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 تقریظ
 وزیر ارشاد، حج  و اوقاف فضیلتمآب محمد قاسم حلیمی

الحمد لله رب العاملین امرنا بالتمســـه ب اا الدلن لن من من املیلحین ش د ـــ د دن إ  له  إ الله  

له، مخلصین له الدلن  ش د  د دن محمداً عبده ش رسمله املبعمث رحمة للعاملین ش  شحده إرشله

 صلی الله علیه ش علی آله ش اصحابه ش التابعین ل م باحسان الی لمم الدلن.

موضوع میراث در دین فرخنده اسالم یکی از مسایل بسیار معروف وجا افتاده بوده که آیات قرآن 

مراتب استحقاقی آن صراحت دارد یعنی این موضوع به سطحی مهم کریم روی اسهام وکوایف و 

و ارزشمند و دقیق است که تقسیم میراث را قرآن کریم خود حل و توضیح نموده است و به همان 

سهم مردان در  سلم و مبرهن بوده و هیچگونه شریتبیین و ت میراثگونه که  شده  حق زنان نیز م ح 

 موجود نیست.ابهام و مغالطه ای در نفس امر 

ــاحت و تبلور  ــالمی  و دیدگاه های علمای عالم و بزرگان دین وض ــادر اس حق میراث زنان درمص

ـــیقه های گوناگون و چالش های متنوعی  ،دارد مع ذلک، زنان در گرفتن حق میراث خود با مض

ـــیل این حق، گیرمانده اند و هنوز ه ک مواجه بوده و در الیه ها و هاله های مختلفی راجع به تحص

ست و تا اکنون زمینۀ عملی ای دایر  ست این نگرانی و د لهرگی کماکان به جای خود باقی ا هنوز

بر دسترسی زنان به حق میراث و رفع این مشکل بگونه ای که واقعا موانع را از پیشروی زنان درین 

 حصه بردارد مساعد نگردیده است.

ستاد عبدالعظیم جهیرکتاب هذا تحت عنوان ) زنان و حق میراث( اثر محترم  ست  ا شان یا کی از ای

شند و اثر وی را که اکنون طی مطالعه دارید  سندگان فرهیخته می با شمار نوی سته و از  علمای برج

سیار موزون و موثر یافتم زیرا در مبادی بحث این کتاب،  در خصوص رسیدن زنان به حق میراث ب

 ح گردیده و هم عوامل و برداشتهای فاسدنفس استحقاق و سهم زنان و کیفیت مقدار اسهام تشری

شده و همچنان وزر  شان به بحث گرفته  شروع  و عاری از حقیقت دایر بر دور ماندن زنان از حق م

واِثمِ چشم پوشی و گوشه شدن از تأدیه حقوق وارثین تحت تحقیق آمده و نتیجه و پیامد هرکدام، 

 نیز در موضع اش بیان شده است.



ـــب جذب مردم عامه در خروج نقش طب بی تردید که ع و تکثیر چنین آثار ارزنده و ماندگار، حس

سوس خواهد  سی زنان به حق میراث پراهمیت و مح ستر ست و تحقق مأمول فوق یعنی د ازین بن ب

 بود.

صیب فرماید و هم  سنده هذا ن سابی برای نوی ستدعا دارم تا اجر و مکافات بی ح از خداوند کریم ا

ب ـــان موهبت نماید تا خدمات ارزنده و پرفرور تری دایر بر تعمیم و توانمندی روز افزون   ه ایش

      اشاعۀ مسایل اسالمی از وی به صحنه ظهور آید. 

 و ما ذلک علی اهلل بعزیز

 محمد قاسم حلیمی

 ارشاد، حج و اوقاف وزیر

 کابل  -شهرنو

 خورشیدی 9911 سال خزان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تدقیق و مطالعات علوم اسالمی پیشگفتار ریاست

الحمد لله علی فضله ش احسانه. رضی لنا اإسالم دلنا، شامرنا بالتقمی إن ا خیر لباس ش ا  د ان إ 

اله اإالله شحده إرشلک له ش هم رب الناس، ملک الناس، اله الناس ش ا  د ان محمدا عبده ش 

له ذکره شجعل الالة ش الصغار علی من خالف رسمله، ارسله رحمة للعاملین شرشح له صدره  ش رفع 

 امره، صلی الله علیه ش علی آله ش صحبه شکل من آمن به ش متسک بسنته الی لمم الدلن.

چشمدید ها، مشهودات و تعامل در متن جامعه به گونه ای است که اکثرا زنان از سهم میراث بهره 

 ه که گویا میراث گرفتن برای زنان ننگور نمی شوند و فرهنگ غلطی در میان مردم جا افتاده شد

و عار است و ضمنا تقاضای زنان غرض تحصیل میراث نوعی تهور و جسارت تلقی می شود در 

 حالیکه سهم زنان درمیراث به صراحت آیات نورانی قرآن کریم  تثبیت و واضح گردیده است.

یرد وحصول میراث برای مع هذا اغماض و اهمال ننگینی از سوی برخی ها درین باب صورت می گ

 زنان روی عوامل مختلف به یکی از مسایل پیچیده و دور از دسترس تبدیل گردیده است.

آنجا که زنان شخصا استعداد تصاحب سهمیه را در خود نمی بینند و مراجعه و عرض به مقامات  از 

ز با و اقارب نی رسمی را نیز قسما اهانت به خود و خفت به دودمان خویش می پندارند و متعلقین

بهانه های مختلفی از اسعاف مرام زنان راجع به تحصیل حق میراث شان به حاشیه می روند و همچنان 

اعضای بیشتر جامعه نیز درین باب سکوت و نوعی بی تفاوتی را اختیار می نمایند و بعضی مردان 

خترانِ میراث طلب را هم کما حقه معلومات دقیق و موثق را در زمینه نداشته و برخی زنان و د

محکوم و مورد سر زنش و نکوهش قرار می دهند سرانجام حق مسلم و تثبیث شده شرعی زنان از 

میراث به اتالف و غارت می رود و حتی به آنها چنین تلقین می شود که گرفتن میراث نگون بختی 

 و سیه روزی ای را باالی آنها خواهد آورد.

نگین ن شیوهیک جریان منفی بسی نا سازگار و نا مأنوس و یک واقعا در یک خطه اسالمی همچو 

 و نا بجا است که باعث خسران در دنیا و آخرت خواهد شد.

نسانی طلبات فطرت و از مقتضیات سرشت ا به دلیل این که محبت به مال و داشتن دارایی شخصی از

او هم بتواند در موارد می باشد داشتن امکانات اقتصادی جزء آمال و انتظارات زن هم است تا 

مشروع و در سبل فضیلتی و ثوابی از ظرفیت های مالی خویش استفاده و بهره برداری نماید لکن 



عوامل مختلفی این صالحیت زنان را سلب کرده و سالیان ممتد حتی تا واپسین ایام زندگی در 

 حرمان از آن به سر می برند.

توان گفت که یگانه راه حل و زمینه برون رفت ازین چه تمام می  با صراحت هر ،پی این همه در

بحران و مقابله موفق با این چالش فرسایشی و نقطه پایان گذاشتن به این نگرانی، اقناع افراد و آحاد 

جامعه به اساس احکام و ارشادات اسالمی است که بهترین گزینه درین باب همانا پخش و نشر 

 را درین راستا ارائه نماید. کتب مختصری است که محتویات اسالمی 

رساله هذا تحت نام ) زنان وحق میراث( که محترم استاد عبدالعظیم جهیریکی از دانشمندان و 

نویسندگان چیره دست ما آنرا تألیف نموده اند و اینک به دسترس شما قرار دارد به تحقق این 

 .نده ای را درین روند ایفا نمایدمأمول  بسیار مناسب و موزون بوده و می تواند نقش چشمگیر و ارز

حمایت و پشتیبانی از طبع و تکثیر اثر مزبور اهمیت آنرا در کشاندن جامعه بسوی  پهلوی اینک در

سیالیت و پویایی بر محور احقاق حقوق همدیگر در حصه توزیع عادالنه و مشروع میراث مثبت و 

 پر مقدار تلقی می نمایم.

هذا تقدیر و ستایش نموده و از خداوند  ن ابتکار نویسندۀ اثرحرکت پرمیمنت و حس از در اخیر

دادگر و توانا استرجاءمندم  توفیقات مزید و بهتری را به ایشان لطف فرماید تا درآینده مصدر 

 خدمات بهتر و بیشتری شوند. 

 

 من اهلل التوفیق و

 استاد محمد شریف رباطی درانی

 رئیس تدقیق و مطالعات علوم اسالمی

 شهرنو –کابل 

 یدشیخور 9911 سال خزان

 

 

 



 مقدمه مؤلف

حمد و سپاس بیکران به خدای رحمان که خالق جهان و حامی مظلومان است، بی تردید اکرام 

وعنایات  خداوند کریم نصیب هربنده ای که شود به سعادت وعافیت مؤبد اندر و به آستان فوزعظیم  

 نایل می گردد.

سانی قاید رسل که برنامۀ زندگی ان صلی اهلل و علیه وسلم درود به آخرین پیامبر، محمد رسول اهلل 

پیام های الهی و ارشادات نبوی را  یاران صدیق او کهدرود به و عزت جاودانی را به ارمغان آورد و 

تا آخرین حدِ توان خویش تمثیل نمودند و دوران تاریخ طالئی اسالم، بدست های پرتوان آنها رقم 

 خورد.

الحیت و ین نمود  صبهمانگونه که اسالم عزیز، حقوق زنان را در ابعاد مختلف زندگی تثبیت و تأم

ظرفیت آنها را در باب حق مالکیت و تصرفات اقتصادی و مالی نیز بشکل غنامند و صریح تبیین 

 داشت که یکی از آن گزینۀ تقویت مالی زنان از دَرَک حق میراث است.

سالم هیچ فشاری باالی زنان وارد نیست که باعث اتالف حق و محکومیت و تنقیص از نظر ا

محترم بوده  اقتصادی عزیز و شخصیت شان در فامیل و اجتماع باشد. جایگاه آنان درعرصه مادی و

 فرو گذاشت و اهمالی راجع به مکانت مالی آنها دیده نمی شود .  هوهیچگون

بایست هریکی از مردان و زنان حدود مسئولیت، صالحیت و موازنه استحقاق شرعی خود را بدانند، 

 به  آن قانع باشند و به سهم و حق دیگران متجاوز و مانع و مزاحم واقع نشوند. 

رسالۀ حاضر پیرامون میراث زنان است اما چون میراث نصف علم و یک بحث بسیار وسیع، عمده،  

و حساس است و گنجایش این مختصر و بساط علمی این حقیر تاب توسعۀ آنچنانی ای را که میراث 

سوط  طی تحقیق آید ندارد مع هذا اثر هذا تا حدودی بیانگرسهم زنان در به شکل فراگیر و مب

میراث و مقایسه میراث آنها با مردان  بوده لکن بیشترِ مباحث روی عوامل باز دارنده از دسترسی 

زنان به حق میراث و شرح چالش های موجود درین باب دور می زند و غالبا در تسهیل زمینه و 

و همواری  بستر جهت دست یافتن آنها به حق میراث ترکیز شده و همچنان  فراهمی شرایط مساعد

راجع به زنان و یتیمانی که از جانب بعضی ها به خاطر ندادن میراث متضرر می شوند  تذکراتی 



و تحذیرات مطرح شده است تا  اعالمات و هشدارهاآمده و کیفر ظلم و خشونت در برابر آنها با 

ان واقعا به حق میراث خود دسترسی پیدا نموده و شرعا صاحب زنزمینه ها طوری برابر شود که 

 امکانات مالی شوند.

انی قرآن عظیم الشأن که در این اثر آمده است از تفسیر نور نقل گردیده و سایر ترجمۀ آیات نور

 مسایل و مباحث آن نیز به مراجع معتبر اتکاء دارد. 

در سراپرده این رساله کوچک هرگاه دید و رأیی به صواب رفته باشد الطاف وعنایات الهی است  

تقصیر و سهوی رو نما گردد از کمبود و ناتوانی های این جانب بوده که از خوانندگان محترم  و اگر

 انتظار است برادر حقیر خود  را از آن اطالع فرمایند.

از خداوند بزرگ و توانا استدعا دارم تا در دنیا وعقبی مارا تحت نظر رحمت و مورد بخشش قرار 

 دهد وتوفیق و استعداد خدمت به دین مبین اسالم  را برای ما لطف فرماید. 

