواره در حدا تردوّر و
تکام بوده است .قواعد ارث در جزيرة العدر نیدز از ايدن قاعدده مسدتبني نادوده و
تحث تأثیر اصو و مااني ای شک گرفته که حاکم بر آنجا بوده است .کده بدا طعدوا
اسالم در آن سرزمین قواعد ومقرّرات مربوط به ارث به سمت تروّر و تکامد پدی
رفته است .در اين مقاله سعي شده است که با بررسي نظر حقوقدانان و فقهای امامیده
و همچنین آرای امام ومیني پیرامون واژة ارث ،ابتدا تعريف دقیقدي از مفهدوم ارث
ارائه کرده و سپس به تایین قواعد و ماانيای بپردازيم که مقرّرات ارث ناشدي از آن
بوده است.
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مقدمه
توارث و جانشیني يکي از امورات فرری و غريزیِ بشر بوده و مقتضای تمعّک اموا از سوی انسان
اين است که بعد از فوت هر شخص بايد تکعیف اموا و مايمعک او تعیین گردد .چرا که حیات و
زندگي بشر در اين دنیا موقّدت و فداني بدوده و بدا مدوت هدر شدخص ،مالکیّدت او نیدز بدا امدوا و
داراييهاي

قرع مي شود؛ چرا که معکیّت به امری معدوم قائم نميشود .از اين رو ميتوان گفدت

که قواعد مربوط به ارث و میراث فرا بر تمعّک اموا از سوی انسان و عدم بقای وی در ايدن دنیدا
است .از اين رو نهاد ارث در بعضي از قوانین موووعا کشورها در عِداد اساا کسب مالکیّدت بده
شمار رفته است( .قانون مدني فرانسه ،کتا سوم)
يکي از سؤاالت بنیادين و جوهری در مورد ارث اين است که نحوة توزيع و تقسیم امدوا هدر
شخص بعد از فوت وی میان ورثه به چه نحو وواهد بود؟پاسخ به اين سؤا تالزم مستقیم با اصو
و قواعدی دارد که نهاد ارث در هر جامعهای متأثّر از آن بوده است ،يعني بدرای يدافتنِ پاسدخ ايدن
مسئعه بايد به يک سری عوامعي مراجعه کرد کده در شدک گیدری مقدرّرات مربدوط بده ارث نقد
بنیادين داشته و به تعایری پايههای قواعد ارث را در هر نظامي شک ميدهند .عوامعي از قای نق
افراد -زن و مرد -در وانواده و جامعه در زمینا تأمین معاش ،صیانت و حفاظت از وانواده ،قدرت
جنگاوری و سعحشوری ،نگرش جامعه نسات به جنسیّت افدراد و تاعدیج جنسدیتي ،آدا و رسدوم
قومي دد قایعهای به اقتضای زمان و مکان ،دين ومذهب و غیره .شناوت اين عوام و میزان تأثیر آن
در مقرّرات مربوط به ارث تصويری جامع و شفاف از نهاد ارث در هر جامعهای به مدا وواهدد داد.
و در نتیجا شناوت اين اصو و مااني و مقايسا آن با عصر حاور راحتتر ميتوان ورورت تروّر
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

و تکام مقرّرات ارث را به تناسب تیییر زمان و مکان و تیییر قواعد مربوط به آن ،درک کرد .در
اين مق اله سعي شده است که ابتدا با ارائا يدک تعريدف دقید و ععمدي از ارث بده بررسدي ماداني و
قواعدی بپردازيم که نهاد ارث در جزيرة العر قا از طعوا اسالم متأثّر از آن بوده است و بعد از
بعبت رسو اکرم(ص) شاهد ترورّاتي در اين زمینه بوده است.

ارث در لغت
واژة «ِارث» در اص از مصدر «وِرث» گرفته شده است که «واو» در ابتددای ايدن واژه بده «همدزه» و
بعضاث به «تا» تادي

شده است (مرتضي زبیددی 4141ج 22 :9؛ صداحب بدن عاداد  4141ج 46 :41؛ ابدن فدارس
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به همین نحو در واژة «میراث» در معنای مفعولي ،نیز حرف «واو» به «يا» بد شده است.

مقاله

 4111ج 419 :6؛ فیّومي 691 : 4119؛ فیروزآبادی  414ج  .)913 :4مب آيا «وتدأکُعُونَ التدراثَ( »...فجدر.)45 :
واژة ارث در لیت در معنای اص ِ چیزی يا باقیماندة چیزی استعما شده است اعم از اينکه آن
يک امر مادی و ظاهری مب مدا باشدد و يدا يدک امدر معندوی و بداطني مبد ععدم و داند

و...

(فیروزآبادی  414ج 913 :4؛ مرتضي زبیدی 4141ج .) 22 :9از ايدن رو متدرادف بدا واژة میدراث در معندای
مفعوليِ آن است (کشکي  )2 :4935همینرور از ديگر معاني لیوی اين واژه ،انتقا يک امدری کده از
قديم مرسوم بوده و از نسعي به نس ديگر منتق شود نیز ميباشد .مبد ايدن روايدت نادوی کده در
زمینا حج نق

شده است« :إِنکم ععى إِرْثٍ من إِرث أَبیکم إِبراهیم» (شافعي بي تدا 14:؛ ابدي داوود 4 29

ج191 :4؛ نسايي  4913ج) 99 : 9که داللت بر اين دارد که انجام مناسک حج از قديم و از آبا و پددارن
شما به شما منتق شده است.
بايداوافه کرد که واژة «اَرث» از مصدر «رثّ» با وجود مشابهت ظاهری به لیت «اِرث» معندايي
مرز میان دو زمین نیز آمده است (صاحب بن عااد  4141ج .)465 :41کده در ايدن معندا متدرادف بدا لیدت
«اُرفه» است (فیّومي  4119ج .)4 :

بعضي از اساتید حقوق و نیز بعضي از فقهای معاصر در بیان معنای لیدوی ايدن واژه -ارث -آن
را به معنای «بقا» و وارث را در معنای «باقي» تعريدف کدردهاندد (جعفدری لنگدرودی 45 :495؛ کاتوزيدان

411: 4951؛ هاشمي شاهرودی  4935ج 4 4 :؛ کشکي  .)2 :4935بايد گفدت کده هدی يدک از اهد لیدت،
ترجما واژة ارث و وارث را در معنای مصدری «بقا» و «باقي» تنصیص نکردهاند .هرچند بعضدي از
اه لیت واژة ارث را به معنای باقي ماندة چیزی –بقیّة من الشي -معنا کردهاند که در وال ِ معنای
لیویِ اين واژه بدان اشاره شده است؛ ولي واوح است کده نمديتدوان ايدن معندا از واژة ارث را بدا
معاني مصدری و وصفيِ واژگان «بقا» و «باقي» يکي دانست .در نتیجه «وارث» که يکي از اوصاف
وداوند متعا است و در بعضي از آيات نیز نظیر« إِنّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَعَیْها وَ إِلَیْنا يُرْجَعُدونَ»
(مدريم )11 :بدان اشاره شده است ،به معنای همان کسي است کده تحويد گیرنددة تمدام کائندات از
متصرّفین آن است.
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معناي اصطالحی
واژة ارث نزد فقها در همان معنای متعارف و معمو لیوی وود استعما شده است؛ يعني از سدوی
فقها معنای اصرالحي جداگانهای از واژة ارث که متفاوت از معنای لیوی ودود باشدد ارائده نشدده
است 4و تنها در بعضي از عااراتِ آنان اوتالف در تعريفِ واژة میراث به چشم ميودورد .بده ايدن
صورت که بعضي از فقها میراث را چنین تعريف کردهاند:
 .4میراث عاارت است از استحقاق انساني نسات به چیزی بهواسرا موت انسان ديگر اصدالتاث بده
جهت وجود نسب يا ساب (شهید ثاني 4119ج . )44 :3

 .میراث عاارت است از آنچه اصالتاث انسان به واسرا موت انسان ديگر به جهت وجود نسب يا
ساب استحقاق پیدا ميکند ( 9شهیدثاني  4119ج 44 :3؛ شهید او بيتا ج  ))1 :3واوح است که ذکدر قیدد
«ساب و نسب» و واژة «اصالتاث» درهر دو تعريف مذکور به اين واطر است کده بدهترتیدب وصدیت و
وقف از تعريف مذکور ارث وارج گردد؛ همینرور در تعريدف مدذکور واژة «مدوت» بددون هدی
قیدی و بهصورت مرع در تعريف آورده شده است که ميتواند شام موت فروي نیز شود.
واژة میراث در تعاريف باال ،يکي به معنای «استحقاق» و ديگری بده معندای «موودوا و متععّد
استحقاق» آمده است .بايد گفت که منشأ اين اوتالف ناشي از اوتالف نظری است کده در ريشدا
کعما «میراث» موجود است؛ به اين صورت که اگر اص ِ واژة میراث« ،موراث» از مصددر «ارث» و
بر وزن «مفعا » باشد ،که در اين حالت بايد گفت حرف «يای» موجود در اين کعمه منقعب از «واو»
است .آنگاه تعريف اين واژه همان تعريف او  ،يعني به معنای« استحقاق» است ،اما اگر قائ به اين
باشیم که واژة میراث اسم مفعو بوده و اص آن «موروث» است؛که در اين صدورت تعريدف دوم
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

