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فصــــل اول
 کلیـــــات

م بر ی حاکپس از ظهور مکتب حیات بخش اسالم با نزول آیات توارث، کلیه ی نظامات قبل

انی را م دورجوامع به هم ریخته شده است و به طور کلی چگونگی توارث در زمان ظهور اسال

 نظیم شدارث ت )ص( از مکه به مدینه قوانینسپری نموده است. پس از هجرت نبیّ مکرم اسالم 

 که شارع مقدّس چنین مقرر داشت:

اِنّ الذین آمنوا ولم یُهاجِروا مالکم و جاهدوا بأموالهم و انفسهم فی سبیل اهلل والذین آووا »

اسباب توارث عالوه بر اسالم، مهاجرت از مکه به مدینه نیز « ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض

والذین آمنو ولم یُهاجرو مالکم مِن والیتهم من شی حتی »نی طبق آیه ی : مطرح شد یع

کسانی که اقدام به هجرت نکرده بودند از ارث منع شدند که درواقع، اولین مانع « یُهاجروا

 1موضوعی توارث ،عدم هجرت مسلمانان از مکه به مدینه اعالم گردید.

                                                           
 .28روشن، پیشین، ص  -1
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برادر مهاجر و انصار که در مدینه از حضرت رسول )ص( چنین روایت شده است که: دو 

حضور دارند از یکدیگر، مهاجر از انصار و انصاری از مهاجر ارث می برد. از این رو وارثی که 

مهاجر در مکه دارد هر چند که مسلمان باشد از وی ارث نخواهند برد که این دلیل قول 

و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی اِنَّ الذین آمنوا و هاجروا »خداوند متعال است که فرموده است: 

سبیل اله و الذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء ببعض والذین آمنوا ولم یُهاجروا مالکم من 

 1«والیتهم من شی حتی یُهاجروا

البته این مانعیت از توارث، بر اساس عدم هجرت از مکه به مدینه، پس از فتح مکه توسط 

و اولوا االرحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اهلل »ی مبارکه ی پیامبر اسالم )ص( و نزول آیه 

که به قرابت و نسب و اسباب وراثت مربوط است برداشته شد که « من المومنین و المهاجرین

خداوند متعال در این آیه، چنین بیان داشته است که :  اولی االرحام )صاحبان نسب( اولی از 

هاجرین وصیتی صورت گرفته باشد و دیگری به دلیل مهاجرین بوده، مگر آن که در مورد م

 2«للرجال نصیب مماترک الوالدان و االقربون»قول خداوند متعال است که می فرماید: 

یان و یت، بناقرب براساس آیات فوق الذکر و احادیث معتبره منقول از امامان شیعه )ع( قاعده

یم بقه تقسه سه طرو خویشاوندان میّت بمبنای نظام توارث اسالمی قرار گرفته است و از همین 

 شده اند.

د رسیدن رث میاهمان طوری که در مباحث قبلی اشاره شد، زنان در دوران قبل از اسالم، به 

 تا اینکه آیه ی زیر نازل گردید:

                                                           
 .29همان ، ص  -2
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عِض ماءَ اَتیتُمُو بَبِ لِتَذَهبوا و هُنَّ عضُلُتَیا ایّهاالذین آمنوا الُیحِلُّ َلکُم َان تَرِثوا النساء کَرهاً وال » 

ی اَ ن تَکَرهوا شیئاً و ُهنَّ مَغَس هتُمُون کَرِهُنَّ اِلّا ان یأتیَن بَِفحشٍه مُبّینٍه و عاشِروُهُنَّ بالمعروفِ فَاِ

 « :یَجعَلُ اهلُل فیه خیراً کثیراً

ای کسانی که ایمان آورده اید برای شما حالل نیست که زن )شوهر مرده( را بدون میل و »

و به ارث ببرید و مانع شوهر کردن او نشوید تا بمیرد و شما ارث او را بخورید و یا در رغبت ا

مضیقه شان بگذارید تا چیزی از مهریه ای که از شما گرفته اند به شما برگردانند مگر آن که 

فحشایی آشکار از ایشان سرزده باشد، با زنان به طور شایسته معاشرت کنید پس اگر از زنان 

یاید چه بسا هست که شما از چیزی بدتان بیاید و خدا در آن نیکویی فراوان قرار خواهد بدتان ب

سبب نزول آیه چنان بود که چون اباصلت بن قیس بمرد، زنش خواست ازدواج کند، 1«داد.

پسرش مانع شد، او نزد پیغمبر آمد و گفت: یا رسول اهلل مرا نه از میراث شوی دادند و نه می 

 2کنم و این آیه برای اثبات حق او و امثال او نازل شد. گذارند ازدواج

به طور کلی، قرآن جایگاه رفیعی به زن اختصاص داده است زیرا سوره نساء، سوره چهارم 

قرآن کریم به طور کامل به زن اختصاص داده شده است و در سوره های دیگر، زنان مورد 

مطرح است مساوات میان مرد و زن از بدو  تأیید پیغمبر هستند نخستین فکری که در سوره نساء

 3خلقت می باشد با ظهور اسالم، دختران ارث می بردند ولی نصف پسران.