 

 اء السبیلواهلل الموفق والهادی الی سو

 عبدالعظیم جهیر

 هـ ش 9911 سال خزان

 افغانستان - کابل
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 زنان و حق میراث

 

 

 

 فصل اول

 میراث ومال
تا واژۀ حق  مستلزم آن استبحث  ( است آغاز از آنجا که عنوان اثر موجود ) زنان و حق میراث

 مختصرا تعریف شود.

 : تعریف حق

 : دارد که معانی مشهور و مستعمل آن قرار ذیل می باشد یحق در لغت معانی زیاد

 حق به معنی صدق است چنانچه گفته می شود سخن شما حق است یعنی راست و مطابق واقع است.

 حق به معنی عدل است چنانچه گفته می شود قضات باید به حق حکم کنند یعنی عدالت نمایند.

شود این حق من است یعنی نصیب و ملک من معنی نصیب و ملک است چنانچه گفته می به  حق

 است.

حق به معنی ثابت و غیر قابل انکار است چنانچه  گفته می شود قیامت حق است یعنی ثابت و غیر 

  می باشد. قابل انکار

تعریفات مختلف دارد که تعریف عام آن این است که حق  ،حق از نظر مکتبهای حقوقی مختلف

 1 قانون بیان و حمایه می گردد.    که توسطصالحیت مادی و یا معنوی است 

 : تعریف میراث

  .کلمه میراث در زبان عربی مصدر بوده فعل آن ورث  است
 

 خورشیدی 1934بهار  مؤلف پوهاند عبدالعزیز، نارش: انتشارات سعید نوبت چاپ، پنجم 64دیدگاه فقه و قانون، صفحه  احکام میراث از  - 1 
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اث میر  لفظ .در فعل ورث می باشدمص وراث به یک معنی استعمال می گردد می کلمه ارث و

 .معنی استعمال گردیده است لغت به دودر

 1   .یکی از اسماء خداوند جل جالله وارث استاز اینجاست  که  به معنی بقا و -1

 2   ن ْحُن الْو ارِثُون  { ُُنِيُت و   إِنَّا ل ن ْحُن نُْحِيي و   و  } 

 .  یمباش وارث ) جهان ( می و باقی بوده ( ) وگردانیم و می میرانیم مائیم که زنده می  و :  ترجمه

 3   . باقی استمخلوقاتش  یفنا چه ذات او بعد از

م به قوم یک قو یک شخص به شخص  دیگر یا از ک  چیز ) حسی باشد یا معنوی ( ازانتقال  ی - 2

 4   .برده استفالن به میراث  بزرگی را ازو گفته می شود مال  .یگرد

 یا از قومی به قومی دیگر.  میراث یعنی انتقال چیزی از کسی به دیگری و

 5   ارزش خواهد بود. بزرگی شرف و این تعریف شامل ثروت، علم، دانش، مجد و

 فقهی و حسابی است که توسط آن حصۀ  در اصطالح فقهای اسالمی علم میراث عبارت از قواعد

 6   میت معلوم می گردد. وارث از متروکۀ

ود در اصطالح حقوقی مقص و لی است که از متوفی به جا می ماندامواو لغت به معنی ترکه  رث دراِ

 7   . پس از فوت به وراث او از آن انتقال مالکیت اموالی 

بوده و  فرائض جمع فرض .علم فرائض نیز مسمی گردیده استبه علم میراث در کتب فقه اسالمی 

 در لغت به معناهای متعددی استعمال گردیده است.

ا ف ر ْضتُْم } مثل این قول خداوند جل جالله  ،به معنای تقدیر و تعین -1  ،مه فرضکه کل {ف ِنْصُف م 

 معنی تعین و تقدیر را می دهد.
 

  11احکام میراث از دیدگاه فقه و قانون  صفحه  -1 

 29سوره حجرآیه  - 2 

 11احکام میراث از دیدگاه فقه و قانون  صفحه   - -9 

 11احکام میراث از دیدگاه فقه و قانون  صفحه   - 6 

 36احمدیان، نارش، نرشاحسان، چاپ، چاپخانه مهارت نوبت چاپ اول ، مؤلف محمد  22صفحه در آئینه قرآن، سیامی جامعه شناسی زنان  -1 

 11احکام میراث از دیدگاه فقه و قانون  صفحه   -4 

 22صفحه در آئینه قرآن، سیامی جامعه شناسی زنان  -7 
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ْفُروًضا } مثل این قول خداوند جل جالله  ،به معنای قطع -2 عنی که کلمه فرض در اینجا م {ن ِصيبًا م 

  قطع را می دهد.

ل يْك  الُْقرْآن   } به معنای نازل، مثل این قول خداوند جل جالله  -3 ض که کلمه فر {إِنَّ الَِّذي ف ر ض  ع 

 معنی نازل و فرود آمدن را می دهد. ،در این آیه

ا ك ان  ع َل  النَِّبيِّ ِمْن ح  } به معنای حالل، مثل قول خداوند جل جالله   -4 که  {ر جٍ ِفيَم  ف ر ض  اللَُّه ل هُ م 

 معنی حالل را می دهد. ،کلمه فرض دراین جا

فرض  که کلمه { ق ْد ف ر ض  اللَُّه ل ُكْم ت ِحلَّة  أ ْْي اِنُكمْ  }به معنای بیان، مثل قول خداوند جل جالله  -5

 در اینجا به معنای بیان آمده است.

« ا ال قرض ما اصبت منه فرضا و» به معنای چیزی که بدون عوض داده می شود مثل قول عرب  -6

آوردن  فرض به معنای به دستکه کلمه  یعنی چیزی از او در مقابل عوض و یا بدون عوض نگرفتم 

از معانی فوق در میراث موجود شده می تواند  بدون عوض استعمال شده است و هرکدام یک شی

ل مفصزیرا سهام در میراث مقدر و معین بوده و از طرف خداوند جل جالله نازل شده و به صورت 

بیان شده است و گرفتن میراث برای ورثه حالل بوده و بدون کدام عوض مستحق مال مورث خود 

  1می گردند.   

 : موضوع و غرض علم میراث

طوری که از تعریف علم میراث معلوم می شود موضوع علم میراث ورثه و متروکه بوده و غرض 

 2  مطابق احکام شریعت اسالمی می باشد.   ،آن ایصال حقوق برای ورثه از ترکه

  : اهمیت علم میراث

مسائل میراث در شریعت اسالمی از مهمترین ابواب فقه اسالمی شمرده شده و به اعتبار اینکه این 

انسان در حالت وفاتی او بحث می کند و یا به اعتبار اینکه  لم بر خالف علوم دیگر از وضع ترکۀع
 

 14احکام میراث از دیدگاه فقه و قانون  صفحه   - 1 

 14احکام میراث از دیدگاه فقه و قانون  صفحه   - 2 
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به یکی از اسباب ملک یعنی اکتساب ملکیت اموال به صورت اضطراری اختصاص دارد و یا از 

آن  م،صلی اهلل علیه وسلجهت تشویق و ترغیب در آموختن این علم است که حضرت رسول اکرم 

 : استفرموده را نصف علم وانمود ساخته طوری که 

لَّ  »  ات ع  لُِّموه  ع  ر ائِض  و   1    «... ف ِإنَُّه ِنْصُف الِْعلْمِ  ُموا الْف 

 یاد بدهید آن را زیرا فرائض نصف علم است. یعنی یاد گیرید فرائض را و

اِدل ٌة »  ٌة ع  ٌة أ ْو ُسنٌَّة ق اِِئ ٌة أ ْو ف ِريض  ا ِسو ى ذ لِك  ف ُهو  ف ْضٌل آي ٌة ُمْحك م  م  ال ث ٌة و   2  «  الِْعلُْم ث  

آن فضل زاید است یکی آیات محکم ) آیات احکام ( و یا چیز است و غیر از علم سه :  ترجمه

 میراث است. و استوار است و یا احکام عادالنۀ  سنت برپا

راشدین و بعد از آن مورد اهتمام خاص قرار گرفته  ینجاست که علم میراث در عهد خلفایاز ا

چنانچه روایت شده است که حضرت عمر رضی اهلل عنه در سال هشتم هجرت شخصا به شام رفته 

تا برای مردم میراث بیاموزاند. البته بیان احکام میراث به طور مفصل در شریعت اسالمی از طرف 

  3   بهترین دلیل اهمیت این علم می باشد.  ،شارع

 ارکان میراث : 

 ارکان میراث سه است :

 وجود متوفی یا آنکه حکم وی را به خود گرفته است چون گم شده. -1

وجود وارث، یعنی خویشاوند  زنده متوفی و یا آنکه حکم وی را به خود گرفته باشد چون  -2

 طفل در رِحمِ مادر

 . وجود مال و یا ترکه متوفی -3

 4 .   مختل شود میراث به کلی مختل می شودهرگاه رکنی از این ارکان سه گانه 

 
 

 کتاب الفرائض، باب الحث علی تعلیم الفرائض 2713سنن ابن ماجه حدیث شامره  - 1 

 کتاب الفرائض، باب ما جاء فی تعلیم الفرائض  2221سنن ابی داود  حدیث شامره  - 2 

 17 - 14احکام میراث از دیدگاه فقه و قانون  صفحه   - 9 

 هـ ش نوبت چاپ اول نارش: انتشارات مستقبل 1939ر محمد ابراهیم بلخی سال طبع مؤلف پوهنوال دکتو  21میراث نظری و تطبیقی صفحه  -6 
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  اسباب میراث :

 اسباب میراث سه است : 

 .اشدب نگرفته صورت شوهر و زن بین خلوت یا و مقاربت اینکه لو و صحیح نکاح عقد – 1

 قرابت و خویشاوندی نسبی بین متوفی و میراث برنده وجود داشته باشد. – 2

 ُعصوبت ریقط به اش کرده آزاد بردۀ از کننده آزاد آن، سبب به  که برده تحریر به احسان رابطۀ – 3

 1 .  برد می میراث

 شروط میراث : 

 شروط میراث سه است :

 .مفقود چون متوفی حکمی یا و حقیقی مرگ ثبوت – 1

 رِحم مادر. در حمل مثل متوفی، مرگ از بعد وارث حکمی یا و حقیقی حیات ثبوت – 2

 .وارث قرابت درجۀ و جهت نوع، معرفت – 3

 2بدون اجتماع شروط سه گانه اجرای میراث نا ممکن است.   

 موانع میراث : 

 موانع میراث چهار است :

بردگی با تمام اشکالش مانع میراث می باشد، حنبلیها بردۀ نیم آزاد را نیم، مستحق می دانند، نظر  -1

 به حدیث پیامبر صلی اهلل علیه وسلم، که می فرماید :

ت ق  ِمنُْه »  ا ع  اِب م  رِث  ِبِحس  ا أ ْو ِمري اثًا و  دًّ اب  الُْمك ات ُب ح   3 «  إِذ ا أ ص 

 یعنی هرگاه ) برده (  مکاتب مستحق حدی یا میراثی گردد به مقدار آزادیش میراث می برد.
 

 21میراث نظری و تطبیقی صفحه   - 1 

 24میراث نظری و تطبیقی صفحه   - 2 

کتاب الدیات، باب فی  6122کتاب البیوع، باب ما جاء فی املکاتب اذا کان عنده ما یؤدی و سنن ابی داود  1213سنن الرتمذی حدیث شامره  - 9 

 دیة املکاتب 



41 | 

 

 زنان و حق میراث

کفاره را الزم می گرداند وی را از میراث محروم می سازد  یا قصاص، قاتل بر قتلیکه هر قتل، – 2

 چون قتل عمدی، قتل خطایی و قتل شبه عمدی که با ابزار کشنده نباشد .

  پیامبر صلی اهلل علیه وسلم، می فرماید :

ْيئًا  »   اتُِل ش    1   «و ال  ي رُِث الْق 

 یعنی قاتل چیزی میراث نمی برد. 

 : و متوفی، پیامبر صلی اهلل علیه وسلم، می فرماید وارث بین دین اختالف – 3

  2   « ال  ي رُِث الُْمْسلُِم الْك اِفر  و ال  الْك اِفُر الُْمْسلِم  » 

 یعنی مسلمان از کافر و کافر از مسلمان میراث نمی برد.