نزديکتر به معنای اين واژه است (کشکي.)2 :4935

با تتاّع در عاارات و ادبیات فقهي امام ومیني نیز ميتوان گفت که واژة «میراث» در آثدار امدام
ومیني نیز در معنای دوم ،يعني اسم مفعولي استعما شده اسدت .بده عندوان نمونده ايشدان در مدورد
محرومیّت کافر از میراث مسعمان ميفرمايد . . .« :إلّا إذا کان مرتدّاث فرريّاث أو معّیّاث فدننّ میراثده لإلمدام
 .4دراين باره صاحب مفتاح الکرامه مي فرمايد«:و الظاهر أنّ اإلرث غیر منقو عدن معنداه العیدوی ،بد االسدتحقاق أحدد
معانیه» (حسیني عامعي بيتا ج .) 9 :3
« .استحقاق إنسان بموت آور بنسب أو ساب شیئاث باألصالة» (شهیدثاني  4119ج.)44 :3
« .9المیراث هو ما يستحقه إنسان بموت آور بنسب أو بساب باألصالة» (شهید او بيتا ج.)1 :3
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مورّث وود را به قت ميرساند ،ميفرمايد« :و کذا لو انحصر أوالد المقتو في ابنه القات و له إووة

مقاله

(ععیه السّالم) دون ورثته الکفّار» (امام ومیندي  )344 :41يدا در مدورد عددم ارث بدردن شخصدي کده
کان میراثه لهم دون ابنه» (امام ومیني  41 4ج  4و .)256 :

الزم به اشاره است که تعريدف دوم از واژة میدراث بدا دو واژة «ترکده» 4و «فدرض» ،قرابدت و
نزديکي دارد .حا به توویح مختصر هر يک و وجه قرابت اين دو واژه با لیت ارث ميپردازيم:
ترکه :ترکه به فتح التاء و کسر الراء به شيء متروک اطالق شده و مترادف با لیت تراث است.
ترکا میّت ،يعني میراثي که میّت بر جای گذاشته (جدوهری  4112ج4922 :1؛ فیروزآبدادی  414ج194 : 9؛

مرتضي زبیدی 4141ج )441 :2در قرآن نیز اين لیت اسدتعما شدده مبد آيدا «وَ لَکُدم نِصْدفُ مَداتَرَکَ
اَزْواجُکُم» (نساء )4 :و در آيات ديگر (بقره431 :؛ نساء )99 :نیز اشاره به اين واژه شده است .قانونگدذار
ايران نیز با وجود اينکه واژة ترکه را در البه الی قوانینِ وود بهکار برده ولي تعريفدي از آن ارائده
نکرده است .9ترکه در اصرالح فقها عاارت است از هر آنچه شخص بعد از فدوت ودود بده جدای
ج )5 :4الاته بايد اوافه کرد که به عقیدة بعضي از فقهای اه سنّت ،ترکه به حقوق غیر مالي مانند
ح قصاص و ح قذف نیز تسرّی پیدا ميکند (فايزدريان  41 2ج  1.)5 :4عدّهای بر اين نظدر هسدتند
که از آنجا که به ترکا میّت حقوقي از قای ديون میّت ،مخارجِ تجهیز میّت ،اوراج ثعدث ،موصدي
به و  . . .تعع ميگیرد پس بايد گفت که ترکه به مرع اموا و داراييهدای میّدت گفتده مديشدود
قرع نظر از ديون و تعهداتي که متععّ به آن است .از اين رو به عقیدة آنان واژة ترکه معنايي اعم از
واژة ارث يا میراث را دارد (مؤسسه دايرة المعارف اسالمي  41 5ج.)44 : 5

 .4در تعريف ترکه آمده است« :ما وعفه المیت من ما أو ح » (ر.ک :بکری  4143ج.) 9 :9
 .مب مادة  363که مقرر ميدارد«:مالکیّت ورثه نسات به ترکا متدوفي مسدتقر نمديشدود مگدر پدس از ادای حقدوق و
ديوني که به ترکا میّت تععّ گرفته است».
 .9الزم به اشاره است که در هی يک از قوانین و مقررّات کشورهای عر زبان از قای مصر ،سوريه ،اردن ،کويدت،
عمان ،يمن ،سودان ،الجزاير ،تونس ،میر و سومالي به تعريف و تحديد مفهوم ترکه اشاره نشده است.
 .1به عقیدة اين گروه از فقها ترکه عاارت است از« :ح المخعف عن المیّت» ر.ک :بهوتي بيتا ج  ،911 :يا «ما وعفده

( س)

المیّت من ما او ح ّ» ر.ک (بکری  4143ج.) 9: 9
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ميگذارد اعم از اموا و حقوق مالي،

با قرع نظر از اينکه وارثي داشته باشدد يدا نده (فايزدريدان41 2
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واژة «ترکه» در تألیفات فقهي امام ومیني نیز عمدتاث در مواردی استعما شده اسدت کده هندوز
ديون و تعهدّات متوفّي از اموا

وی پرداوت نشده باشد (امام ومیني 41 4ج4و 316 :؛  4934ج.)116 :4

يعني در اصرالح ايشان ،اموا میّت تا قا اينکه تعهّدات و ديونات مالي از قای موصيبه ،ثعث يدا
حاوه و غیره از آن وارج نگردد ،ترکه نام دارد .به عنوان مبا در بخشي از کتا استفتائات ايشان
در اين باره آمده است:
اگر مععوم است که در ما متوفى يا بر ذمه او ومس هسدت تدا ادا نشدده ورثده نمدى توانندد در
ترکه تصرف کنند (امام ومیني

 41ج.)116 :4

و نیز در جای ديگر آمده است :با فرض ثاوت وصیّت به ومس ،بايد ومدس را ادا کنندد و از
اص ترکه وارج مىشود و اگر شرعاث ثابت شود که بدهکار ومس نیست و وصیت نموده ،وصیت
او در ثعث ترکهاش نافذ است (امام ومیني

 41ج .)146 :4

و همینرور در جای ديگر ميفرمايند« :بدان که از براى ترکدا میدت شد

مصرفسدت ...او از

آن مصارف حقوق متععقا بعین ترکه است از قای ومدس و زکداة متعلقۀة بعدین ترکده نده بده ذمدا
میت( »...امام ومیني .)95 :41 1

با جمع مرالب فوق ميتوان گفت که ترادف دو واژة میراث و ترکه اقر به نظر ميرسدد تدا
نسات عموم مرع میان آن دو؛ زيرا همانرور که بیان شد بده تصدريح اهد لیدت ترکده مدرداف بدا
میراث بوده و به لحاظ لیوی نیز اين دو واژه به جای همديگر استعما ميشوند .همچنین از طرفدي
نه عدم شمو واژة ارث به اموا متوفي منهای ديون و تعهدات آن در جايي ثابت شده اسدت و نده
شمو ِ انحصاری واژة ترکه به اين موارد.
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

از اين روست که دکتر شهیدی در تعريف واژة ارث بیدان مديکندد« :ارث در لیدت بده معندای
ترکه و اموالي است که از متوفي به جا ميماند( » . . .شهیدی .)49: 4959

جای بسي تعجّب دارد که بعضي از اساتید حقوق معتقدند که ترکه به قسمت مبات داراييهای
میّت اطالق ميشود و مادة  363ق .م را شاهد مبا

برای مدّعای وود ميداند (جعفری لنگرودی :495

 .) 4به نظر نگارنده دلیعي بر انصراف واژة ترکه به اموا و داراييهای مباتِ میّت وجود ندارد.
اما سوای از معنا و مفهوم واژة ترکه و نسات آن با واژة ارث ،آنچه شايسدتا ذکدر اسدت نحدوة
انتقا ترکه در حقوق ايران و فرانسه به ورّاث است .در حقوق فرانسده ديدون مدورّث نیدز همدراه بدا
دارايي او به وارثان ميرسد (مدواد

 2و  2 1قدانون مددني فرانسده) ،ولدي در حقدوق مدا وارثدان
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هی گاه تعهّدی بی
ميشود (مواد 9

از ترکه ندارند؛يعني ديون به ترکه تععّ مديگیدرد و از همدان محد پرداوتده

فرض:همچنین واژة «فرض» نیز ميتواند تناساي با تعريف مذکور از ارث داشته باشد .چدرا کده
يکي از معاني اين واژه 4عاارت است از «:سهم االرثي که وداوند برای انسان به ساب مدوت انسدان
ديگر در کتا ووي

مقدّر کرده است به جهت قرابت نساي يا سااي میان آن دو»  .امدام ومیندي

نیز واژة فرض را چنین تعريف کرده است:
«و المراد بالفرض هو السهم المقدّر و الکسر المعیّن الذی سمّاه العّه تعدالى فدي کتابده الکدريم» .
(امام ومیني 315 :41؛  41 4ج  4و  )311 :يعندي منظدور از فدرض سدهم مقددّر وکسدرِمعیّني اسدت کده
وداوند در قرآن کريم تعیین کرده است.
با توجّه به اينکه امام ومیني بعدد از تعريدف واژة فدرض ،تعدداد آن را در شد

مدورد احصدا

9

ميکند  ،بايد گفت که به نظر ايشان واژة فرض اشاره به میزان سهم االرثي دارد که وداوند برای
اما بعضي از اساتید حقوق اين لیت را مخصوص به امور مالي دانستهاند و حا آنکه ارث شام
امور غیر مالي ،مانند ح قصاص و ح قذف نیز ميشود (جعفدری لنگدرودی  ) 9 :495از ايدن رو بده
عقیدة آنان لیتِ فرض نیز مي تواند اوص از ارث بوده و با تعريدف مدذکور بده نحدو عمدوم مرعد
مناسات در معنا داشته باشد .بعه از اين جهت که واژة فرض به معنای سهم االرثِ تعیین شده بدرای
ورّاث باشد ميتوان گفت که معنايي کوچکتر از لیتِ ارث را دارد .اما شايد اين ادّعا بعید به نظر
نرسد که منظور فقها از واژة ارث يا میراث همان سهم االرثي باشد که وداوندد بدرای اشدخاص بده
ساب فوت شخص ديگر تعیین کرده است ودواه بده قرابدت و ودواه مرداب بدا فدرض .کده در ايدن
صورت واژة فرض مرادف با واژة ارث وواهد بود .و نیز بده همدین دلید بعضدي از فقهدا در کتدب