                                                           
وسسه م، قرآن کریم )ترجمه  و تفسیر از قیم المیزان(، 1388وم، موسوی همدانی ، چاپ س-سوره نساء  19آیه ی  -2

 .80انتشارات یادمان فلسفی، ص 

 .29و  30شین، صص کمالی دزفولی، پی -1

 .48و  49ین، صص در، پیشص -25همان، ص  -2
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در واقع، ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت زن است و زن در بسیاری از تمدنها و قوانین 

یزی کشورها، بالخصوص در عهد طلوع اسالم، از ارث محروم بود و وارث قرار دادن زن چ

قابل طرح محسوب نمی شد اسالم این رسم جاهلیت را شکست و برای زنان نیز مانند مردان 

1حق مسلم از ارث گذا شت که در بیشتر موارد 

2
سهم مرد است و برای اثبات حق ارث برای  

 زنان آیه ی زیر نازل شد :

ان و االقربون مما للرجال نصیب مماترک الوالدان و االقربون و للنساء نصیبُ مما ترک الولد»

مردان را از آنچه والدین و نزدیکان به جا گذاشته اند بهره ای « : »قل منه اوکثر نصیبًا مفروضاً

است و زنان را نیز از آنچه والدین و نزدیکان به جا نهادند، نصیبی است کم باشد یا زیاد سهمی 

 «1معین است.

للرجال و للنساء »گفته نشده است نشده است یعنی « رجال»عطف به « نساء»در این آیه، 

مردان و زنان را از آنچه والدین و نزدیکان بر »یعنی « نصیب مما ترک الوالدان و االقربون...

در حالی که قاعدتاً می بایست این گونه بیان می شد حال آنکه « جای نهادند نصیبی است...

ی آورده شده است این بدان حکم قراردادن میراث برای زنان در جمله ی مستقل و جداگانه ا

جهت است که استقالل زنان را در ارث بردن همانند مردان بیان کند و این چیزی است که 

دنیای آن روز نمی توانست آن را بپذیرد و برایش تازگی داشت و لذا هنگامی که آیه ی فوق 

ان را از نازل شد باعث تعجب اعراب گردید و آیات بعدی، سهم االرث هر یک از طبقات زن

                                                           
، حقوق زن )مقایسه ی حقوق 1375خامنه ای ، محمد، چاپ دوم - 22یشین، ص مهرپور، پ - 9سینی، پیشین، ص ح -3

 – 86، پیشین، ص امینی – 26بشری و مدنی زن در اسالم و اعالمیه حقوق بشر(، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ص 

 .78موسوی همدانی، پیشین، ص 
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در آیه ی دوازدهم سوره نساء به سهم االرث زوج  1دختر، مادر، خواهر و زوجه بیان می کند.

 و زوجه اشاره شده است :

عُ ممّا تَرَکنَ مِن لَکُم الرُّبفَلَدُ نَّ وَولکُم نصُف ما تَرَک اَزواُجکُم اِن لَّم یَُکن وَلَدُ فَان کانَ لَهُ »

هُنَّ  فَاِن کانَ لَکُم وَلَد فَلََلکُم وَلَدُ م یَکُنن لَاِودَینِ وَلَُهنَّ الرُّبعُ ممّا تَرَکتُم بَعدِ وَصیَّهٍ یوصینَ بِها اَ

 ...«: الثَّمُنُ مِمّا تَرَکتُم مِن بَعدِ وَصیهٍ توصونَ بهَا اَودَینٍ 

نیمی از ترکه زن هایتان به شما )شوهران( می رسد اگر فرزندی نداشته باشند پس اگر فرزند »

1اشته باشند د

4
ترکه از آن شما )شوهران( است اگر فرزندی داشته باشید پس اگر فرزندی  

1داشتید بهره ی زنها 

8
 2...«از ترکه است پس از رسیدگی به وصیت و قروض شما  

قابل ذکر است که: با این که کلیه ی مذاهب ماقبل اسالم، زن را از ارث محروم کرده بودند، 

د، از شوهر و اوالد، از برادران و خواهران و پدر و کلیه ی اقوام و اسالم به زن حق ارث دا

سوره ی مبارکه  176و  33و  19و  12و  7نظام نوین ارث بر پایه ی آیات   3خویشان ارث ببرد.

سوره مبارکه احزاب نیز  6سوره  مبارکه ی انفال و آیه ی  72و  75ی نساء تنظیم و آیات 

 4اساس آن قرار گرفتند.