 و دوستانه روابط نبودن و وارثش پادشاهی در کشور دو اختالف از مراد دار، اختالف – 4

 یپلماتیک بین آنها می باشد .د

به اتفاق علما اختالف  دار، بین مسلمانان مانع میراث نمی گردد و علمای احناف و شافعی ها اختالف 

دار را چه حقیقی باشد یا حکمی بین کافران مانع میراث می دانند  پس کافر حربی از خویش خود 

 میراث برده نمی تواند.که ذمی باشد و کافر ذمی از خویش خود که مستأمن باشد 

بناء اگر یکی از موانع بین متوفی  و وارثش وجود داشت وارث از میراث محروم می گردد با آنکه 

 3 ارکان، اسباب و شروط میراث  وجود داشته باشند.  

 : گذشته ها راجع به میراث تعامل در

 : نزد رومانی ها

قت و یک سلسله تعدیالت ) باالخره در و مباحث اجتماعی نزد رومانی ها با توجه به مبانی و 

 هگرفت قرار میراث قاعده و اساس قرابت و صادر اوامری میالدی 547 – 543امپراطوری غسطانیوس  
 

 کتاب الدیات، باب دیات االعضاء  6146سنن ابی داود حدیث شامره  - 1 

 کتاب الفرائض، باب الیرث املسلم الکافر والالکافراملسلم   4746صحیح البخاری حدیث شامره   - 2 

 22 - 24میراث نظری و تطبیقی صفحه   - 9 
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مستحق  هرطبقه درحالت نبودن طبقه فوقانی و نمود می انتقال بالترتیب ذیل اشخاص به میت میراث

 میراث شناخته می شد.

 فروع میت چون پسر و پسرِ پسر  -1

 اصول میت چون پدر پدر کالن  -2

 مادر باشند ( و اوالد آنها برادران اعیانی ) برادرانی که از یک پدر و -3

 خواهران اعیانی و اوالد آنها -4

 از مادر جدا باشند ( و اوالد آنها برادران عالتی ) برادرانی که از پدر یکی و -5

 و اوالد آنها  خواهران عالتی -6

 برادران مادری و اوالد شان  -7

 خواهران مادری و اوالد شان  -8

میراث  قطبقه مرد ها و زنان شان حق مساوی در میراث داشته و یکی باالی دیگری دراستحقا هر در

اگر از میت اشخاصیکه فوقا ذکر گردید باقی نمی ماند میراث او به اقارب  بعید  نداشت  و ترجیح

 قریبی نمی داشت ترکه او مالِ دولت پنداشته می شد.  ،انتقال می گردید و اگر میتاو 

زوجه حق میراث را در مال شوهر خود نداشته چنانچه شوهر حق میراث را در مال زوجه نداشت 

زیرا آنها قریب یک دیگر نبوده و قاعدۀ که به اساس آن میراث را بین اقارب توزیع می کردند به 

 1 نمی گردید.   آنها تطبیق

 یونان قدیم :   در

موالی ا وت عامه پنداشته وهر شخص در ادارۀقوانین یونانی اموال اشخاص و فامیل ها را جزئی از ثر

که به تصرف داشت وکیل حکومت شمرده می شده و باید در تصرف اموال درایت تام می داشت 

  .و با کمال فهم و دانش در آن تصرف می کرد
 

 12احکام میراث ازدیدگاه فقه و قانون، صفحه   -1 
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بناء طریقۀ را که در میراث بکار می بردند این بود که شخص در حال حیات خود مقابل جمعیت 

مخصوص که به این امر موظف بود و بنام جمعیت ملی یاد می گردید شخصی را تعیین می کرد 

ی ریاست فامیلی به او انتقال م ،بعد از وفاتچنانچه  که بعد از فوت او در اموالش تصرف نماید 

 طریقه یونانی های قدیم  .و حق ازدواج خواهران و دختران متوفی نیز مربوط به او می شد گردید

در میراث با نظام اول میراث در روم قدیم مشابهت داشته تنها فرقی که در آن دیده می شد این بود 

که صحت تعین خلیفه یا وصی به اساس حکم جمعیت ملی صورت گرفته و به این حکم هر وقت 

مان، هرشخص که می خواست حق داشت اعتراض نماید زیرا طوریکه ذکر گردید اموال هر ز و

 1 شخص  جزءِ از ثروت عامه پنداشته می شد.  

 :  درطوایف شرقی قدیم

طوایف شرقی قدیم طوایفی  هستند که در شرق تا انقراض دولت یهودی و ظهور رومانی  از منظور

 شامی ها، عربها فنیقی ها وغیره.ها بودند چون طورانی ها، کلدانی ها، 

این طوایف دارای اخالق و طبایع متشابه بوده که نظر به تشابه طرق معیشت عادات دارای قوانین 

 متقارب و متشابه بودند، احکام میراث و نکاح و طالق در بین شان تا حدی زیاد باهم شباهت داشت.

 یرا آنها زندگی بدویتحکیم روابط فامیلی بوده ز ،غرض و هدف عمده در وضع قوانین میراث 

 تأمین معیشت از جایی بجای دیگر سفر مینمودند و احیانا نزاع های داخلی نیز بین شان داشته برای 

  .می پیوست بوقوع 

بناء به رئیس فامیل احتیاج داشتند و رئیس فامیل در تصرفات خود مطلق العنان بوده به آراء و 

قایم  ،یتخود بخود بدون وص ،متأثر نمی گردید. ازینجا بود که فرد بزرگ فامیلنظریات دیگری 

مقام پدر می گردید و اطفال و زنان از میراث محروم می گردیدند زیرا آنها مسئولیات فامیل را طبق 

 2 مقتضیات آن وقت متحمل شده نمی توانستند.  
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 زنان و حق میراث

 : نزد مصریهای قدیم

 اهالی تا وقت قیام ملک بخور )  ( مالک زمین شناخته نمی شد واراضی مصر ملک فراعنه بود و 

طریقه را که درمیراث گرفتن بکار می بردند این بود که شخص بزرگ فامیل قایم مقام میت در 

آن گردیده اما ملکیت زمین به او انتقال نمی گردید چنانچه شخصی که  انتفاع از وزراعت زمین  

اص فامیل امتیازات مالی خاص نداشته بلکه جمیع اوالد خدیگر اشقایم مقام متوفی می گردید از 

تقسیم و استحقاق حق مساوی داشته فرق بین زن و مرد دیده نمی شود  و تمام افراد فامیل  در

 اماو م عمه بصورت مشترک زندگی می کردند  و برای زنان، مادر و خواهران و برادران  و کاکا و

ند اما تا اکنون راجع به حصه های شان در میراث معلومات بدست و خاله را نیز میراث  می داد

 1 نیست.  

 : نزد یهودی ها

قدیم از جمله اوالد میت، ذکور را مستحق میراث می دانستند برابر بود که این شخص  یهودیان در

از نکاح صحیح بدنیا آمده باشد و یا از غیرصحیح، درحال تَعدُد ذکور برای پسر بزرگ دو چند 

رد را تعیین و باقی را بین شان مساویانه تقسیم می کردند اما دختر تنها مستحق نفقه و خحصه پسر 

نها نیز موجود نبود حق تربیه و نفقه آ ءبود و برای او حصه معینی در میراث  مورث شان ابتدا تربیه

تا سن دوازده سالگی دوام می کرد و اگر میت پسر نمی داشته پسرِ پسر او مستحق میراث  پنداشته  

رِ دختشده و درحالت  عدم وجود آنها میراثش برای دختر او و در حالت عدم موجودیت دختر، به 

 دختر او داده می شد.

و اگرمیت اوالد و نواسه نمی داشت جمیع میراث او به پدرش داده می شده و درحالت عدم وجود 

پدر، پدر کالن مستحق جمیع میراث می گردید. و اگر میت پدر کالن هم نمی داشت اقارب دیگر 

رجیح ستحقاق  میراث  تمیت مستحق میراث می گردید که در این صورت برای اقارب  قریب، در ا

  داده می  شد.
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هرگاه میت وارثی از اشخاص فوق که ذکر گردید نمی داشت مالک اموال او شخصی می گردید 

را که تصرف کرده بود تا مدت سه سال نزد ی که اولتر از همه اموال او را تصرف می کرد و اموالِ

 گری انتقال دهد زیرا امکان آن میاو حکم امانت را داشته، نمی توانست  ملکیت او را بشخص دی

رفت که در ظرف این مدت  شخصی از اقارب میت ادعای ارث در اموال او نماید اگر در ظرف 

این مدت شخصی که خود را مستحق میراث اموال میت محسوب نماید ظاهر نمی گردید  شخص 

ید زم ببیند بنمامذکور مالک اموال دانسته شده و می توانست در آن، هر نوع تصرفی را که ال

او را که یهودی  شخصی که به دین یهودی می آمد  و دین اصلی خود را ترک می کرد اقاربِ

نبودند  مستحق میراث اموال او ندانسته اما او را مستحق میراث در اموال اقارب غیر یهودی محسوب 

هود خود میراث می کردند و یهودی که این دین خود را ترک  می کرد نمی توانست از اقارب  ی

گیرد  چنانچه پسری را که پدر و یا مادر خود را لت و کوب می کرد مستحق میراث در اموال 

 1 والدین و اقارب  نمی دانستند.  

 : نظام میراث در زمان جاهلیت قبل از اسالم

رای دند وبعربها در زمان جاهلیت به صورت بدوی زندگی کرده اکثرا به مال داری مصروف بو

یله به تمایل داشته یک قب یگرسفر می کردند به غارتگری و جنگجای دحیات از یک جا ب امرار

 .دارایی شان را می بردند قبیله دیگر حمله کرده مال و

به اشخاصی که سالح را حمل کرده می توانستند احتیاج مبرم احساس می شد و در قبیله دارای   

امتیازات اختصاص آنها به میراث بود اطفال و زنان را در مال امتیازات زیادی بودند که یکی از این 

میت مستحق میراث نمی دانستند بلکه تمام متروکه او برای پسران بالغ او که قدرت حمله و دفاع  از 

قبیله را داشتند داده می شد اسبابی  که شخص به اساس آن در زمان جاهلیت مستحق میراث دانسته 

  : ورت و بلوغ قرار ذیل بودمی شد عالوه بر صفت ذک
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رابت رد قمج : عربها در زمان جاهلیت قرابت را سببی از اسباب میراث می دانستند اما به قرابت -1

در استحقاق میراث اکتفا نکرده قریبی را مستحق میراث در مال میت می شمردند که با وجود قرابت 

ه بود که اطفال و زنان مستحق میراث دانستمی داشت و از اینجا  قدرت حمایه و سر پرستی فامیل را

نمی شد زیرا آنها نمی توانستند سالح را حمل نموده و در وقت ضروری با دشمنان محاربه نمایند 

یا  بناء میراث شخص برای پسر بالغ و یا برادر و ، و از فامیل طوری که الزم است سر پرستی کنند

 کاکا و پسران او داده می شد.

: در زمان جاهلیت عربها عادت داشتند که یک قبیله با قبیله دیگر و یا  یمان بستن (تحالف ) پ  -2

والء می بست وعبارات چون ) دمی دمک و هدمی  یک شخص با شخص دیگر پیمان دوستی و

، اناز ذکر این چنین کلمات در پیم و تطلب بی و اطلب بک ( که منظور هدمک و ترثنی و ارثک

اقدین ع ر شمرده  می شد طوری که هرکدام ازدوستی و مودت بین دو نفمظهر استحکام  دوستی و

همدیگر میراث می بردند به و مرگ دیگر مربوط می دانست و از  حیات و مرگ خود را به حیات

عبارت دیگر وقتی پیمان دوستی بین دو شخص عقد می گردید و مرعی االجراء قرار می گرفت به 

که برو نازل می شد شریک  در تمام مصایبِ و ه اع کرداساس آن یک شخص از شخص دیگر دف

ر قید وفات می کرد شخصی که د ،دیگر یکی از این متعاقدین اگر قبل از عاقدِ پنداشته شده و هر

 حیات بود از او میراث می گرفت.