 .4الزم به اشاره است که برای واژة فرض معاني مختعفي ذکر شد که عاارت است از« :التوقیت ،التقدير ،القرع ،الایدان،
الوجو  ،الباوت ،العطیّة الموسومة» (نراقي  4149ج .)2 :45
« .ما يستحقّه اإلنسان من السهام المقدّرة في کتا العّه بموت آور بینهما نسب أو ساب» (نراقي  4149ج .)2 :45

( س)

« .9و الفروض ستّة و أربابها ثالثة عشر( »...امام ومیني  41 4ج  4و 311 :؛

. )315 :41

بررسي مفهوم ارث و مباني تاريخي آن در نظام حقوقي اسالم با ذكر آراي امام خميني

هر يک از صاحاان سهم مقدّر کرده است( .امام ومیني  41 4ج  4و 311 :؛

.)315 :41
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فقهي وود به جای «کتا المیراث» (امام ومیني  )315 :41يا «کتا
و  )25 :از عنوان «کتا الفرائج» استفاده نمودهاند

4

المواريث» (امام ومیندي  41 4ج 4

(نراقي 4149ج2 :45؛ نجفي 4111ج .)9 :95

 .9میراث عاارت است از حقي که از مردة حقیقي يا حکمي به شخص زندة حقیقي يا حکمدي
منتق

ميشود (نراقي  4149ج 636 :؛ موسوی کرباليي  :4 21؛ شهیداو بديتدا949 :؛ غدروی ععدي يداری :41 4

41؛ مععم تهراني 9 :499؛ قمي.)661 :4149

بايد بگويیم که در تعاريفِ ارائه شده از معنای واژة ارث ،يک معنا که همدان معندای اصدعي و
جوهریِ اين واژه است مورد توجّه صاحب نظران قرار نگرفته و درتعاريف مذکور اشدارهای بددان
نشده است .و آن معنای «جانشیني» يا «توالي»« ،تعاقب» و «قائم مقدامي» اسدت .اهد لیدت در بیدان
معنای ارث به اين معنا تصريح کرده و در توویح عاارت «هو ععدي ارث مدن کدذا» آورده اندد«:ای
ععي امر قديم توارثه اآلور عن االوّ » (ابن منظور  4141ج  )444 :و يدا در بیدان معندای «اورثده الشديء»
آمده است« :اعقاه ايّاه» (ابن منظور  4141ج  .)444 :از اين جهت يکي از معاني واژة ارث که بدا مدورد
بحث مناسات دارد معنای جانشیني و قائم مقامي است .و به نظر ميرسد بهترين تعريفي که ميتوان
از واژة ارث ارائه داد ،تعريف اين واژه به قائم مقدامي اسدت .از ايدن رو مديتدوان ارث را اينگونده
تعريف کرد:
ارث عاارت است از :جانشیني يا قائم مقامي شخصي از شخصي ديگر در تصاحب امدوا و بده
عهده گرفتن تعهدّات ،که بهواسرا موت وی محقّ ميشود.

واژة ارث در اصطالح قانون و حقوقدانان
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

در نصوص قوانین موووعا ايران ععي رغم تکرار متعدّد واژة ارث ،هی تعريفي از ايدن واژة ارائده
نشده است؛ اما پارهای از اساتید حقوق ايران معتقدند اين لیت در متون حقوقي و قانون مدني ايران
در هر سه معاني مذکور در قسمت قا به کار رفته است (کاتوزيان  411 :4951د )495يعني ارث گاه بده
معنای ما يا حقّي است که پس از مرگ شخص به بازماندگان او ميرسد؛(مب استعما لیت ارث
در مواد  36و  369ق .م) .و گاه ديگر به معنای استحقاق بازماندگان شدخص بدر دارايدي اوسدت؛
(مب مادة  364ق .م) اما بايد گفت که ظهور اوتصاصي هريک از معاني مذکور در مواد بیان شده
 .4هرچند که صاحب جواهر در بیان دلی اين نامگذاری مي فرمايدد« :و لکدن عندون بهدا الکتدا تیعیاداث أو تاعداث لعدنص»
(نجفي  4111ج .)9 :95
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ثابت نميباشد .چرا که مبالث در مادة  36ق .م آمده اسدت« :اشخاصدي کده بده موجدب نسدب ارث
وارثین طاقا قا کسي نااشد».
حا جای اين پرس

است کده چگونده از معندای مصددری «ارث بدردن» ظهدور ايدن واژه در

معنای «ما بردن» يا «بردنِ ح » استنااط ميشود؟ چون ممکدن اسدت کده اسدتعما ِ ايدن مصددر در
معنای «استحقاق داشتن» مورد عنايت قانونگذار باشد .به اين صورت که منظور ِ قانونگذار از مدادة
 36ق.م اين باشد که  «:اشخاصي که به موجب نسب استحقاق تمعّک امدوا متدوفي را دارندد سده
طاقه اند .»...همینرور در مادة 369ق .م .به همین صورت ادّعای اين دسته از اسداتید در ظهدور واژة
ارث در معنای «استحقاق بازماندگان شخص بر دارايي او» در مواد  364و  362ق .م نیز يک ادّعای
بدون دلی است؛ چون همانرور که بیان شد در متن اين مواد اماره و قرائني ماني بر اوتصاص ايدن
معنا بر اين لفظ به چشم نميوورد.
را از واژة ارث به مخاطب ارائه دهد و از آنجا که اين لیت ظهور در چند معنا دارد ،الزم است که
قانونگذار تعريف صريح و منصوصي از آن ارائه کند تا قدری از اجما و ابهام اين لیت در قدانون
بزدايد .چرا که بر والف عقیدة صاحبنظران حقوق (کاتوزيان  ،)495- 411 :4951ايدن کارگذشدته از
فايدة نظری و ادبي آن ،دارای آثار مهم عمعي است؛چرا که اوالث زدون اجما و ابهام از يدک واژة
حقوقيِ کبیراالبتالء مانند ارث باعث روشن شدن معنای اين واژه و منظدور مقدنّن از آن مديشدود و
اين وود صعوبت در اجرای مواد قانون را از بین ميبرد .ثانیاث اگر مععوم نااشدکه منظدور قانونگدذار
از واژة ارث تنها اوتصاص به اموا  -اعم از عین و منفعت -دارد يا شام ح نیز ميشود ،چگونده
ميتوان در مقام عم اوتالف ناشي از اين مورد را ح نمود؟
معناي ارث در قانون فرانسه
در قانون مدني فرانسه 4مقرّرات مربوط به ارث در کتا سومِ آن و تحت عنوان «روشهای کسب
مالکیّت» يا «اساا تمعّک» آمده است  .در اين قانون نیز همچون قدانون مددني کشدورمان نده تنهدا

( س)

1 . Code civil
2 . livre III: Des différentes manières dont on acquiert la propriété

بررسي مفهوم ارث و مباني تاريخي آن در نظام حقوقي اسالم با ذكر آراي امام خميني

از اين رو بايد گفت که نص صريحي از سوی قانونگذار وجود ندارد که تعريف و منظور وود
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تعريفي از واژة ارث به میان نیامده است .بعکه قانونگذار فرانسه ارث را تحت عندوان واژهای بدهندام
«قائم مقامي» 4يا همان «جانشدیني» آورده اسدت .اصدرالح «قدائم مقدام» نیدز در هدی يدک از قدوانین
موووعا ايران تعريف نشده است .اما معنای لیوی آن بده معندای «جانشدین» و «نائدب» آمدده اسدت
معدامالت مدورد

(دهخدا  4924ج  .) 53 :41اين اصرالح در قانون مددني کشدورمان عمددتاث در بخد

استفادة مقنّن قرار گرفته است .چنانکه در مادة  45ق .م مقرر ميدارد« :عقودی که بر طاد قدانون
واقع شده باشند بین متعامعین و قائم مقام آنها الزم االتااا است( » . . . . .و همینرور مادة  94ق .م يا
مادة  959قانون تجارت که عنوان «قائم مقام تجارتي» را مررح کدرده اسدت) چدرا کده در عقدود و
معامالت ممکن است به جای يکي از دو طرف اصعيِ معامعه ،قائم مقام آن دو مادادرت بده انعقداد
قرارداد نمايد .در واقع قائم مقام نه يکي از دو طرف عقد است و نه نمايندة آنان .بیگانه ايسدت کده
به دلی انتقا حقي از سوی يکي از دو طرف عقد به او ،جانشین طرف اصعي ميشود و عهده دار
اجرای مفاد عقد است ،لذا بعضي از اساتید حقوق در تعريف قائم مقام آورده اند:
«کسي است که بهطور مستقیم يا بهوسیعا نمايندة وود در تراوي شرکت نداشته ،ولي در نتیجا
انتقا تمام يا بخشي از دارايي يکي از دو طرف به او جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند
از اجرای آن شده است» (کاتوزيان  4939ج ) 25 :9از اين رو حقوقدانان بنا به اعتاار انتقا ِ تمام حقوق
و تعهدهایِ داراييِ يک شخص يا بخشي از آن ،عنوان قائم مقام را به دو قسم عام و واص تقسدیم
نمودهاند .و از آنجا که ورّاثِ يک شخص ،ميتوانند مالک تمام دارايي مورّث شوند و عهدده دار
تمام حقوق و تعهدهای مربوط به دارايي او شوند،

قائم مقام عام نامیده ميشوند( .کاتوزيان  4939ج

 ) 25 :9از اين جهت قانون فرانسه به جای واژة ارث از عنوان «قدائم مقدامي» يدا «جانشدیني» اسدتفاده
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

کرده است.