تیجه، سرنوشت ارث برای زن در طول تاریخ همیشه دچار افت و خیز و افراط و تفریط در ن

ها بوده و هیچ گاه ضوابط حکیمانه برای این موضوع در بین حکومتها و آیین ها تدوین نشد، 

                                                           
 .93و  94هیمی، پیشین، صص ف -23پیشین ، ص مهرپور،  -1

 .79ی، پیشین، ص موسوی همدان -94ص همان ، – 23همان ، ص   -2

 .77صدر، پیشین، ص  -3

 .30روشن، پیشین، ص  -4
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اما حقوق زنان و جایگاه شخصیتی آنان در اسالم مورد توجه قرار گرفته است و یکی از 

می باشد در دین مقدس اسالم مزیتهای اقتصادی خوبی را برای زن  موضوعات حقوقی که ارث

 1فراهم کرده است.

 مبحث دوم : تعاریف

 گفتار اول : معنی لغوی و تعاریف اصطالحی حق

 خواهیم پرداخت:« حق»در ابتدا به تعریف لغوی و سپس به تعاریف اصطالحی 

 بند اول : تعریف لغوی حق

ست، ضد باطل، ثابت و واجب و هر کاری است که واقع در لغت به معنای راست ودر« حق»

 2شود و نیز به معنی یقین، عدل، نصیب، بهره ای از چیزی، ملک و مال به کار می رود.

 بند دوم : تعاریف اصطالحی حق

 یر به کار می رود:زحق در معانی در اصطالح فقه :  -1

ند که به شده اگر افراد مجاز باش، اموری که در قانون پیش بینی «حکم»در مقابل « حق» -1

 گویند.« حق»قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند این امور قابل تغییر را 

نوعی از مال است و در این صورت در مقابل عین، دین، منفعت، انتفاع به کار می رود  -2

حق مانند چنانکه گویند: مالکیت عین، مالکیت دین، مالکیت منفعت، مالکیت انتفاع، مالکیت 

 1مالکیت حق خیار و مالکیت حق تحجیر.

                                                           
 .13حسینی، پیشین، ص  -1

 .13فهیمی، پیشین، ص  -1
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حق توانایی و اقتداری است که حقوق هر کشور به اشخاص می »در اصطالح حقوق  -2

دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند و یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگران 

 2«بخواهند

ند و مرده احق ش از نویسندگان اراده را منبع درباره ی مبنای حق گفتگو بسیار است پاره ای

ی نصر اصلابراین عبن«  حق عبارت از توانایی است که به اراده اشخاص داده می شود»گفته اند: 

 حق اراده ای است که به وسیله ی قوانین حاکمیت یافته است.

 بر« ده شنفعی است که از نظر حقوقی حمایت » گروه دیگری، در تعریف حق گفته اند:  

 کند. طبق این نظر ، صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می برد نه آنکه اراده

ولی بیشتر نویسندگان حقوق مدنی، مفهوم حق را از شخصیت جدا نمی بینند و آن را در 

اختیار شخص خالصه می کنند به نظر اینان ، حق از اختیارهای شخص است خواه طبیعی باشد 

 3یا حقوقی.

د توانن یز میشخص طبیعی است، هر چند که اراده نداشته باشد. دیوانه و کودک ن هر انسان

جرا می یم( اصاحب حق شوند، منتها این حق را به وسیله ی نمایندگان خود )ولی، وصی یا ق

 ه اند.بی بهر« اهلیت تصرف در حق»را دارند، ولی از « اهلیت تملک حق»کنند، یعنی 

                                                                                                                                              
انش، ص دانتشارات کتابخانه گنج ، ترمینولوژی حقوق، تهران، 1387عفری لنگرودی، محمدجعفر، چاپ بیستم ، ج -2

 (.1722، )شماره ی 216

، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام 1382اصر، چاپ سی و سوم، کاتوزیان، ن -113و  114ن، صص فهیمی، پیشی -1

 .249حقوقی ایران، تهران، انتشارات میزان، ص 

 .248همان، ص  -2
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یزی چنسان بر احق عبارت از توانایی »ارائه شده این است که « حق»در تعریف دیگری که از 

 است.« یا بر انسان دیگری

گفته می شود « حق عینی»همچنین باید اضافه کرد، اگر متعلق حق، عین خارجی باشد به آن 

مثل حق مالکیت، حق انتفاع و امثال این حقوق اما اگر متعلّق حق ، ذمّه ی شخص دیگری باشد 

 .1گفته می شود نظیر حق بستانکار بر بدهکار« نیحق دی»به آن 

 گفتار دوم : معنی لغوی و اصطالحی ارث

بتدا اده است شکلمه ای ناآشنا نیست و این عنوان برای همگان شناخته « ارث»می توان گفت 

 را بررسی خواهیم کرد:« ارث»معنی لغوی و سپس تعریف اصطالحی 

 بند اول : معنی لغوی

 2است.« باقی»به معنی  الف : ارث در لغت

ب : در لغت عرب، ارث از وَِرثَ، یَرُِث مأخوذ است و به معنی مالی است که از متوفی باقی 

بوده است و از همین ریشه است البته « واو»می ماند و همزه ای که در اول آن است در اصل 

و میراث  مصادر و مشتقات دیگری مانند تراث و توریث و وراث و توارث و مورث و وارث

 3نیز وجود دارد.
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