رایج ا نی و پسر خواندگی بین عربهبَ : در زمان جاهلیت قبل از اسالم تَ (نی ) پسر خواندگی بَتَ – 3

ه او آن پسر شخصی دیگر ب به اساس بود احیانا شخصی پسر شخص دیگری را پسر می خواند و

ردیده و قائم مقام پسر اصلی قرار می گرفت و نسبت او از پدر اصلی اش قطع می گردید منسوب گ

 و قدرت حمل سالح و حمایه و و حینی که شخص وفات می کرد پسر خوانده که بالغ می بود

راث می از مال او می می داشت مثل پسر اصلی او مستحق میراث دانسته شده و امیل راتی فسرپرس

 1 گرفت.  
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 زنان و حق میراث

 : نظراسالم درآمدی براهمیت مال از

 قش مال را درن بایسته است تا موقعیت و  به مال ارتباط میگیرد توجه به اینکه موضوع میراث با

 . حیات انسان تا حدودی به تعریف بگیریم

 ابعاد فضیلتی و صدقات و حسن و سایر مالی ارتباط داردموضوع به اسالم در  جهاد وحج  و اتزک

ادرت و مباجتماعی  و ارائۀ خدمات رفاهی و فراهمی تسهیالت  در زندگی همکاریها با مردم ناتوان 

ت حایز اهمیلی یک امراازین لحاظ موضوع ممال دارد پیوند و تعلق به  همه به صدقه جاریه همه و

 اهتمام است.  سزاوار درخور توجه و و

 :  به خیرشده است مال تعبیر آیات قرآن کریم از در

ِديٌد { رْيِ ل ش  إِنَُّه لُِحبِّ الْخ    1    } و 

 .ی شدیدی به دارائی و اموال دارد : و او عالقهترجمه 

 2  .  الْخَیْرِ: اموال و دارائی

ِصيَُّة  } رْيًا الْو  ْوُت إِْن ت ر ك  خ  كُُم الْم  د  ل يُْكْم إِذ ا ح َض   أ ح   3    {...كُِتب  ع 

اسباب و علل ( مرگ فرا رسد، اگر دارائی  هنگامی که یکی از شما را ) امراض مخوف و:  ترجمه

وصیّت بر شما  ) از سوی خدا قانون ( خود به جای گذاشت از فراوانی ) با توجّه به عرف محلّ (

 .واجب شده است

عرف محلّ فراوان دارائی و مالی است که برابر ،مراد، که در اینجا : مایه سود و صالح حال خَیْراً

 4  . بشمار آید
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زیرا اسم ) خیر ( بر مال اندک و بسیار هر  ،مراد از ) خیر ( مطلق مال است، چه کم باشد و چه بسیار

 1 دو اطالق می شود.  

س  }  الْم  الْي ت ام ى و  ِبني  و  اْْل قْر  يِْن و  الِد  رْيٍف لِلْو  ْقتُْم ِمْن خ  ا أ نْف  اذ ا يُنِْفُقون  قُْل م  ِبيِل{اي ْسأ لُون ك  م  ابِْن السَّ  2 كِنِي و 

و (  : چه چیز را صدقه و انفاق کنند؟ بگو آنچه از ) مال و دارائی پاکیزه  دپرسن از تو می:  ترجمه

د از آن پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان و واماندگان کنیپسندیده صدقه و انفاق می 

 در راه ) و بریده از مال و دارائی خویش ( است. 

 3   .: مراد مال و ثروت است خَیْرٍ

 ایت ورض فرماید که این نوع نامگذاری نشانۀ یاد می  ثروت به عنوان خیر خداوند متعال از مال و

 4   د.نمذموم دانستن تلقی نمی شو به هیچ وجه به عنوان نارضایتی و مدح است و

می  و  5  بر رسول خدا منت می نهد. ،گردانیدنبی نیاز  قرآن به خاطرغنی و خداوند متعال در

 فرماید:

ائِاًل ف أ ْغن ى {  ك  ع  د  و ج    6   } و 

  ثروتمند و دارایت کرد ؟  چیز نیافت و بی و : تو را فقیر ترجمه 

 به وسیله فرزندان و به راه می شود و اقتصادی رو ثروت است که زندگی مادی له مال وبه وسی

 7   نیروی انسانی است که زندگی اجتماعی اداره می شود.

 : خداوند متعال می فرماید
 

هـ  ش نارش: انتشارات شیخ االسالم احمد  1929ترتیب و ترجمه، عبدالرؤف مخلص، چاپ دوم سال  226تفسیر انوارالقرآن جلد اول صفحه  - 1 
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ل   ع  ال ُكُم الَِّتي ج  ه اء  أ ْمو  ف   1  اللَُّه ل ُكْم ِقي اًما ... {  } و ال  تُؤْتُوا السُّ

 . چرا که خداوندشما است به خود آنان تحویل ندهیدخردان را که در اصل اموال اموال کم  ترجمه :

 اموال را برایتان قوام زندگی گردانده است .

 2  برجائی .  پا سیله پایداری و مایۀ: و قِیَاماً

یع ضا از اسراف و محافظت از اموال خود فرا می خواند ودرهمین رابطه است که اسالم مردم را به  

گردانیدنش آنان را پرهیز می دهد حتی بر کسانی که راه اسراف اموال خود را در پیش گرفته اند 

دستشان را از تصرف در آن کوتاه می نماید زیرا جامعه اسالمی در اموال شخصی  می نهد و« جرحِ» 

 سفهاء را به گروه و همین دلیل است که اموال اسراف کاران و به حقوقی است و آنها دارای حق و

ال ُكُم.... {  3  فرموده جماعت مورد خطاب نسبت داده و ه اء  أ ْمو  ف   } و ال  تُؤْتُوا السُّ

 . خردان را که در اصل اموال شما است به خود آنان تحویل ندهید اموال کمیعنی 

هزینه های زندگی خویش میانه روی را در  مخارج و همچنین قرآن کریم کسانی را که در مورد

می  و همآهنگی را ایجاد می نمایند تمجید می نماید هزینه تعادل و میان در آمد و پیش می گیرند و

 4   .فرماید

اًما ل ْم ي ْقُُتُوا و ك ان  ب نْي  ذ لِك  ق و  ُقوا ل ْم يُْْسِفُوا و  الَِّذين  إِذ ا أ نْف   5   { ...} و 

نند و ک روی می ترجمه : و کسانیند که به هنگام خرج کردن ) مال برای خود و خانواده ( نه زیاده

 روی و اعتدال را رعایت نه سختگیری، و بلکه در میان این دو ) یعنی اسراف و بخل ، حدّ ( میانه

 کنند. می

این نیست که خداوند  رساتر از و دیدگاه اسالم گویا تر اهمیت مال از ارزش و هیچ موضوعی بیانگر

تن داش محکم کاری و نگهداری و محافظت و قرآن را در رابطه با امور مالی و طوالنی ترین آیه 
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مداینه شهرت  این آیه به آیۀ دادن قرض نازل فرموده است و ... در معامالت و رهن و شاهد و سند و

 : و در بخشی از آن می فرماید  1   .دارد

لْي ْكتُْب ب ْين ُكْم ك اتٌِب بِ }ي ا  ى ف اكْتُبُوُه و  مًّ ٍل ُمس  يٍْن إَِل  أ ج  اي نْتُْم ِبد  نُوا إِذ ا ت د  ْدِل و ال  ي أْب  اأ يُّه ا الَِّذين  آم  لْع 

قُّ ...{ ل يِْه الْح  لْيُْملِِل الَِّذي ع  ُه اللَُّه ف لْي ْكتُْب و  لَّم   2   ك اتٌِب أ ْن ي ْكتُب  ك َم  ع 

اید! هرگاه به همدیگر تا مدّت معیّنی ) از لحاظ روز و ماه و ای کسانی که ایمان آورده  :  ترجمه

ای  سندههیچ نوی گرانه آن را بنویسد، و داد ،ای سال ( وامی دادید، آن را بنویسید، و باید نویسنده

 ید بنویسد ونویسنده با( بدان گونه که خدا بدو آموخته است، سرپیچی نکند. پس سندنوشتن )  از

 ، باید امالء کند.ی او است آن کس که حق بر ذمّه

پس ازآنکه خداوند متعال به نوشتن و شاهد گرفتن و »  :این آیه می فرماید تفسیر امام قرطبی در

رهن نهادن دستور فرموده است این آیه در مورد حفظ  و صیانت اموال و تالش برای رشد آن نصی 

 3   «تصریح اس قاطع و

 قر وف دارایی در نظر اسالم است نگرش اسالم به منزلت ثروت و چیزی که بیان کننده ارزش و

ر به زیان فق شر و فرموده های خویش ازبارها در  صلی اهلل علیه وسلم،خدا ناداری می باشد رسول 

 4خداوند پناه می برد.

ة  أ نَّ النَِّبيَّ »   ائِش  لَّم   ع ْن ع  ل يِْه و س  َلَّ اللَُّه ع  ْغر ِم  ص  الْم  الْه ر ِم و  ِل و  ك ان  ي ُقوُل اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ ُعوذُ ِبك  ِمن  الْك س 

ْْبِ  اِب الْق  ع ذ  ْْبِ و  ِفتْن ِة الْق  ِفتْن ِة النَّاِر و  اِب النَّاِر و  ْث ِم اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ ُعوُذ ِبك  ِمْن ع ذ  الَْم  ِّ و  ِّ فِ   و ر  تْن ِة الِْغن ى و ر 

ْقِر   5  ...« ِفتْن ِة الْف 
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 زنان و حق میراث

الها بار : فرمود می صلی اهلل وعلیه وسلم  عنها روایت است که گفت پیامبرعایشۀ رضی اهلل از : ترجمه

گناه، بار الها به تو پناه می جویم از  قرضداری و سالخوردگی و به تو پناه می جویم از سستی و

 شر فتنه ناداری.   از شر فتنه توانگری و ر وعذاب قبر وبفتنه ق آتش ) دوزخ ( و فتنه عذاب آتش و

 صلی اهللهای رسول اکرم  موضوع دست رسی به غنامندی تا آنجا مطرح است که یکی از دعا

 :این دعا بود  علیه وسلم

اف  والِغنى »  ف   1  « اللَّهمَّ إِّن أسألك الُهدى والتُّقى والع 

 بی نیازی را از تو خواهانم . پاکدامنی و پرهیزگاری و پروردگارا ! راهنمایی وترجمه : 

اِدُمك  ادُْع اللَّه  ل هُ »  ْن أُمُّ ُسل يٍْم أ نَّه ا ق ال ْت: ي ا ر ُسول  اللَِّه أ ن ٌس خ  ال ُه و  . ع  : اللَُّهمَّ أ كِِْثْ م  ُه، و ق ال  ب ارِْك َ   و ل د 

  2   «ل ُه ِفيَم  أ ْعط يْت ُه 

ز تو است ا : از ام سلیم ) مادرانس ( روایت است که گفت یا رسول اهلل انس خدمتگار ترجمه

ه به هرچه ب فرزند وی را افزون گردان و خداوند برایش دعا کن. آن حضرت گفت بار الها مال و

  او می دهی برکت ارزانی کن

اسباب  آبادانی و شریان عمران و زندگی وپسندیده  زیبا و مظاهر اسالم یکی از نظر ثروت از مال و 

 3  تأمین مصالح مردم است. 

ل وسای آرمان نهایی نیست بلکه یکی از نیازها و ( و هدف ذات خود ) اقتصاد در ،دیدگاه اسالم زا 

 ادامه زندگی انسان در راستای تالش برای دستیابی به اهداف بلند تر و ضروری برای اداره و

 و قیدتیعدر واقع اقتصاد وسیله ای است که انسان را برای دستیابی به اهداف  ارزشمند تر است و

 . یدن رسالت جهانی خود یاری می دهدرسان ارزشی و
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 زنان و حق میراث

 قی واخال معنوی و فکری و اجتماعی و گی فردی وسیستم کاملی برای اداره زند نظام و ،اسالم

 ایه وآن است اما پ مهم از پویا و زنده وجزئی  اسالم و بخشی از ،سیاسی است اقتصاد اقتصادی و

 1   دن و امت اسالمی به شمار نمی رود.رسالت نهایی تم مسئولیت و و شعار محور و

گفته می توانیم که تمام احکام  ت نظر جداگانه دارد ووثر اسالم بر خالف مکتبهای دیگر به مال و 

 هدایات مالی اسالم همین نظر و وهمه ارشادات  مصدر والم ازین دیدگاه سرچشمه می گیرد اس

 تنها خداوند است و حقیقی مال تنها و است از اینکه مالک اصلی وآن عبارت  طرز دید است و

 ریعتِش م است حدودِاین خلیفه الز بر مال می باشد مورد تصرف در خلیفه خداوند در انسان نایب و

آن را در راه خداوند  آن جدا رعایت کرده و تنمیۀ ثروت و جمع آوری مال و و الهی را در کسب

 2 منافع اجتماع استخدام نماید الح ومص و

در جهت حفظ کرامت و منزلت فرد، خانواده، جامعه  اسالم مال و ثروت وسیله اند نه هدف واز نظر 

 می گیرد برهمین اساس است که مالکیت خصوصی و خانوادگی از نظر قرارمورد استفاده و امت 

چنانچه از راههای مشروع فراهم شده باشد و در راه روا و مشروع  خرچ شود و حقوق اسالم 

جهت منافع و مصالح جامعه و امت اسالمی مورد  نیازمندان و خویشاوندان از آن تأمین گردد و در

 استفاده قرار گیرد بال مانع است.