تاریخ ارث
از همان زماني ک ه بشر پي به زندگي فاني و موقّت وود در اين دنیا برده اسدت ،ودود را نداگزير از
قواعدی دانسته که تکعیف اموا و ثروت ووي

را بعد از مرگ ودود مشدخّص سدازد؛ زيدرا ايدن

يک امری بديهي و فرری است که اشخاصي در طو زندگي وود اموا و داراييهدايي را کسدب
نموده و تمعّک کردهاند ،تکعیف ممعکات آنها بعد از مرگشان مععوم باشدد .و از طرفدي اينکده امدر
1 . Des successions
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طایعي است اشخاصي که در يک مکان تحت عنوان وانواده با يکديگر زندگي ميکنند ،بیشدتر از
ديگری نسات به اداره و تمعّکِ اموا متوفّي اح و شايستهترند .لذا توارث يکي از امدور فردری و
غريزی بشر بوده به طوری که به محج اينکه مفهوم ما و مالکیّت اموا در ذهن بشر نقد

بسدته،

احتیاج به قواعد ارث نیز به تاع آن در زندگي انسان ظهور و بروز کدرده اسدت .همچندین مديتدوان
گفت که با رسمي شدن ح مالکیّت افراد نسات به اموا ِ غیر منقو  ،احتیاج به نظام ارث بیشدتر و
شديدتر نسات به قا شده است.
از اين روتکوين و تکمی قواعدد و مقدرّرات مربدوط بده ارث در معد و نحد مختعدف از بددو
تا کنون ،سوای از تأثیر آن از آدا و رسوم ،روش معیشدت افدراد ،ديدن و مدذهب و . . .

پیداي

متأثّر از دو ايده و نگرش کعّي بوده که عاارت است از:
 .4اينکه وارث حیات و زندگي مورّث ووي

را ادامه ميدهد و به مبابا امتداد حیدات مدورّث

قوانین و مقرّرات رومي ژرمني و قانون فرانسه متأثّر از همین نگرش است.
 .اينکه وارث به عنوان قائم مقام و جانشین مدورّث بدوده ،ولدي ذمّدا او از ذمّدا مدورّث جددا و
مستق است و لزوماث هر آنچه را که مورّث متعهد شده است با مدرگ او در تعهددات وارث داود
نميشود؛ مگر اينگه ترکا مورّث را قاو کند .قدوانین و مقدرّرات اسدالمي متدأثّر از همدین نگدرش
است.
حا به بررسي قواعد و مقررّات ارث در شاه جزيرة عربستان در دوران جاهعیّت ميپردازيم.
ارث در عرب جاهلی
نظام ارث در دوران جاهعیّت اعرا نیز در بین اقوام آن پذيرفته و به رسمیّت شناوته شده بدود .امدا
بايد گفت که با مرالعه در نحوة زندگي اعرا به دو وصوصیّت برمديودوريم کده همدواره نظدام
ارث و قواعد آن را متأثّر از وود ميکرد .يکي از آن وصائص ايدن بدود کده زنددگي اعدرا در
دوران جاهعیّت همراه با جابجايي و نق و انتقا در طعب رزق و آذوقه -از قای آ و مدواد اولیّدا
غذايي -ب رای عیا و وانواده بوده و حیات آنها به اين نق و انتقا بستگي داشت .طایعي است که

( س)

اين نق و انتقاالت در بیابانهای تفتیدة حجاز همواره با ورراتي همراه بود؛ ورراتي از قای دزدی

بررسي مفهوم ارث و مباني تاريخي آن در نظام حقوقي اسالم با ذكر آراي امام خميني

است؛ از اين رو هم اموا مورّث را مالک شده و هم تعهددات مدورّث بده ذمّدا او منقد مديشدود.
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و راهزني ،حمعا حیوانات وحشي ،جنگ و ستیز میان اقوام و  . . .از اين رو ميطعاید که سرپرست
وانواده يا قایعه -يعني پدر و فررزندان و اقربای ذکور -برای تأمین امنیّت و معاش وانواده تواندايي
ادارة آن را در نق و انتقاالت داشته باشد .همچنین وصوصیّت ديگر اينکه جنگ و ستیزه يکدي از
مفاور و معزومات زندگي اعرا بود؛ به همین دلی اعرا در زندگي وود به مرداني نیاز داشدتند
که در غزوات و جنگ ها از قایعه و اعضای آن دفاا کرده و شرافت آن را حفظ کند .برای نید بده
اين مقصود اعرا در دوران جاهعي برای انجام هر چه بهتر اين دو مسئولیّت در بسیاری از موارد با
مرداني که از نسب آنها ناودند پیمان و تحالفِ حمايت از يکديگر منعقد مديکردندد .همینردور در
مواقعي که مردی از قایعهای فاقد فرزند ذکور بوده و يا فرزندان او بده سداب بیمداری يدا در جنگهدا
کشته ميشدند پسرانِ ديگری را به عنوان فرزند وواندگي قاو

ميکردند (ععي96 :4526؛ فايزدريدان

 41 2ج.)92 :4

از اين رو اساا ارث نزد اعرا جاهعي عمدتاث به سه مورد محدود ميشد:
الف) قرابت يا نسب؛ يکي از مهمترين اساا نزد اعرا جاهعي قرابدت يدا نسدب بدوده اسدت؛
الاته اين وود مشروط به دو عام ديگری بود که عاارتند از ذکورت و بعوغ.
ذکورت :در جامعا جاهعیّت اعرا  ،ارث مخصدوص اقربدای ذکدور بدود و زندان نده تنهدا ارث
نمي بردند بعکه وود به عنوان میراث و ماترک به ارث برده ميشدند (ععي969 :4526؛ فايزدريان 41 2ج

93 :4؛ ويعکدن  )69 :451يعني زن هر درجهای از قرابت را که با متوفّي داشت ح ارث بردن از اموا
وی را نداشت؛ حتي اگر قدرت حم سالح و جنگاوری را نیز داشته باشد (فايزدريان 41 2ج )93 :4به
همین مناسات بود که وداوند در قرآن کريم در محکمِ آيا وود از اين سنّت اعرا جاهعیّت نهي
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

کرده است که ميفرمايد« :يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ال يَحِد لَکُدمْ أَنْ تَرِثُدوا النِّسداءَ کَرْهداث وَ ال تَعْضُدعُوهُنَّ
لِتَذْهَاُوا بِاَعْجِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ(» . . .نساء.)45 :

بعوغ :از ديگر شروطِ قرابت برای ارث نزد اعرا جاهعي بعدوغ و قددرتِ جنگجدويي و سدتیزة
وارّث بوده است .يعني فرزندِ متوفّي بايد به حدّی از بعوغ فیزيکي رسیده باشدد کده قدادر بدر حمد
سالح و رکو

بوده تا توانايي پیکار و ستیزه برای حفاظت و دفاا از وانوداه و قایعه را داشته باشد.

از ايددن رو صددیار از اقربددای متددوفّي حدد ّ ارث بددردن از امددوا
فايزدريان 41 2ج.)93 :4

او را نداشددتهانددد (ععددي969 :4526؛
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) وَالء و محالفه :والء به فتح واو در لیت به معنای قر

و نزديکي است (ابن منظور 4141ج:49

جاهعیّت اعرا از آنجا که نظام برده داری از مرسومات رايج آنها بوده است ،چنانچه شخصي بردة
وود را آزاد مينمود -بدون اينکه به کسي بفروشد يا واگذار کند -در صورتي که برده ميمدرد و
از وود وارثي به جای نميگذاشت ،مالکي که او را آزاد کرده بود از او ارث ميبرد .اين اولويّت
معتِ نسات بده ديگدران بده «والء عتداق» معدروف بدود و يکدي از اسداا ارث بده شدمار مديرفدت
(ععي962 :4526؛ ابن منظور 4141ج .)141 :49گفتني است که اين يک رابرا دوطرفه میدان معتِد و معتَد
(مولي) بوده است؛ يعني اگر مولي نیز فوت ميشد و از وود وارثي به جای نميگذاشت معتَ از او
ارث ميبرد .الاته الزم به اشاره است که والء ،اقسام و مراتدب ديگدری نیدز ندزد اعدرا در دوران
جاهعیت داشته است که الاته بعد از اسالم با اصالحاتي امضا شدده اسدت؛آن عادارت اسدت از والء
المددواالت (الجريددره و حعددف) و والء االمامدده (جصدداص  4149ج  99- 99 :9؛ سروسددي 4141ج34 :3؛

فقهای اه سنّت اوتالف است و عدّهای از آنان والء را منحصر به عت

ميدانندد (صدنعاني 41 9ج :6

 1؛ سروسدي  4141ج  )34 :3اين فقیهان با استناد به حديث منقو از پیامار(ص) معتقد به حصدر والء بده
عت بودند؛ به اين صورت که والء مواالت ساب ارث نیست و ما به بیتالما تععد دارد؛ نظدری
که بعدها به وسیعا داوود ظاهری و نیز فقیهان حناعي نیز مورد تأيید قدرار گرفدت (ابدن رشدد  4149ج :
 51؛ سمرقندی 4119ج  51 :؛ ابن قدامه  4119ج.) 23 : 2