 ریامایه گزاههای مفید سردر واقع ثروت و دارایی اگر درست مورد استفاده قرار گیرند و در ر 

  .شوند مسئولیت دینی و اجتماعی، جهاد اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می نمایند

و الزم به یاد آوری است که مال و ثروت از جانب خداوند به صورت امانت در اختیار قرار گرفته   

انسان ها در بدست آوردن آن، هزینه نمودن و سرمایه گزاری آن مؤظف هستند که موازین دینی  و

  3را مراعات نمایند.   
 

 63صفحه  نقش ارزشها واخالق درارتباط با اقتصاد اسالمی -1 

 2صفحه  میراث از دیدگاه فقه و قانوناحکام  -2 
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 : خداوند متعال می فرماید

ُقوا  }  أ نْف  نُوا ِمنُْكْم و  ل ُكْم ُمْست ْخل ِفني  ِفيِه ف الَِّذين  آم  ع  أ نِْفُقوا ِمَمَّ ج  ر ُسولِِه و      1(ُهْم أ ْجٌر ك ِبريٌ ل  آِمنُوا ِباللَِّه و 

: به خدا و پیغمبرش ایمان بیاورید، و از چیزهائی ببخشید که شما را در آنها نماینده ) ی  ترجمه

، و جانشین دیگران در بدست گرفتن اموال ( کرده است. زیرا کسانی که از شما خود در تصرّف

 ایمان بیاورند و ) در راه خدا ( بذل و بخشش کنند، پاداش بزرگی دارند. 

خداوند است و مالکیت انسان تنها مالکیتی انتفاعی بهره گیری، مجازی مالک حقیقی ثروتها و اموال 

  2و مؤقتی است.   

 :  می فرماید جل جالله خداوند 

ٍء ق ِديٌر {    ْ اللَُّه ع َل  كُلِّ َش  اْْل رِْض و  و اِت و  َم  لِلَِّه ُملُْك السَّ   3} و 

 و ملک آسمانها و زمین از آن خدا است، و خدا بر هر چیزی توانا است . :  ترجمه

مطلق نیست  گسیخته وآمد و ثروت خود، مالکیتی افسار ، مالکیت انسان بر دراز نظر شریعت اسالم

بلکه مقید به قوانین و احکامی مانند زکوۀ، صدقات، نذر، وقف، قربانی، تأمین هزینه جهاد برای 

حفظ حدود و حرمت امت اسالمی و نشر دعوت و رسالت اسالم در همه ممالک است و از طرف 

ح و سازنده طریق صحی ز طریق روا بدست آمده باشد  و ازدیگر مالکیت همچنان که گفته شد باید ا

 4   هزینه شود و حقوق آن پرداخت گردد.

باید این را نصب العین داشت که انسان مسلمان فردای محشر از هرآنچه عاید و حاصل می نماید 

یده می و پرسا هر مقدار امکاناتی را که هزینه می نماید نیز از تحت استفسار الهی واقع می شود و

  .شود
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 در حدیث مبارک آمده است : 

تَّى ي ْسأ ل  »  ِة ح  ْبٍد ي ْوم  الِْقي ام  ا ع  م  الِِه ِمْن أ يْن  عن  ال ت زُوُل ق د  ْن م  ع  ل   و  ْن ِعلِْمِه ِفيم  ف ع  ع  ُعْمرِِه ِفيَم  أ فْن اُه و 

ب ُه و   مِه ِفيم  أ باْلُه  اكْت س  س  ُه وع ْن ج  ق   1   «ِفيم  أ نْف 

قدم ازهم بر نمی دارد مگر این که  مورد سؤال قرار می گیرد از  درقیامت هیچ بنده ای دو:  ترجمه

 : آنرا در چه چیزی بکار گرفته ؟ ثروتش ،را در چه چیزی سپری کرده ؟ از علمش که آن  عمرش

 : آنرا در چه چیزی بکار گرفته است؟ آنرا چگونه جمع و در چه چیزی انفاق کرده ؟ و از بدنش

لهذا یگانه فبه طغیان و سرکشی و عصیان اندر شود   ممکن ،وقتی که به استغنای مالی برسد انسان

و  اساسات و مبانی پیداکردن ،آن است که اصولراه پیش گیری از سقوط  و هالکت درین راستا 

 لو تعمی اخذمصرف کردن مال و دارایی تنها و تنها از پیام های انسان ساز و نجات بخش اسالم 

 .  شود

 : اسالم ضع مالی زنان قبل ازو

هیچگونه حقوق مالی ای برای زنان مطرح نبود  اسالم در برخی دیدگاهها به شهادت تاریخ، قبل از

نفوذ و نماد و تقدیر و اصل استحقاق داشتن،  های جاهلی و نزد ارباب زور و زر، معیارزیرا درنظام 

چیزی که زن با توجه به نفس نفیسوی و سرشت عاطفی وغلبه  ، غارت و تهور بود وتوان تاراج 

داشتن مال و امکانات اقتصادی بسرمی برد و بدون  ، آن را نداشت پس در حرمان ازاش مهربانی

اره شوهر می رفت و استعداد مالکیت و تصاحب مال  اد حیطۀ تمکین مالی از زیر تصرف پدر در

 در او معدوم بود.

 پیش پا افتاده معموال خرید و فروش می شد.زن نزد بابلیان همچون کاالی 

حق می داد که  به شوهر 117موجب ماده حتی قانون حمورابی که مشهوربه دقت وانصاف بود به 

 2 همسرش را به فروش برساند یا به گرو بگذارد.  
 

 کتاب الصفة القیامة والرقایق والورع، باب فی القیامة 2617سنن الرتمذی، حدیث شامره  - 1 
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ازدواج نزد ژاپنی ها همچون معامله خرید و فروش بوده زن حق تملک هیچ گونه مالی را نداشت 

 1  و ارث نمی برد. 

ازدواج نزد یونانیان از طریق خرید و فروش صورت می گرفت و با دیدۀ تحقیر و کوتاه بینی به آن 

 می نگریستند. و گوستاولوبون گوید:

یونانیها و بطورکلی اغریقی ها زنان را مخلوقات منحطی می دانستند که  تنها برای دوام نسل و اداره 

 را می کشتند.  هرگاه زن، فرزند زشتی به دنیا می آورد او منزل و خانه داری سود مندند و

رد رسیدن به خانه تمدن رومی مهریه و دارایی را که با خود به خانه شوهر می آورد به مج زن در

 شوهر ملک اومی گردید.

ون ست و با زنان همچشایستگی می دان اسباب فاقد اهلیت و زن بودن را یکی از ،قانون رومیان 

دیگران  نمی توانست چیزی را بر این شهادتش قبول نبود و کودک و دیوانه برخورد می نمود، بنا بر

زن حق ارث نداشت بلکه بیرون رفتن دختر، ازخانه پدری کافی بود برای این که از  توصیه نماید. 

 2  ارث محروم شود. 

جزء مستغالت به حساب  همچنان وابسته بود و 1805زن از جنبۀ  اقتصادی درقانون انگلستان تا سال 

 می آمد که مرد می توانست همسرش را بفروشد. 

حتی قانون مدنی فرانسه که اروپائیان آنرا مادرقوانین جدید می دانند ممنوع التصرف ها را کودک 

ه مصلحت زن تعدیل گردید اما هنوز هم درباره ب  1938 و دیوانه و زن می دانست تا اینکه در

برداشته شد و زن فرانسوی  1966تصرفات زن شوهر دار قیودی وجود داشت که باآلخره در سال 

 3  برای اولین باراستقالل اقتصادی خویش را بدست آورد. 

 ،رارضی اهلل عنه  عبداهلل بن عباس کتاب ) کند و کاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان ( قول 

 :  چنین آورده است که می گوید راجع به وضع زنان در زمان جامعۀ جاهلی،
 

 99در اندیشه اسالمی صفحۀ  زن -1 
  91صفحۀ  اسالمی اندیشه در زن -2

 61زن دراندیشه اسالمی صفحۀ  9 
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اگر کسی پدر یا برادرش از دنیا می رفت زنش در اختیار او قرارمی گرفت، دوست داشت آن را 

نگه  دارد تا مهریه اش را به او ببخشد یا همچنان  ادامه ی حیات دهد تا اینکه بمیرد و اموالش به او 

   1 برسد.  

جاهلیت وقتی کسی که می مرد و زنی به جای می گذاشت خانواده  عطاء بن ابی رباح می گوید : در

 2  که از میت باقی مانده بود نگه می داشتند. متوفا زن را به خاطر بچه ای کوچکی 

ذاشت نی بجای می گکسی می مرد و ز جاهلیت وقتی که پدر، برادر و یا پسر : در سدی می گوید

او اختیار داشت زود تر روی زن مزبور چادرمی انداخت، زن از آنِ او بود،  ،هر کس از وارثان زن

با مهریه شوهر قبلی با وی ازدواج نماید و یا به عقد کسی در آورد و مهریه اش را خود بگیرد اگر 

 زن به نحوی خودش را به خانواده اش می رساند از آن خود ش بود و کسی بر وی تسلط  نداشت.

در جاهلیت  حقوق زن پایمال می شد، مرد از حقوقی بر خوردار بود  اما زن حقوقی نداشت مهریه  

 3 د.  ته می شای که بر وی داده می شد از او پس گرفته می شد و به خاطر اضرار و تعدی نگه داش
 

   : دندقبل از اسالم، زنان خود، میراث می ش

ی با دشمن نم زن قبل از ظهور اسالم از میراث محروم بود زیرا او از قبیله خود دفاع نمی کرد و

مشیر ش بدهیم کسی را که اسپ سوار نمی شود وجنگید مشرکان عرب می گفتند چگونه میراث 

ا از میراث طفل خورد و اشخاص کهن سال ربناء زن، مقابل دشمن نمی رزمد،  نمی بردارد و در

 4محروم می گرداندند.

ابر زنان در اینجا هم توقف نداشت بلکه مسئله تا سطحی رسیده سخن در باب ظلم و اجحاف در بر

 بود که خود زنان همچون اموال، امتعه و زمین به میراث برده می شدند.
 

علی حسنی ندوی ترجمه عبدالحکیم عثامنی  تألیف ابوالحسن 124صفحۀ  ،کند وکاوی دراوضاع جهان وانحطاط مسلامنان -1 

 چاپخانه مهارت 1926نرش احسان نوبت چاپ اول 

 124کند وکاوی دراوضاع جهان وانحطاط مسلامنان، صفحۀ  -2 

 124کند وکاوی دراوضاع جهان وانحطاط مسلامنان، صفحۀ  -9 

  22میراث نظری و تطبیقی صفحه   - 6 
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اشخاصی تقسیم می کردند که قدرت عربها قبل از اسالم طوری که ذکر گردید میراث را بین 

 حمل سالح را داشتند این طریقه مدت زیادی، اساس توزیع میراث بین شان بود.

اطفال و زنان را مستحق میراث نمی دانستند و زنان نه تنها مستحق اخذ میراث شناخته نمی شدند 

ر می بردند ی به سبلکه مثل سایر اموال متوفی، به میراث برده می شدند و به کمال حقارت زندگ

و از تمام حقوق محروم بودند. در این وقت ظلم و فساد تمام اطراف و اکناف جزیره عربی را فرا 

 1گرفته بود.   

میل و اموالش  حقش حیف و ،ستم  قرارد اشت معرض  هرگونه ظلم و زن در جامعه جاهلی در

همانند پایمال می شد از ارث محروم بود و بعد از طالق و یا فوت شوهر، حق ازدواج نداشت و 

 2  می آمد.  کاالها و حیوانات به ارث دیگران در سایر

ی اسالم، شرح کتاب ) زن در اندیشۀ اسالمی ( راجع به  اوضاع زن در قوانین و تمدنهای پیش از

وق خویش محروم بوده اند زیرا جنگ که زنان عربی هم قبل از اسالم از حق مشعر استرا  نوشته و 

ی توانسته بوده و هرکس که نم تنها حکم شمشیر فیصله بخش قضایا و تاراج، شدیدا رواج داشته و

سیده می حق خود ر شمشیر بهره بگیرد نمی بایست سالم زندگی کند و صاحب حق وقتی به از

و ازین که زن در این میادین ضعیف بود نمی توانست مالک چیزی  توانست  که قدرت داشته باشد

 3 شد.   ده میباشد یا ارث ببرد بلکه با مال پدر یا  شوهرش مانند سایر ترکۀ میت به ارث بر

زمانیکه آفتاب عالمتاب اسالم طلوع نمود، قرائت سالم و تعریف واقعی را درمورد   ،با این همه

با دور نمودن اجحاف ازحیات زنان، روشی را که خود زنان را کسی  زوجه و همسر ارائه داشت و

 میراث ببرد ممنوع قرار داد.

اء  ك رًْها ...{   نُوا ال  ي ِحلُّ ل ُكْم أ ْن ت رِثُوا النِّس    4} ي ا أ يُّه ا الَِّذين  آم 
 

  21احکام میراث ازدیدگاه فقه و قانون، صفحه  -1 

  124کندوکاوی دراوضاع جهان وانحطاط مسلامنان، صفحۀ  -2 

 62 -  61اندیشه اسالمی  زن در -9 

  13آیۀ نساء سوره -6 
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اید ! برای شما حالل نیست که زنان را ) همچون کاالئی ( به کسانی که ایمان آورده ای :  ترجمه 

( حال آن که آنان چنین  ایشان را بدون مهریّه و رضایت، به ازدواج خود درآورید، و ارث برید ) و

 گردند. پسندند و وادار بدان میکاری را نمی 

 : زنان به مال عالقه

ست که او جا گرفته  ین شدهطبیعت انسان عج سرشت و درثروت  سرمایه والقه به ع حب تملک و

 .دور از عدل و انصاف استآن ابتعاد از  اغماض و

 رشتس مقتضایانسان بر است و حساس و حسابیعاد زندگی یک امرجهت تأمین ابت ثرو مال و 

 ی به دارائی و اموال دارد.شدیدعالقه خود  جبلی  خواهش و

 : قرآن کریم می فرماید   

ِديدٌ  }  رْيِ ل ش  إِنَُّه لُِحبِّ الْخ   1   } و 

 . ی شدیدی به دارائی و اموال دارد عالقهو او:  ترجمه

 آن در ترجمه و تفسیر این آیه مبارکه چنین نوشته است:تفسیر انوارالقر

) وهمانا انسان سخت شیفته مال است ( مفسران در معنی این آیه دو رأی ذکر کرده اند: اول این که 

انسان بسیار مال دوست است، دوم این که او به سبب مال دوستی حریص و بخیل می باشد. ابن کثیر 

این، معنای جمع کننده هردو وجه این است: انسان در  بنابر ( هر دو معنی صحیح است )می گوید: 

مال دوستی زیاده رو و در طلب آن به گونه ای سخت کوش و در تک و دو می باشد که در پی 

 2اندوختن آن دست از پا نمی شناسد.   

ه گرایش ب حب تملک وعالقه طبیعی و شدید به مال داشته  ،انسانبناء زن نیز هم من حیث 

 . استو ریشه دار در وجود شان نهادینه شده  اقتصادیتوانمندیهای 

یا حقوق مادی شان را سلب نمودن یک  به این پندار داشته های مالی را از زنان دور داشتن و یکمت

ن نیز در ی آنهاست  زیرا زناخواهش فطری وغریز انکار ازنوعی  حرکت مخالف فطرت آنها و
 

 2سوره عادیات   آیه  -1 

 721صفحه  4تفسیر انوارالقرآن جلد  -2 



21 | 

 

 زنان و حق میراث

 این خواهش د ونخود به مال شخصی ضرورت دار حوایجگشایش در  و فردی مصالح اجتماعی و

 ود ویک گفته شتا به ندای جان آنها لببرای شان داده شود حقوق آنها  ولحاظ  فطری زنان باید

 . اشباع گرددتمکین مالی  یغریزه شا ن در راستا

مجالی برای  وتوسع  ظرفیت و بهترین بناء خیر ، خیر است ،که مال حالل درمباحث قبلی  ذکر شد 

 که امکانات مالی و صورتی ، دررا به دست آورد رزشهاا خوبی ها ویک انسان مسلمان است تا 

تحویل داده شود اگر به حد نصاب برسد زکات آن را می دهد وهرگاه استطاعت  زنبه مشروع 

رد به یدر راه های عام المنفعه سهم می گ حج می نماید و ،حج به او تثبیت شود طبق شرایط شرعی

 جام دادنا با انه فضایل سبقت می نماید این همه دست آورد درصدقه و بی نوایان معاونت مینماید و

یت صالح باورمند است از پاک اندیش و شده می تواند پس زنی که مؤمنه وعبادت مالی میسر 

ر دیش به بهترین وجه استفاده می نماید ممکن است یک زن مسلمان از راه همت های مالی خو

عروج  ضیلتف مستمندان درفضای تقوا و فقرا و به بی نوایان وسلسله مساعدت  از مسیرعبادت مالی و

الی وعده های عد متن کارشیوه های که دربُبا بکاربس فرخنده ای برسد و به کماالت عالی و نماید و

 .برسدپروردگار جنت  نعمات الهی وو به  عالی  درجات است بهآن در پیامد  ینجات بخش

اگر در  است و دیگر واضح است که داشتن امکانات مالی حالل برای یک زن تا کدام سطح مؤثر 

  .خواهد داد دست  را از فواید و نتایج ارزشمندیآن واقع شود چه  حرمان از

 : صالحیت اقتصادی و حق مالکیت زنان

به وضع ساختمان وجود  رابطهمرد و زن از نظر دین وارد شده  تفاوتهائیکه در سازمان زندگی

صالح بر م ینمبتآن  همۀ دارد و همچنان موقعیت های اجتماعی شان ها  وعهده ها و فزیکی، تکلیف

 ی هردوی شان مفید میباشد اما در برخی مواردیکه تفاوتباسرنوشت دنیا وعقو به بهبود  بوده آنها

یت نیز اقتصادی و حق مالکموضوع صالحیت پس ورت عینی نبوده فرقی نیز مطرح نشده است رض

 هم زنان ظرفیت و استعداد آن را دارند. بحثی است که هم مردان و
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اِء ن ِص  }  بُوا و لِلنِّس  اِل ن ِصيٌب ِمَمَّ اكْت س  ُكْم ع َل  ب ْعٍض لِلرِّج  ل  اللَُّه ِبِه ب ْعض  ا ف ضَّ نَّْوا م  َمَّ يٌب مِ و ال  ت ت م 

لِيًَم {   1  ٍء ع  ْ اْسأ لُوا اللَّه  ِمْن ف ْضلِِه إِنَّ اللَّه  ك ان  ِبُكلِّ َش  ْْب  و    اكْت س 

نکنید که خداوند برخی از شما را با ) اعطای ( آن بر برخی دیگر برتری : آرزوی چیزی  ترجمه 

داده است ) و مردان را در بعضی از چیزها بر زنان، و زنان را در بعضی از چیزها بر مردان فضیلت 

آورند و زنان ) هم (  داده و مرحمت روا دیده است ( مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ می

آورند ) و هر یک از زنان و مردان دارای سرشتی و حقوقی آنچه به دست می نصیبی دارند از 

 روزی رحمت و برکت خدای را بجوئیدباشند پس با تالش و کوشش شبانه  فراخور حال خود می

( و ازخدا طلب فضل او کنید . بیگمان خداوند ) کامالً ( آگاه از هر چیزی بوده ) و به هر نوعی، 

 اش بوده است ( .   که شایستهچیزی بخشیده است 

  : ارشاد می فرمایدچنین قرآن کریم  ،در مورد تادیه مهر زنان

ُدق اتِِهنَّ نِْحل ًة ...}  اء  ص     2   {  و آتُوا النِّس 

 فریضه ای خدایانه بپردازید.  ای خالصانه و های زنان را به عنوان هدیّه مهریّه : و ترجمه

 نیز قرآن عظیم الشأن صراحت دارد.در حصه حق میراث زنان 

ِدكُْم }    ...{يُوِصيُكُم اللَُّه ِِف أ ْوال  ك ِر ِمثُْل ح ظِّ اْْلُنْث ي نْيِ   3   لِلذَّ

دهد ی ) ارث بردن ( فرزندانتان ) و پدران و مادرانتان ( به شما فرمان می خداوند در باره  : ترجمه 

هره ب گرداند که ) چون مُردید و دخترانی و پسرانی از خود به جای گذاشتید ( و بر شما واجب می

 ی دو زن است.ی بهره  ی یک مرد به اندازه

گان از زنان و اطفال را حمایه کرده و حال آنها را جدا رعایت نظام میراث اسالمی، نا توانان و بیچار

نموده است. برای زن، مادر، دختر، خواهر و امثال آن سهم و نصیبه های تعیین نموده زندگی و 
 

 92سوره نساء آیۀ  - 1 

 6سورۀ نسا آیۀ  -2 

 11سوره نساء آیۀ  - 9 
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کرامت شان را حفظ و حمایه کرده و همینگونه برای طفل صغیر و حملی که در شکم مادر باشد 

 1 برای پسر بزرگ کمترین امتیازی نداده است.    عینا مانند بزرگساالن میراث داده

اسالم براى زن همان استقالل اقتصادى را قائل شده که براى مرد ) بر خالف بسیارى از قوانین دنیاى 

 2گذشته و حتى امروز که براى زن مطلقا استقالل اقتصادى قائل نیستند.(   

و اکتساب  ارتل به تجقبیل تملک اموال منقول و غیر منقول و اشتغا از اتیتصرفاز نظر شرع اسالمی 

لت ایجاب حا ن نیز مطابق توانمندی وجایز است و زنا با حفظ ارزشهای اسالمیبرای زن  مشروع

، وصیت، وقف، حضور در محاکم قضایی اله خاص خویش و در نظرداشت احکام اسالمی حق حو

ل آمده به تفصیو دیگر مسایل و عقود و معامالت مالی را با شروط و ظروفی که در کتب فقهی 

 است دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 
 12میراث از دیدگاه فقه و قانون صفحه   احکام -1 

تالیف نارص مکارم شیرازی نارش دارالکتب االسالمیه چاپخانه رسور نوبت چاپ، بیست وششم، تهران  997صفحه  17تفسیر منونه جلد  -2 

 بازار سلطانی
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 فصل دوم

 درمیراث نسهم زنا

 : فواید تقسیم وتوزیع میراث

انحصار میراث برای مردان ممکن یک نوع تکبر و تمرکز مالی را سبب شود لکن ره آورد تقسیم 

پخش و توزیع سرمایه است که می شود تعداد کثیری از میان ورثه اعم از مردان و زنان، میراث 

 رکۀتآن منتفع شوند و ساحه انتفاع و بهره برداری از ما  فرزندان و خویشاوندان ذکور و اناث از

 ا نیز برسد.و ایصال ثواب برای خود متوف ی ورثهنیکو سلسله ادعیۀ فیوض آن ازمتوفا توسعه یابد و 

تکافل  باعث رشد  ضابطه و قواعد اسالمیاقارب در چهار چوب  توزیع میراث میان وابستگان و

مباشرت روابط و حرارت  همچنان در یک دودمان می گردد وانسجام وحدت و اجتماعی و مسبب 

نقش حساس و قابل مالحظه ای  نیز تاب دادن انس و الفت میان دوستان بخشیدن به دوستی ها و

 خواهد داشت.

در مورد حکمت تقسیم ارث در زندگی اجتماعی باید گفت که اسالم از طریق احکام تقسیم ارث 

 ه دور کرده است.دو خطر بسیار بزرگ را از جامع

که باعث غرور و طغیان اقتصادی و مالی  ،: گرد آمدن ثروت و اموال در دست تعدادی اندک اول

 و تحریک طبقات مستمند برعلیه ثروتمندان می گردد.