همینرور يکي از عادات و رسومات عر در دوران جاهعیّت ،انعقاد پیمان و تحدالف میدان دو
نفر بیگانه بوده که طي آن رابرا توارث را بین آن دو برقرار ميساوت .ريشا اين هم قسم شدن در
«تناصر» و ياری رساندن يکديگر در مقاب ديگران بوده است و در واقع تحالف يکي از اساا آن
به شمار ميرفت (جصاص  4149ج 99- 99 :9؛ سروسي 4141ج  .)34 : 3آيا شريفا «وَلِکُ ٍّ جَعَعْنَدا مَدوَالِيَ
مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذينَ عَقَدَتْ اَيْمانُکُمْ فَاَتوهُمْ نَصیاَهُم( » . . .نسداء )99 :نیدز بندا بده نقد
بعضي از فقهای شیعه و اه

سنّت اشاره بده همدین پیمدان دارد (سجسدتاني  4191ج 41 :؛ شدیخ صددوق

 4149ج  )919 : 1صییا آن عاارت بود از«:دميدمک ،و هدميهدمک ،و ترثني و أرثک  ،و ترعدب
 .4صاحب مفتاح الکرامه در اين مورد مي فرمايد« :المراد به هنا القر ععى وجه يوجب اإلرث بییر نسب و ال زوجیۀة»

( س)

(حسیني عامعي بيتا ج.)5 :3

بررسي مفهوم ارث و مباني تاريخي آن در نظام حقوقي اسالم با ذكر آراي امام خميني

سازواری  41 9ج 254 :؛ حسیني عدامعي بديتدا ج  .)5 :3الاتده در مدورد امضدای والء ودمان جريدره میدان
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بي و اطعب بک) (جصاص  4149ج .)9 : 9که اگر طرف مقاب ايدن ائدتالف را قادو مديکدرد پیمدان
تحالف به انجام ميرسید و از آن پس دو طرف عقد درحمايت يکديگر بدودهاندد و چنانچده يدک
طرف فوت ميشد و وارثي از وود به جای نميگذاشدت ،شدخص حعیدف (هدم پیمدان) وارث او
ميشد هر چند که متوفّي دارای زن و فرزند صییر باشد .الاته برای انعقادِ حعف قواعدی حاکم بوده
است از جمعه اينکه شخص حعیف بايد از قوم و قایعا همان طدرف باشدد .همینردور شدهود بايدد بدر
انعقاد عقد حعف شهادت دهند؛ از اين رو مردم مکّه اين پیمان را در کعاده منعقدد مديکردندد (ابدن
منظور  4141ج 141 :49؛ ععي  4526ج.)962 :9

ج) تانّي و فرزند ووانددگي:تانّدي در لیدت از مدادة ( ن و) و از بدا تفعّد بده معندای «پسدر
وواندن»« ،کسي را به پسری گرفتن» است (ابن منظور 4141ج .)54 :41يکي از رسومات رايدجِ اعدرا
در دوران جاهعیّت اين بوده است که افراد مي توانستند پسدراني را از ودانواده و صدعب ديگدری بده
فرزندی قاو کرده و او را فرزند وود بنامند .غالااث اين عمد را اشخاصدي انجدام مديدادندد کده از
داشتن فرزند مخصوصاث فرزند پسر محروم بودهاند .متانَّي دارای همدان حقدوق و مزايدايي بدوده کده
عرف و قانون برای فرزندان طایعي مقرّر کرده بود و در واقع او عضوی از اعضای عائعه و ودانواده
محسو ميشد ،يعني فرزند ووانده منتسب به متانِّي بوده و از يکديگر ارث ميبرده و اولیدای دم
يکديگر محسو ميشدند .الاته اين عم طي يدک مراسدم و تشدريفاتي در حضدور شدهود انجدام
ميشد تا به هنگام اوتالف راه حعّي برای فص

آن وجود داشته باشدد (ععدي  4526ج995 :9؛ فايزدريدان

 41 2ج .)95 :4زيد بن حارثه نیز يکي از مصادي رسم فرزندوواندگي نزد اعدرا اسدت کده پیدامار
اکرم(ص) بعد از اينکه با وديجه(س) ازدواج کرده است ،ايشان را به فرزندووانددگي پذيرفتده اسدت
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

(برّاج  )95 :41 1الاته بايد گفته شود که رسمِ فرزندوواندگي بعد از ظهور اسالم در ومن آيات  1و
 9سورة احزا  4معیي گرديده است.

« .4ما جَعَ َ العَّهُ لِرَجُ ٍ مِنْ قَعْاَیْنِ في جَوْفِهِ وَ ما جَعَ َ أَزْواجَکُدمُ الالَّئدي تُظداهِرُونَ مِدنْهُنَّ أُمَّهداتِکُمْ وَ مدا جَعَد َ أَدْعِیداءَکُمْ
أَبْناءَکُمْ ذلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِأَفْواهِکُمْ وَ العَّهُ يَقُو ُ الْحَ َّ وَ هُوَ يَهْدِی السَّای َ.ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْددَ العَّدهِ فَدنِنْ لَدمْ تَعْعَمُدوا
آباءَهُمْ فَنِوْوانُکُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوالیکُمْ وَ لَیْسَ عَعَیْکُمْ جُناحٌ فیما أَوْرَأْتُمْ بِهِ وَ لکِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُعُوبُکُمْ وَ کدانَ العَّدهُ غَفُدوراث
رَحیماث» (احزا .)1-9 :
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شده و فرزندوواندگان يکي از ورّاث شخص متوفّي محسو ميشدوند  .قدانون مددني فرانسده در
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گفتني است که «فرزندوواندگي» 4در اکبر قوانین و مقرّات فععيِ غر از جمعه فرانسه پذيرفته
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مادة  299مقرّر ميدارد:
«تعیین نسب در قانون جهت ارث بردن منحصر به يک روش مخصوص نیست .حقوق ناشي از
فرزند وواندگي برای فرزند ووانده محفوظ است».

9

ونیز در مادة  963همین قانون به صراحت ح توارث برای فرزند وواندده بده رسدمیّت شدناوته
شده است.
میراثِ زنان در دوران جاهعیّتِ اعرا  :پی تر اشاره شد که قاعدة اولي و اصعي نزد اعرا اين
بود که نه تنها زنان از ارث و ماترکِ متوفّي هی سهم و فروي نداشتند؛ بعکه وود آنان نیز به مبابا
ماترک ،به ارث برده ميشدند .مراب با روايتي اولّین کسي که در دوران جاهعیّدت بدرای دوتدران
نصیاي از ارث قرار داده است شخصي بنام عامر بن جشم بن غنم بن حایب بدن کعدب بدن يشدکر-
داده است؛( لِعذَّکَرِ مِبْ ُ حَظِّ الْأُنْبَیَیْنِ )که بعدها اين حکم ،مورد تأيید و امضای اسدالم قدرار گرفتده
است (ععي  4526ج969 :9؛ ابن حایب  96 :41 4د.) 91

همینرور آمده است که مردی از انصار قا از نزو آيا مواريدث مديمیدرد در حدالي کده تنهدا
چهار دوتر داشته است .در نتیجه پسرعموهاي

اموا او را بده ارث بدرده اندد .همسدر متدوفّي ندزد

پیامار اکرم(ص) آمد و نسات به اين مسئعه شکايت نموده است؛سپس آيا  2سدورة نسداء نداز شدده:
«لِّعرِّجَا ِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِعنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَ َّ مِنْهُ
أَوْ کَبُرَ نَصِیاًا مَّفْرُووثا»؛ يعني اين آيه برای الیای ذکوريّت و اناثیّت در تدوارث نداز شدده اسدت و
آيا يُوصیکُمُ العَّهُ في أَوْالدِکُمْ لِعذَّکَرِ مِبْ ُ حَظِّ الْأُنْبَیَیْنِ» برای الیدای قددرت جنگجدويي و سدتیزه در
ارث بردن ناز

گرديده است (طاری 4996ج426 :1؛ زجاج  4113ج432 :1؛ ابن حایدب 9 1 :41 4؛ ععدي4526
1 . la filiation adoptive

 .الاته در ايران طا قدانون حمايدت از کودکدان بديسرپرسدت (مصدو  5اسدفند  )4999ودانوادههدای فاقدد فرزندد
ميتوانند کودکان بي سرپرست را به فرزندی بپذيرند .بدون آنکده آثدار ناشدي از قرابدت نسداي ،از قاید ارث و حرمدت
نکاح بین آنها ايجاد شود.
appelés à succéder. Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglé au titre de l'adoption".

( س)

3. ".La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents

بررسي مفهوم ارث و مباني تاريخي آن در نظام حقوقي اسالم با ذكر آراي امام خميني

معروف به ذوالمجاسد -بوده است .که سهم االرث دوتر را به اندازة نیمي از سهم االرث پسر قرار
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ج .)966: 9و اين دو آيه به اين واطر ناز شده که زنان در دوران جاهعیّدت اعدرا از ارث محدروم
بودهاند.
تشریع ارث در اسالم
پی تر ووعیّت توارث در دوران جاهعیّت اعرا به تفصی توویح داده شد؛ گفتده شدد کده نظدام
توارث نزد اعرا والي از عدالت و انصاف بوده هرچند که با مقتضیات زنددگيِ آندان و آدا و
رسوماتشان هماهنگي داشته است .چرا که زنان و بچهها از ارث محروم بوده و تنها فرزندان ذکدور
که قدرت جنگیدن و پیکار ،اوذ غنائم و حفاظت از ديارِ وود را داشتهاندد حد تدوارث برايشدان
محفوظ بود و همینردور والء عتاقده ،حعدف و معاقدده و تانّدي نیدز از ديگدر اسداا ارث بده شدمار
ميرفت.
وقتي که وورشیدِ اسالم در تاريکيِ شاه جزيرة عربستان طعوا کدرد چندین قدوانیني را مخدالف
عدالت و انصاف و بر والف فررت بشری مشاهده نمود؛ از اين رو ابتدا ماادرت به اصدالح آدا
و رسوم و تهذيبِ عقايد و نفوس در میان اعرا نمود که ارث شديداث متأثر از آن بود .و اين ودود
مستعزم گذشت زمان و تدرّج در تکمی قواعد ارث بود.
در اسالم ابتدا نظام ارث بر پايا هجرت از مکّه به مدينه و بدرادری میدان مهداجرين و انصدار بندا
نهاده شد (برّاج  )62 :41 1زماني که مسعمانان در اوتناق و اووداا سدخت مکّده بودندد و احتیداج بده
نصرت و ياری داشتهاند ،فرمان هجرت از جانب ودای متعا به پیامار اکرم(ص) ابالغ شد و ايشان به
همراه مسعمانان از مکّه به مدينه هجرت نمودند؛ اهاليِ مدينه نیز با روی گشاده از مهاجرين استقاا
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نموده و به آنان منز و مأوی دادند و به اين ترتیب پیامار اکرم(ص) میان مهاجرين و انصار اووّت و
برادری ايجاد نمود .و اين برادری و اووّت را يکي از اساا ارث تشريع نمود .از اين رو تنها ساب
ارث در ابتدای ظهور اسالم هجرت و اووّت ناشي از آن بود .به اين ترتیب کساني که -از اقربدای
مهاجرين -در مکّه باقي مانده و هجرت نکردهاند ح