ثمره ای تالشهای پدران و فرزندان و همسران  و  : محروم نمودن همه ای افراد خانواده از دوم

خویشاوندان آنهایی که باهم ارتباط نسبی و سببی و قرابت و احساس مسئولیت متقابل دارند که 

 1  درین صورت زمینه های ناهنجاریهای بسیاری را فراهم می نماید. 
 

عبد الله انصاری، چاپ دقت، نوبت چاپ  گرد آوری و ترتیب داکرتمحمد مصطفی محمد،  نارشخواجه 233فهرست موضوعی آیات قرآن صفحه  -1 

 1923اول 
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فا و خویشاوندان سبب صاسالم ازین دیدگاه به تقسیم ارث می نگرد که توزیع آن میان اقوام و 

صمیمیت و ارتباط  بیشتر میان آنها می شود و هریک، تمام سعی خود را برای محافظت از مصالح  

طرف مقابل  به کار می گیرد اما هرگاه اموال شخص فوت شده تنها در میان تعدادی از آنها تقسیم 

 1.را میان آنان فراهم می نمایدشود و دیگران از آن محروم گردند زمینه ای کینه و دشمنی و تفرقه 

   : ه استقرآن عظیم الشان ارشاد فرمود

ظِّ اْْلُنْث ي نْيِ  ك ِر ِمثُْل ح  ِدُكْم لِلذَّ  2 ...{   } يُوِصيُكُم اللَُّه ِِف أ ْوال 

دهد و ی ) ارث بردن ( فرزندانتان ) و پدران و مادرانتان ( به شما فرمان می  : خداوند درباره ترجمه

ی  که ) چون مُردید و دخترانی و پسرانی از خود به جای گذاشتید ( بهره گرداند بر شما واجب می

 ی دو زن است. ی بهرهیک مرد به اندازه 

...{آیه با انتخاب این تعبیر  ك ِر ِمثُْل ح ظِّ اْْلُنْث ي نْيِ نی برمنع سنتی را که در جاهلیت میان اعراب مب } لِلذَّ

درست مثل این است که ابتدا ارث بردن زن را مُسَلم و زنان از ارث بردن بوده ابطال می کند  

ریع قانون تش مفروض نموده و سپس مقدار سهام مرد ها را دو برابر آن معرفی کرده باشد یا اینکه در

    3 . زنان را اصل مقرر شده تلقی نموده و ارث مرد ها از روی آن فهمیده شود ،ارث و توارث

ق جمله حقو سهم دارند از آن حق و در مردان نیست بلکه زنان نیزمیراث تنها حق به این اساس 

 .میراث است ظرفیت های مالی برای زنان یکی هم بهره مندی آنها از اقتصادی و

صریح دارند که به نص قطعی قرآن کریم ثابت بوده وهیچ  میراث سهم واضح و زنان در مردان و 

 ه هیچب و بوده بارز و ظاهر مسلم،حقیقت و این امر یک  درآن راه ندارد ای رایزنی تردید و شک و

 چشم پوشی شده نمی تواند.  اغماض و آن زا وجه

ی، همه زراعتی یا مواد صنعت کم یا زیاد، منقول یا غیرمنقول، پیداوار ،میراث به هراندازه ای که باشد

  .می شودزنان تقسیم  مردان و باالی ورثه اعم از ،آن مطابق احکام شریعت اسالم
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 زنان و حق میراث

 ،دد مرصراحت یافت که زن هم مانن و در میراث یک باردیگر این مسئله تبلور با تشریع سهم زنان

واضح وعینی می  تعدی بر حقوق شرعی او جواز ندارد وهم هیچگونه تجاوز و حق میراث دارد و

دارائی حق تصرف در  حق مالکیت و  اقتصادی  بوده ل حقوقی وقشخصیت مستشود که زن دارای 

گاه دآنچه از دیو تنظیم شده می باشد  برجسته و سهم او ضمنی نیست مشخص و ،را دارد شخوی

هم خود س است مختار ،معین شده مربوط به خود او می باشدبرایش سهم من حیث شریعت اسالمی 

عه المنفامکانات اقتصادی خویش درعرصه های عام  یا از تجارت نماید و کند،  خزانه یا هزینه را

حیت ارزشهای اسالمی انجام دهد صال با حفظ ودینی شرایط تحت و یا هر تصرفی را که  انفاق نماید

 دارد .

ان طرف اسالم برای زن استعداد های که از در جامعه اسالمی هیچ کس حق ندارد صالحیت والبته  

 دد خونز های را از بریزد یا محدودیتای  از نزد خود طرح حقوقی نادیده بگیرد و را داده شده

 وضع نماید.  باالی زنان

مال مورث شان آنان را مستحق اخذ میراث در و تأمین نمودهاسالم حقوق زنان را  دین انسان ساز

 :  می فرمایدقرآن کریم . است هدانست

اِء ن ِصيٌب }  لِلنِّس  بُون  و  اْْل قْر  اِن و  الِد  اِل ن ِصيٌب ِمَمَّ ت ر ك  الْو  بُون  ِمَمَّ ق لَّ لِلرِّج  اْْل قْر  اِن و  الِد   ِمْنُه ِمَمَّ ت ر ك  الْو 

ْفُروًضا  1   { أ ْو ك ُِث  ن ِصيبًا م 

گذارند  خود به جای می خویشاوندان از و برای زنان از آنچه پدر و مادر برای مردان و:  ترجمه

یک را خداوند مشخّص و واجب گردانده خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سهم هر ،سهمی است

 ( وتغییرناپذیر است )است 

  2   .واجب و مشّخص : مَفْرُوضاً . . بهره مسه : نَصِیباً 
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 زنان و حق میراث

بهره  هک بدون هرگونه اضطراب فهمیده می شود اکمل و پرتو این آیه مبارکه به طورتمام و در

 منطقه گذاشته نشده وبه نظر دهندگان وارثان یا  میراث برای زنان به اختیار اخذ نصیبه از برداری و

 به آنها با جزئیات و شرایط تبیین و تشخیص شده است.مقدار قابل تادیه  سهم زنان و

به  میان مردان و زنان حاالت و موقعیت های فامیلی و اجتماعی و توازن نیازمندیها و بی تردید که

 طرز بسیار عادالنه و آمیخته با حکمت و انصاف رعایت گردیده است.

است که اسالم برابر چهارده قرن پیش به زنان حق ارث داده است همانگونه  ایاین قانون همگانی 

محفوظ کرده است کودکانی که جاهلیت  نیز حق کودکان را رسمی و که به مردان داده است و

 .حقوق شان را می خورد ستم می کرد و بدیشان

ا اما اسالم بد می نگریست تولی جاهلیت به افراد از دیدگاه ارزش عملی آنان در جنگ و آخر  

ی است آن ارزش یز از لحاظ ارزش انسانی می نگرد وهرچ که ارائه داده است به انسان پیش از برنامۀ

محیط خانواده لحاظ وظایف واقعی او در از پس از آن جدا نمی گردد وکه از انسان به هیچ وجه 

 1   در محیط جامعه می نگرد. و

 .آمده است اءهم سوره نسدر آیه یازد

}... ك ِر ِمثُْل ح ظِّ اْْلُنْث ي نْيِ  } لِلذَّ

 .ی دو زن استی بهره  ی یک مرد به اندازهبهره  ترجمه: 

دختران اصل قرار داده شده ارث پسران به قابل توجه اینکه از نظر جمله بندی و طرز بیان ارث » 

( و برندپسران دو برابر سهم دختران می ) صورت فرع و با مقایسه با آن تعیین گردیده زیرا میگوید

این یک نوع تایید روی ارث بردن دختران و مبارزه با سنت های جاهلی است که آنها را به کلی 

 2  « محروم میکردند

ختران را د پسران دو برابر سهم دختران می برند با جزالت و افاده عجیبی ارث بردنِ عبارت اینکه

واقعا این امر فراز دیگری از رد نمودن روشهای جاهلی است زیرا در  که سابقه دار تر نشان می دهد
 

ترجمه دکرت مصطقی خرمدل نرشاحسان چاپ سوم  تألیف سید قطب،  236فی ظالل القرآن جلد اول صفحه  ترجمه فارسی -1
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 زنان و حق میراث

ان را زن کهاین شیوه را  اما اسالم عزیز نه تنها  زن را مثل مال، میراث می گرفتند جاهلیت، خودِ

به صراحت و قاطعیت منع کرد بلکه استحقاق زن را در میراث نسبت به مرد کسی به میراث ببرد 

 نشان داد.دارتر  پیشینه

ستقاللیت ا ویکی از ارزشهای حسابی و بنیادی، صالحیت حیث  من ،با دادن میراث برای زنالبته 

 نیز معلوم میگردد شتصرف در اموالِ مربوط به خود زنان در باب ملکیت و

 : تعیُن سهم درمیراث
اًء ف ْوق  اثْن ت نْيِ ف ل ُهنَّ }  ك ِر ِمثُْل ح ظِّ اْْلُنْث ي نْيِ ف ِإْن كُنَّ نِس  ِدكُْم لِلذَّ إِْن  يُوِصيُكُم اللَُّه ِِف أ ْوال  ا ت ر ك  و  ثُ لُث ا م 

يِْه لُِكلِّ  ِْل ب و  ًة ف ل ه ا النِّْصُف و  ل ٌد ف ِإْن ل ْم ي ُكْن ل ُه ك ان ْت و اِحد  ُدُس ِمَمَّ ت ر ك  إِْن ك ان  ل ُه و  و اِحٍد ِمنُْهَم  السُّ

ِصيٍَّة يُوِص  ُدُس ِمْن ب ْعِد و  ِه السُّ ٌة ف ِِلُمِّ ِه الثُّلُُث ف ِإْن ك ان  ل ُه إِْخو  اُه ف ِِلُمِّ رِث ُه أ ب و  و  ل ٌد و  ُكْم  ِبه ا أ ْو د  و  ُُ يٍْن آب ا

 ُُ أ بْن ا ِكيًَم و  لِيًَم ح  ًة ِمن  اللَِّه إِنَّ اللَّه  ك ان  ع   1 {كُْم ال  ت ْدُرون  أ يُُّهْم أ قْر ُب ل ُكْم ن ْفًعا ف ِريض 

هد و دمادرانتان ( به شما فرمان می  ی ) ارث بردن ( فرزندانتان ) وپدران و : خداوند درباره ترجمه

ی  دخترانی و پسرانی از خود به جای گذاشتید ( بهرهگرداند که ) چون مُردید و  بر شما واجب می

ا ( ی فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان ) دو واگر .ی دو زن است ی بهرهبه اندازه  یک مرد

که از اگر ورثه تنها یک دختر باشد، نصف تری ایشان است، و بیشتر از دو بود، دو سوم ترکه بهره

ه بر حسب ی ترکه متعلّق به سایر ورث، باقیمانده تر و چه بیشتر باشنده ورثه یک دخآن او است ) و چ

، به هر یک از پدر و مادر یک ششم ه دارای فرزند و پدر و مادر باشداستحقاق است ( اگر مرد

رده دارای گردد ( و اگر م رسد ) و باقیمانده بین فرزندان او به ترتیب سابق تقسیم میترکه می 

و باقیمانده  رسد )می  ، یک سوم ترکه به مادرنباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند فرزند ) یا نوه (

، از پدر و مادر یا ) یا خواهرانیاز آن پدر خواهد بود ( اگرمرده ) عالوه از پدر و مادر ( برادرانی 

ی این سهام مذکور ( پس از  ) همهرسد. ه باشد، به مادرش یک ششم می از یکی از آن دو ( داشت

کند و بعد از پرداخت وامی است که بر عهده دارد ) و پرداخت انجام وصیّتی است که مرده می 

دانید پدران و مادران و فرزندانتان کدام یک برای شما وام مقدّم بر انجام وصیّت است ( شما نمی 
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 زنان و حق میراث

ی  ستور داده است ( این فریضه) خیر و صالح در آن چیزی است که خدا بدان دترند.  مندسود 

   ( واجب نموده استآنچه بر شما  خداوند دانا ) به مصالح شما ( و حکیم است ) در الهی است و