ّ ارث بدردن از مهداجرين را نداشدتهاندد (بدرّاج

.)62 :41 1

آيا  2سورة انفا ناظر به همین مورد است که در آن برادری میان مهاجر و انصار و توارث بر
پايا آن بیان شده است« :إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَاِی ِ العَّهِ وَالَّدذِينَ
آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْجٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَکُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَديْءٍ
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مقاله

حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِي الدِّينِ فَعَعَیْکُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَعَى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیبَداق وَالعَّدهُ بِمَدا
منظور از واژة واليت در اين آيه عاارت است از وراثتي که ناشي از قرابت حکمدي اسدت کده
میان مهاجرين و انصار برقرار است( 4نیشابوری 4146ذي آيه؛ برّاج 62 :41 1؛ فايزدريان 41 2ج )69 :4الاتده
الزم به اشاره است که بعضي از مفسّرين شیعه ،داللدت ايدن آيده را بده تدوارث بدا مواودات بعیدد
دانستهاند .چرا که در آيه هی قرينهای که داللت بر انصرافِ اطالقِ واژة واليت به واليت در مورد
ارث باشد وجود ندارد؛ و نیز هی شاهدی در اين مورد وجود ندارد که بگويیم اين آيه راجدع بده
واليت در امور ارث است که رسو ودا(ص) به وسیعا عقد بدرداری میدان مهداجرين و انصدار اجدرا
ميکرد ،و تا مدتي از يکديگر ارث ميبردند تا آنکه بعددها نسدخ شدد (طااطادايي  4951ج  )414 :5از
اين رو آيا  29همین سوره را ناسخ اين آيه نميدانند.
در اين مورد روايتي نیز از پیامار اکرم(ص) نق شده است که بیان ميدارد:
کردهاند میان مهاجرين و انصار اووت و برادری برقرار کردهاند ،پس هرگاه شخصي ميمرد بدرادرِ
ديني او از او ارث ميبرد و اموا او را مديگرفدت و مداترک او بدرای بدرادران ديندي او محسدو
ميشد نه ورّاث او ،و وويشاوندی که از مهاجر نااشد از متوفّي ارث نميبرد.
به هر صورت ،شايد بتوان گفت که حکمت اين تشريع ،تشوي و تشجیع اعرا به گرويدن به
مهاجرين و اسالم بوده است تا نیروی واحددی در مقابد کفّدار شدک گیدرد .و از طرفدي الفدت و
برادری نیز میان مؤمنین افزاي
رفته رفته به واسرا افزاي

يابد.
جمعیّت مسعمانان و تمکّن آنان و همچنین فتح مکّه و با از بین رفتن

سابِ ورورتِ هجرت وجو ِ هجرت نسخ گرديد .به طوری که در کتدب روايدي اهد سدنّت و
همچنین در بعضي از کتب روايي شدیعه ،روايتدي را از پیدامار اکدرم(ص) نقد مديکنندد کده در آن

 .4الزم به اشاره است که اين تفسیر به ابن عااس نیز منسو مي باشد.
 .و ما روی أنّ الناي صعى اهلل ععیه و آله و سعم -لمّا هاجر إلى المدينة -آوا بین المهاجرين و األنصار ،فکان إذا مدات
الرج يرثه أووه في الدين و يأوذ الما و کان ما ترک له دون ورثته ،و لم يرث القريب ممّن لم يهداجر» (قمدي 4969

( س)

ج 3 :4؛ فاو مقداد  41 9ج .)9 1 :

بررسي مفهوم ارث و مباني تاريخي آن در نظام حقوقي اسالم با ذكر آراي امام خميني

از پیامار اکرم دد صعى اهلل ععیه و آله و سعم دد روايت شده است کده وقتدي بده مدينده مهداجرت
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هجرت بعد از فتحِ مکه نفي گرديده است 4 .و به تاع آن ،توارث به ساب هجرت نیز منسدو شدد
(طااطاايي  4951ج  )41 :5يعني ديگر بر والف صدر اسالم ،هجرت از اساا ارث نزد مسدعمانان بده
شمار نميرفت و در قرآن توارث به ساب اصعي وود ،يعني قرابت به نسب عودت يافته بود .به اين
صورت که وداوند در آيا  6سورة احزا به صراحت اعالم نمود:
«وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِاَعْجٍ فِي کِتا ِ العّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلّا أَنْ تَفْعَعُدوا إِلدى
أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاث کانَ ذلِکَ فِي الْکِتا ِ مَسْرُوراث».
و همینرور در آيا  29سورة انفا مقرّر کرده است . . .«:وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِاَعْجٍ في
کِتا ِ العَّهِ إِنَّ العَّهَ بِکُ ِّ شَيْءٍ عَعیمٌ».
با ظهور اسالم تانّي و فرزند وواندگي نیز از عداد اساا ارث وارج گرديده و حکدم آن کده
در دوران جاهعیّت اعرا متداو بود از طري کالم وحي منسو شد .آياتي که داللت بر منسدو
نمودن تانّي و توارث بر مانای آن را دارند عاارتند از:
.4آيا  11سورة احزا « :ما کانَ مُحَمَّدٌ اَبا اَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُدو َ اهلل وَ وداتَمَ النَّاِیِّدینَ وَ
کانَ اهلل بِکُ ِّ شَيْءٍ عَعیماث».
.آيات  1و  9سورة احزا « :مَّا جَعَ َ العَّهُ لِرَجُ ٍ مِّن قَعْاَیْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَ َ أَزْوَاجَکُمُ العَّدائِي
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِکُمْ وَمَا جَعَ َ أَدْعِیَاءَکُمْ أَبْنَاءَکُمْ ذَلِکُمْ قَوْلُکُم بِأَفْوَاهِکُمْ وَالعَّهُ يَقُو ُ الْحَ َّ وَهُوَ
يَهْدِی السَّاِی َ ( )1ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ العَّهِ فَدنِن لَّدمْ تَعْعَمُدوا آبَداءَهُمْ فَدنِوْوَانُکُمْ فِدي الددِّينِ
وَمَوَالِیکُمْ.» . . .
توارث بر اساس تانّي و فرزند وواندگي در فقه امامیه نیز منتفي و معیي بدوده واز میدان فقهدای
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معاصر ،امام ومیني به صراحت با اشاره به عدم محرم بدودن فرزندوواندده وراثدت از ايدن طدرق را
منتفي دانسته است (امام ومیني  4934ج .) 96 : 9

« .4الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَدنِ ابْدنِ أَبِدي عُمَیْدرٍ وَ مُحَمَّددِ بْدنِ إِسْدمَاعِی َ جَمِیعداث عَدنْ
(ا)

مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَعِيِّ بْنِ إِسْمَاعِی َ الْمِیبَمِيِّ جَمِیعاث عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَاْدِ العَّهِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیدهِ عَدنْ آبَائِدهِ

قَا َ :قَا َ رَسُو ُ العَّهِ (ص) فِي حَدِيثٍ وَ لَا تَعَر َ بَعْددَ الْهِجْدرَةِ وَ لَدا هِجْدرَةَ بَعْددَ الْفَدتْح» (ر.ک حرعدامعي  41 :4115ح49؛
بخاری  :4114ح .) 239
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مقاله

اما ارث بردن بهواسرا حعف ،معاقده و والء ،ابتدا در اسالم بده همدان صدورت کده در دوران
مَوالِيَ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیاَهُمْ إِنَّ العّهَ کانَ عَعدى کُد ِّ
شَيْءٍ شَهِیداث» و سپس در آيا  6سورة احزا به طور ک نسخ گرديد4؛که ميفرمايد« :وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِاَعْجٍ فِي کِتَا ِ العَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِين .» . . .همچنین در آيا  29سورة انفا نیز
به همین مضمون آيهای ناز شده است که ميفرمايدد« :وَأُولُدوا الْأَرْحَدامِ بَعْضُدهُمْ أَوْلَدى بِداَعْجٍ فِدي
کِتَا ِ العَّهِ إِنَّ العَّهَ بِکُ ِّ شَيْءٍ عَعِیمٌ».
الاته در اين مورد بايد گفته شود که برداشت و اسدتنااط ععمدای شدیعه و سدنّي از دو آيدا فدوق
يکسان نیست؛ بروي از ععما و مفسّرين شیعه و از میان فرق اه سنّت حنفي مسعکها ايدن دو آيده
را ناسخ و منسو نميدانند (طااطاايي  4951ج  66 :9؛ فايزدريان  41 2ج .)69 :4زيرا واژة «موالي» در آيدا
مذکور به معنای «ورّاث» است .به اين صورت معنای آيه چنین ميشود که «براى هر آنچه پدران و
نیز میان ععمای شیعه برسر عاارت «الّذين عقدت ايمانکم» اوتالف نظر وجود دارد .در معنای ايدن
عاارت دو طايفه روايات وجود دارد .در دسدتهای از آن روايدات آمدده اسدت کده مدراد از آن ،بده
معنای اولیای نعمت و ائما معصومین ععیهم السالم است .به اين ترتیب مديتدوان گفدت کده آيدا
مذکور ناظر به والء امامت است .در گروهي ديگر از اين روايات عاارت مذکور بده معندای اولدوا
االرحام آمده است نه اولیاء نِعم 9 .پس طا تفسیرِ اویر ،ميتوان گفت که اين آيده در مقدام بیدان
طاقات ارث ميباشد ،يعني پدر و مادر و اقربای نساي و وويشان سدااي .از همدین روسدت کده بده

« .4وَ لِکُ ٍّ جَعَعْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ قا ابن عااس و الحسن و ابدن جایدر و قتۀاةة و عدامر و الضدحاک
نسخ ذلک بقوله وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِاَعْجٍ» (ر.ک  :ابن شهر آشو  4965ج .) 94 :
« .مُحَمَّدُ بْنُ يَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْدنِ مَحْاُدو ٍ قَدا َ :سَدأَلْتُ أَبَدا الْحَسَدنِ الرِّوَداا عَدنْ قَوْلِدهِ
عَزَّوَجَ َّ -وَ لِکُ ٍّ جَعَعْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُکُمْ قَا َ إِنَّمَدا عَنَدى بِدذَلِکَ الْأَئِمَّدهَ(ا) بِهِدمْ
عَقَدَ العَّهُ عَزَّ وَ جَ َّ أَيْمَانَکُمْ» (کعیني  4112ج.) 46 :4
(ا)

« .9عن ابن بکیر ،عن زرارة ،قا  :سمعت أبا عاد العّه يقو وَ لِکُ ٍّ جَعَعْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ قا «إنمدا
عنى بذلک أولوا األرحام في المواريث و لم يعن أولیاء النعمة ،فأوالهم بالمیت أقربهم إلیه من الدرحم التدي تجدره إلیهدا»

( س)

(کعیني  4112ج.)26 :2

بررسي مفهوم ارث و مباني تاريخي آن در نظام حقوقي اسالم با ذكر آراي امام خميني

مادران و وويشان ترک کردهاند وارثانى قرار دادهايم( » .قرشي  414ج  ) 91 :2و در تفسیر آيدا اوّ
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اعتقاد بروي از مفسّرين شیعه منظور از عاارت « الّذين عقدت ايمانکم» زوج و زوجه هستند .به اين
ترتیب آيا مذکور در مقام بیان اساا

و موجاات ارث به نسدب و سداب (ازدواج) اسدت( .جرجداني

 496ج 966 :؛ طااطاايي  4951ج  )914 :1که در آيات بعد مقدار سدهام هريدک مععدوم شدده اسدت .و
هی ارتااطي با توارث به واسرا حعف و والء ندارد.
در مقاب  ،بسیاری از فقهای شیعه قائ به نسخ آيا او به وسیعا آيدا اولدوا االرحدام مديباشدند؛
هرچند که بنا به عقیدة آنان حصّهای از توارث از طري والء ،والء ومان جريره ،در نظدام ارث در
اسالم بداقي ماندده و در صدورت عددم وجدود وارث بده نسدب و سداب حکدم آن جداری مديشدود
(سروسددي ،4141ج62 :1؛ ابددن فهددد حعّددي  4144ج 4 9 :؛ ابددن عاشددور  41 1ج2 : 9؛ فاو د مقددداد  4111ج1:91؛
نجفي 4111ج.)6 :95

با اين همه والء و اقسامِ آن بنا به اجماا فقهای امامیه يکي از موجاات ارث در فقده شدیعه بدوده
(نجفي  4111ج ) 9 : 95که نزد فقهای معاصر از جمعه امام ومیني عمدتاث شدام سده قسدم مديشدود:
والء عت

 ،والء ومان جريره و والء امامت (امام ومیني  41 4ج و .)25 :4

توارث از طري قرابت و وويشاوندی نیز در اسالم تقرير و امضا گرديد ،منتها آن به هما اوالد
اعم از کایر و صییر ،اناث و ذکور ،قوی و وعیف تعمیم داده شد؛ اين در حالي است که در دوران
جاهعیّت ،زنان و اوالد اناث ،صیار و اشخاصي که از قدرت سعحشدوری و جنگداوری برودوردار
ناودهاند از ارث محروم بوده اند .و همینرور بدروالف دوران جاهعیّدت ،در اسدالم سداير اقدار و
وويشاوندان اعم از نساي و سدااي نیدز مديتوانندد سدهمي از ارث داشدته باشدند (ععدي  4526ج 21 :9؛
فايزدريان  41 2ج.)92-93 :4
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

با ظهور اسالم ،بر والف دوران جاهعیّت زوجیّت نیز به اعتاار دوطرف عقددِ ازدواج از اسداا
ارث به شمار ميرفت ،يعني عالوه بر اقربای نساي ،زوج و زوجه نیز وارث يکديگر محسو شده
و سهمي از ارث ميبردند .آيا  4سورة نساء که مي فرمايد« :وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ
يَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَنِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَعَکُمُ الربُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ يُوصِینَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الربُعُ
مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَنِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَعَهُنَّ البمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ.»...
الاته طایعي است که کیفیّت نزو آياتِ مواريث بهصورت تدريجي بوده و ميطعادد کده بدرای
تشريع قواعد و قوانیني نو در اعالم سهام و فروض هر يک از صاحاان آن ،ابتدا مراحعي از آمادگي
در جامعه بهوجود ميآمد .سپس ودای ساحان حکم نهايي وود را در مدورد ارث از طريد وحدي
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مقاله

نز کند .از اين رو ابتدا مسعمانان قا از مرگ مکعّف به وصیّت در اموا ودود در حد ّ والددين و
تَرَکَ وَیْراث الْوَصِیَّاُ لِعْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَعَدى الْمُتَّقِدینَ» .ايدن آيده کده قاد از آيداتِ
مواريث ناز گرديد به مبابا مقدّمه و تمهیدی است برای اعرا که حقوق والدين و سداير اقربدا را
در اموا وود پس از مرگ محفوظ بدارند .از اين رو بنا به عقیدة بروي بعد از ندزو آيدات ارث
اين آيه نسخ گرديدده اسدت (طريحدي 4146ج 193 :4؛ آمددى 141ج  .)43 :سدپس بعدد از اينکده ايدن
مرعب در نفوس اعرا در جامعه مستقرّ گرديد و پذيرفتند که والدين و اقربای هدر فدرد نسدات بده
اموا وی مح ّ هستند؛گام دوم در تشريع قواعد ارث برداشته شد و در آن زنان و مردانِ وويشاوند
قرع نظر از ذکوريّت و اناثیّت ،کمي و زيادی ما داود در ورّاث میّدت آورده شددند .در آيدا 2
سورة نساء که مقرّر ميدارد «:لِّعرِّجَا ِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِعنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَدرَکَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَ َّ مِنْهُ أَوْ کَبُرَ نَصِیاًا مَّفْرُووثا».
(ص)

واص ميشده است .در يکي از آن شکايات ،وقتي اوس بن ثابت انصاری فوت شد همسدر و سده
دوتر از وی باقي ماندند .پسر عموی اوس به ايدن دلید کده زن و فرزندد اوس تدوان سعحشدوری و
ستیزه در مقاب دشمنان را ندارند  ،اموا وی را به ارث بردند .همسر اوس ندزد پیدامار(ص) رفتده و
نسات به اين موووا شکايت کرده است؛ سپس آيات  44تا  41سدورة نسداء نداز

گرديدد (قرطادي

 41 2ج)16 :9

نتیجه
با توجه به مرالب فوق و با يک نگاه اجمالي در آيات مواريث ،ميتدوان ودوابري را کده در ايدن
آيات برای ارث بدان توجّه شده است چنین احصاء کرد:
 .4ارث عاارت است از :جانشیني يا قائم مقامي شخصي از شخصي ديگر در تصداحب امدوا و
به عهده گرفتن تعهدّات ،که بهواسرا موت وی محقّ ميشود.
 .اساا ارث در اسالم منحصر به دو سداب اصدعي اسدت :قرابدت و زوجیّدت؛ و« والء» ندوعي
قرابت حکمي است که ميتوان آن را تحت عنوان قرابت قرار داد.

بررسي مفهوم ارث و مباني تاريخي آن در نظام حقوقي اسالم با ذكر آراي امام خميني

همزمان در جامعه از سوی دوتران و زنان شکاياتي نسات به تقسیم ماترک نزد پیامار اکدرم

( س)
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 .9اوصاف ذکوريّت و انوثیّت ،صیر و کارِ سن ،توان جنگجدويي و سدتیزه در اصد اسدتحقاق
ارث هی اعتااری ندارد.
 .1در صورت اجتماا دو جنس مذکر و مؤنّدث از ورّاث ،جدنس مدذکّر دو برابدر مؤنّدث سدهم
ميبرد.
 .9هی کس در هی طاقه و درجهای والددين ،زوج و زوجده را تحدت هدی شدرايري از ارث
حجب نميکند.
 .6قائم مقام وارث در صورت موجود بودن او از ماترک متوفّي سهمي از ارث نمديبدرد؛ مدبالث
نوه در صورت موجود بودن پدر از پدربزرگ ارث نميبرد.

4

 .2ديون و ثعث اموا متوفّي که بدان وصیّت شده است مقدّم بر توزيع ح ّ ورثه (سهم االرث)
از ماترک است.

منابع


آمدی ،ععي بن محمد ) 141( .االحکام فی اصول االحکام ،بیروت :دارالکتب الععمیه.



ابن حایب ،محمد بن حایب41 4( .ق) المحبر ،قاهره :دارالید العربي.



ابن رشد ،محمد بن احمد4149( .ق) بدایة المجتهد و نهایة المجتهد ،قاهره :مکتاه ابن تیمیه.



ابن شهر آشو  ،محمدبن ععي )4965( .متشابه القرآن و مختلفه ،قم :بیدار.



ابن عاشور ،محمد طاهر41 1( .ق) التحرير و التنوير معروف به تفسیر ابن عاشور ،بیروت :مؤسسه التاريخ
العربي.

سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316



ابن فارس ،احمد بن زکريا4111( .ق) معجم مقايیس اللغه ،قم :انتشارات دفتر تاعییات حوزه .



ابن فهد حعّي ،احمدبن محمّد4144( .ق) المهذّب البارع ،قم :موسسا نشر اسالمي.



ابن قدامه ،ابي محمد عاداهلل بن احمد بن محمد4119( .ق) المغنی ،بیروت :دارالکتا العربي.



ابن منظور ،محمد بن مکرم4141( .ق) لسان العرب ،بیروت :دار الفکر للطباعة و النشر.



ابي داوود ،سعیمان ابن اشعث .)4 29( .سنن ،قاهره :دارالحديث.



امام ومیني ،سید روح اهلل41 ( .ق) وسیلة النجاة مع تعالیق االمام الخمینی ،تهران :موسسا تنظیم و
نشر آثار امام ومیني ،چاپ و نشر عروج ،چاپ او .

 .4بايد گفت که ارث بردن کاللا مادری با وجود حیات مادر بده عندوان قدائم مقدامي از مدادر نیسدت بعکده آنهدا سدهم
مفروض وودشان از ماترک را ميبرند.
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مقاله

ددددددددددددددددددد 41 1( .ق) حاشیه بر رساله ارث مالهاشم خراسانى ،قم :مؤسسا تنظیم و نشر آثار امام
ددددددددددددددددددد 41 4( .ق) تحرير الوسیله،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ومیني ،چاپ و نشر
عروج ،چاپ او .



ددددددددددددددددددد  )4934( .استفتائات ،قم :دفتر نشر اسالمي.



بخاری ،ابوعاداهلل محمد بن اسماعی 4114( .ق) صحیح بخاری ،بیروت :دارالفکر للطباعة و النشر.



برّاج ،جمعه محمد41 1( .ق) احکام المیراث فی شریعة االسالمیه ،عما :دار يافا الععمیه.



بکری ،ابوبکربن محمد4143( .ق) اعانة الطالبین علی حلّ الفاظ فتح المعین ،بیروت :دار الفکر
للطباعة و النشر و التوزيع.



جصاص ،ابوبکر احمدبن ععي4149( .ق) احکام القرآن ،بیروت :دارالکتب الععمیه.



جعفری لنگرودی ،محمد جعفر )495 ( .ارث ،تهران :گنج دان .



جوهری ،اسماعی بن حمّاد4112( .ق) الصحاح ،بیروت :دارالععم لعماليین.



حرعامعي .محمد بن حسن4115( .ق) وسائل الشیعه ،قم:بیروت :مؤسسه آ الایت.



حسیني عامعي ،سیّد محمد جواد( .بي تا) مفتاح الکرامه ،قم :دار احیاء التراث العربي.



دهخدا ،ععي اکار )4922( .لغت نامه ،تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.



زجاج ،ابواسحاق ابراهیم بن سرّی4113(.ق) معانی القرآن و اعرابه ،بیروت:عالم الکتا .



سازواری ،محمدباقر بن مؤمن41 9( .ق) کفایة االحکام ،قم :موسسا نشر اسالمي.



سجستاني ،سعیمان بن اشعث4191(.ق) سنن ابی داوود ،قاهره :دارالحديث.



سروسي ،محمد بن احمد بن ابي سه 4141(.ق) المبسوط ،بیروت :دارالمعرفه.



سمرقندی ،عالء الدين )4119( .تحفة الفقهاء فی الفروع ،بیروت :دارالکتب الععیمه.



شافعي ،محمدبن ادريس( .بي تا) المسند شافعی ،بیروت :دارالکتب الععمیه.



شهید او  ،محمد بن مکّي( .بي تا) القواعد و الفوائد ،قم :کتا فروشي مفید.



شهید ثاني ،زين الدين بن ععي عامعي4119( .ق) الروضة البهیه ،بیروت :دار احیاء التراث العربي.



شهیدی ،مهدی )4959( .ارث ،تهران :انتشارات مجد.



شیخ صدوق ،محمد بن ععي بن بابويه4149( .ق) من اليحضره الفقیه ،قم :دفتر انتشارات اسالمي



صاحب بن عااد ،اسماعی 4141( .ق) المحیط فی اللغه .بیروت :عالم الکتا .



صنعاني ،ابوبکرعادالرزّاق41 9( .ق) المصنّف .بیروت :مکتاه اسالمي.



طااطاايي ،محمدحسین )4951( .المیزان فی تفسیر القرآن .بیروت :مؤسسة اععمي لعمراوعات.



طاری ،محمد بن جرير )4996( .تفسیر طبری ،تهران :توس.

بررسي مفهوم ارث و مباني تاريخي آن در نظام حقوقي اسالم با ذكر آراي امام خميني



جرجاني ،ابوالفتح بن يونس )4969( .تفسیر شاهی أو آيات االحکام ،تهران :انتشارات نويد.

( س)



بهوتي ،منصور بن يونس( .بي تا) کشف القناع عن متن االقناع ،بیروت :دار الکتب الععمیه.
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طريحي ،فخرالدين4146( .ق) مجمع البحرين ،تهران :کتابفروشي مرتضوی.



ععي ،جواد )4526( .المفصل فی تاريخ العرب قبل االسالم ،بیروت :دارالععم لعماليین.



غروی ععي ياری ،شیخ مولي ععي41 4( .ق) ايضاح الغوامض فی تقسیم الفرائض ،قم :بنیاد فرهنگ
اسالمي .



فاو مقداد ،مقداد بن عاداهلل41 9( .ق) کنزالعرفان فی فقه القرآن ،قم :انتشارات مرتضوی.



ددددددددددددددددددد 4111( .ق) التنقیح الرائع ،قم :مکتاه مرعشي نجفي.



فايزدريان ،عادالعریف41 2( .ق) فقه المواريث فی المذاهب االسالمیه و القوانین العربیه ،بیروت:
دارالنهضه العربیه.



فیروزآبادی ،محمّدبن يعقو 414 ( .ق) قاموس المحیط ،بیروت :دار احیاء التراث العربي.



فیّومي ،احمدبن محمّد4119( ،ق) المصباح المنیر ،قم :موسسا هجرت.



قرشي ،ععياکار414 ( .ق) قاموس القرآن ،تهران :دارالفکر ،چاپ دوم.



قرطاي ،محمد بن احمد41 2( .ق) الجامع الحکام القرآن (تفسیر قرطبی) ،دمش  :موسسا الرساله.



قمي ،ابي حسن ععي بن ابراهیم )4969( .تفسیر قمی ،قم :دارالکتا .



قمي ،میزرا ابوالقاسم4149( .ق) جامع الشتات فی اجوبة السؤاالت ،تهران :موسسا کیهان.



کاتوزيان ،ناصر )4951( .درسهايی از شفعه ،وصیّت ،ارث .تهران :میزان.



ددددددددددددددددددد 4939( .ق) قواعد عمومی قراردادها ،تهران :شرکت سهامي انتشار.



کشکي ،محمد عادالرحیم4935( .ق) میراث المقارن ،بیداد :منشورات دارالنذير.



کعیني ،ابوجعفر محمد بن يعقو 4112( ،ق) الکافی ،تهران :دارالکتب االسالمي.



مرتضي زبیدی ،سید محمد4141( .ق) تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :دار الفکر للطابعة و
النشر و التوزيع.
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مععم تهراني ،غالمروا )499 ( .مصباح الوارثین ،نجف :مطبعة الععمیه.



مؤسسا دائرة المعارف اسالمي41 5( .ق) .موسوعة الفقهیه االسالمیه طبقاً لمذهب اهل البیت ،قم.



موسوی کرباليي ،احمد )4 21( .معین الوارثین فی المیراث ،چاپ سنگي.



نجفي ،محمدحسن4111( .ق) جواهر الکالم فی شرح شرايع االسالم ،بیروت :دار احیاء التراث العربي.



نراقي ،احمدبن محمّد4149( .ق) مستند الشیعه فی احکام الشريعه ،قم :موسسا آ الایت.



نسايي ،احمد بن شعیب4913( .ق) سنن نسائی ،بیروت :دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع.



نیشابوری ،نظام الدين حسن بن محمّد4146( .ق) غرائب القرآن و رغائب الفرقان (تفسیر نیشابوری)،

بیروت :دارالکتب الععمیه.


ويعکن ،جورج الکساندر )451 ( .االمومة عند العرب :دراسة فی انماط االنوثة و النکاح ،ابوظاي :بقازان.



هاشمي شاهرودی ،سیدمحمود )4935( .موسوعة الفقه االسالمی المقارن ،قم :موسسا ةائرة المعارف
اسالمي.