شکایت زن سعد بن ربیع  ورضی اهلل عنه  پاسخ به سؤال جابر بن عبداهلل انصاری  این آیه کریمه در

 1  نازل شد. ، پدرشان به آنان  ۀعموی فرزندانش در مورد عدم پرداخت مال ارثیاز

بُُع ِمَمَّ }  ل ٌد ف ل ُكُم الرُّ ل ٌد ف ِإْن ك ان  ل ُهنَّ و  ا ت ر ك  أ ْزو اُجُكْم ِإْن ل ْم ي ُكْن ل ُهنَّ و  ل ُكْم نِْصُف م  ْعِد  ت ر كْن  ِمْن ب  و 

بُُع ِمَمَّ ت ر ْكتُْم  ل ُهنَّ الرُّ ِصيٍَّة يُوِصني  ِبه ا أ ْو د يٍْن و  ل ٌد ف ل ُهنَّ الثُُّمُن و  ل ٌد ف ِإْن ك ان  ل ُكْم و  إِْن ل ْم ي ُكْن ل ُكْم و 

ل هُ  ل ًة أ ِو اْمر أ ٌة و  إِْن ك ان  ر ُجٌل يُور ُث ك ال  ِصيٍَّة تُوُصون  ِبه ا أ ْو د يٍْن و  ٌٌ أ ْو أُْخٌت ِمَمَّ ت ر كْتُْم ِمْن ب ْعِد و   أ 

دُ  ِصيٍَّة يُوَص  ِبه ا ف لُِكلِّ و اِحٍد ِمنُْهَم  السُّ ُس ف ِإْن ك انُوا أ كِْث   ِمْن ذ لِك  ف ُهْم ُر ك اُء ِِف الثُّلُِث ِمْن ب ْعِد و 

لِيمٌ  لِيٌم ح  اللَُّه ع  ِصيًَّة ِمن  اللَِّه و  ارٍّ و   2   { أ ْو د يٍْن غ رْي  ُمض 

فرزندی ) از شما یا از  ی همسرانتان است، اگر و برای شما نصف دارائی به جای مانده : ترجمه

دران ندانشان و پی قبلی، به فرز دیگران و یا نوه یا نوادگانی ( نداشته باشند ) و باقی ترکه، برابرآیه

فرزندی داشته باشند، سهم شما یک چهارم ترکه است ) و و اگر (گیردو مادرانشان تعلّق می 

چه  . به هرحالرسد المال میاألرحام یا بیتذوی، یا الفروض و عصبهی ترکه به ذوی باقیمانده

ه کرده انجام وصّیتی است ک ، سهم شما ( پس ازه باشند و چه فرزندی داشته باشندفرزندی نداشت

پرداخت وامی است که بر عهده دارند ) و پرداخت وام بر انجام وصیّت مقدّم است ( و برای  اند و

 گر فرزندی ) یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران (ی شما است ا زنان شما یک چهارم ترکه

و  دارد، واگر دو همسریک چهارم را تنها دریافت می ، باشد یک نفر ) اگرهمسرنداشته باشید. 

ه به خویشاوندان ی ترک . باقیماندهگردد ، یک چهارم به طور مساوی میانشان تقسیم میبیشتر باشند

 ، سهمّیهاشتیدد رسد ( و اگر شما فرزندی ) یا نوه و نوادگانی ( ق میو وابستگان به ترتیب استحقا

مان گونه ه ی ترکه به فرزندانتان و پدران و مادرانتان ی همسرانتان یک هشتم ترکه بوده ) و بقیّه

ه بر عهده عد از وامی است ککنید و ب ( پس از انجام وصّیتی است که می . البّتهرسد که ذکر شد می
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ی َکاللَه ارث از آنان برده شد ) و فرزند و پدری نداشتند ( و  . و اگر مردی یا زنی به گونهدارید

قی فر) وترکه است  ، یک ششم داشتند، سهم هر یک از آن دو برادر ) مادری ( یا خواهر ) مادری (

، ودندب (، یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری ) تعدادمیان آن دو نیست ( و اگر بیش از آن 

. البّته این ندکن ک سوم را میان خود تقسیم میآنان در یک سوم با هم شریکند ) و به طور یکسان ی

ی  هم ( پس از انجام وصیّتی است که بدان توصیه شده است و یا پرداخت وامی است که بر عهده

وم بیش از یک س . وصیّت و وامی که ) به بازماندگان ( زیان نرساند ) یعنی وصیّت ازرده استم

، و یا صرف نظر از وامی ی او نیستوامی نکند که بر عهده نباشد و مرده از روی غرض اقرار به

نکند که بر دیگران دارد. و . . . ( این سفارش خدا است و خدا دانا ) به آن چیزی است که به نفع 

 ؛عقاب شما نداردشتابی در شکیبا است ) و باشد ( و کنندگان می آگاه از نیّات وصیّت شما است و

 چرا که چه بسا پشیمان شوید و به سویش برگردید ( 

اقسام ورثه را به ترتیب بیان می کند ورثه از دو طریق با میت مرتبط می شوند یا  ،خداوند در قرآن

که بدون واسطه  بامیت متصل می شوند یا از طریق نسب است یا از  آنانی ،بدون واسطه یا با واسطه

 .آیه سه قسم از آن  بیان شده است اج که در اینازدو

ر اوالد می شود بهمین خاط اوالدِ نزدیکترین این قرابت نسبی است که شامل اوالد و : گروه اول

 ارث قرار داده است. حکم این دسته را در صدر احکام خداوند

در  گروه از نظر ارث: ارتباط شان از طریق سببی است  که همان زوجیت می باشد این  گروه دوم 

 قرابت گروه دوم عارضی است . ود زیرا قرابت گروه اول ذاتی ندرجه دوم قرار دار

ف به می گویند این صن ( لهکال) آنان را  از وابستگان میت از طریق واسطه هستند و: گروه سوم  

 1  .می باشند تر در دریافت ارث متأخر ،دوم گروه اول و دالیلی از دو

 ارشی است که قابلیت اجرائی دارد.بمعنی سف کلمه وصیت
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الب گفتن چیز قابل عمل درق  : لوصیةا یت را این گونه تعریف کرده است.وصراغب اصفهانی  

 1  . به دیگری وعظ 

ل ُه أُْخٌت  ل ٌد و  ل ك  ل يْس  ل ُه و  ٌُ ه  ل ِة إِِن اْمُر ُهو  ف ل ه ا نِْصُف } ي ْست ْفتُون ك  قُِل اللَُّه يُْفِتيُكْم ِِف الْك ال  ا ت ر ك  و   م 

ِإْن ك انُوا إِْخو   ل ٌد ف ِإْن ك ان ت ا اثْن ت نْيِ ف ل ُهَم  الثُّلُث اِن ِمَمَّ ت ر ك  و  نِ ي رِثُه ا إِْن ل ْم ي ُكْن ل ه ا و  ااًل و  ك ِر ًة رِج  اًء ف لِلذَّ س 

ُ اللَُّه ل ُكْم أ ْن ت ِض  ِمثُْل ح ظِّ اْْلُنْث ي نْيِ  لِيم {يُب نيِّ ٍء ع  ْ اللَُّه ِبُكلِّ َش   2  لُّوا و 

ی میراث کسی که مرده است و فرزندی و پدری از خود به  ی نحوه ! درباره) ای پیغمبرترجمه: 

کالله،  است به ( باره که مشهور: خداوند در ) این . بگوفتوا می خواهند تواز جای نگذاشته است (

مُرد و فرزندی نداشت و دارای خواهری بود ) پدری و . اگر مردی برایتان حکم صادر می کند

رادر بفرزندی نداشته باشد  ) و اگر خواهری بمیرد و (نصف ترکه از آن او است.  مادری، یا پدری (

 وّفی (مت) یا بیشتر، از. و اگر دو خواهر برد ی ترکه را به ارث می ، یا پدری ( همه) پدری و مادری

ه ، هر مردی بادران و خواهران با هم باشند، و اگر بربرند اموال را به ارث می، دو سوم باقی بماند

سازد تا گمراه  برد خداوند ) احکام و مقرّرات را ( برایتان روشن می ی سهم دو زن ارث می اندازه

هر چیزی است ) و اعمال و  و خداوند آگاه از تقسیم ارث راه خطا نروید ( جمله در ) و ازنشوید 

 افعال و منافع و مصالح بندگان از دید او پنهان نیست (  

ل ةا : کسی که فرزندی و پدری نداشته باشد، و هنگامی که بمیرد افرادی چون برادران و لْك ال 

 3  خواهران ، از او ارث ببرند. وارثانی جز فرزند و پدر .

 .بمیرد نگذاشته است وپدری از خود بجای  اگرشخصی که فرزندی و

ن آ مادری، یا پدری( داشته باشد نصف ترکه از ) پدری و خواهر اگر فرد متوفی مرد باشد و -الف 

  اوست.
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مادری یا پدری( داشته باشد همه ای ترکه را به ارث  ) پدری و اگر فرد متوفی زن باشد برادر -ب 

  می برد.

 سوم اموال را به ارث می برند. دوبیشتر باشند  خواهر یا اگر وارثان دو -ج 

 1  .زن ارث می برد مردی به اندازه سهم دو خواهران با هم باشند هر اگر وارثان برادران و -د 

 176آیه  دیگری در نساء و ۀسور12آیه  یه ی قرآن مطرح شده یکی درموضوع کالله در دو آ

  همان سوره است

 یک ششم هردو یک سوم و مادری تعلق می گیرد که درخواهر  ارث کالله به برادر و 12در آیه  

لذا  مادری یا پدری است خواهر پدری و و این آیه ارث کالله متعلق به برادر مساوی هستند ولی در

ظِّ اْْلُنْث ي نْيِ به اساس قاعده  ك ِر ِمثُْل ح   2   .دریافت می کند خواهر برابر برادر دو { } ف لِلذَّ

 : برندزنانی که ارث می  »

 : مال برجای مانده از میت ارث می برند هفت گروهند ترکه و مجموع زنانی که از

 ( به دلیل این فرموده خداوند متعال  ) هرچند پدرش پایین باشد دختر پسر دختر و  - 2و  1

}... ظِّ اْْلُنْث ي نْيِ ك ِر ِمثُْل ح  ِدُكْم لِلذَّ  3   } يُوِصيُكُم اللَُّه ِِف أ ْوال 

دهد و ی ) ارث بردن ( فرزندانتان ) و پدران و مادرانتان ( به شما فرمان می  خداوند درباره : ترجمه

ی  هرهذاشتید ( بخترانی و پسرانی از خود به جای گگرداند که ) چون مُردید و د بر شما واجب می

 ی دو زن است . ی بهره یک مرد به اندازه

 پدر( به دلیل فرموده خداوند متعال مادرِ مادر ومادرِ ( ) جده بزرگ ) مادر مادر و  - 4و  3

ُدُس... يِْه لُِكلِّ و اِحٍد ِمنُْهَم  السُّ ِْل ب و   4   }} و 

 
 

  39 -32صفحه  در آئینه قرآن، سیامی جامعه شناسی زنان  -1 
 39سیامی جامعه شناسی زنان در آیینه قرآن صفحه  -2
 11سوره نساء آیۀ  -9
 11سوره نساء آیه  -6
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ی م مادر یک ششم ترکه  و یک از پدر، به هرو مادر باشد ده دارای فرزند و پدر: اگرمر ترجمه

  رسد.

ٌُ  }بدلیل فرموده خداوند متعال  واهرخ - 5 ا ت ر ك   إِِن اْمُر ل ُه أُْخٌت ف ل ه ا نِْصُف م  ل ٌد و  ل ك  ل يْس  ل ُه و   1   {.ه 

نصف  پدری و مادری، یا پدری( مردی مُرد و فرزندی نداشت و دارای خواهری بود ) : اگر ترجمه

 .آن او است ترکه از

بُُع ِمَمَّ ت ر كْتُْم خداوند  ۀبه دلیل فرمود همسر -6 ل ُهنَّ الرُّ ل ٌد ف ِإْن ك ان  ل ُكْم متعال } و  ِإْن ل ْم ي ُكْن ل ُكْم و 

ل ٌد ف ل ُهنَّ الثُُّمُن ِمَمَّ ت ر كْتُْم ...{  2  و 

نان یا آ نوادگانی از فرزندی ) یا نوه و ی شما است اگر برای زنان شما یک چهارم ترکه : و ترجمه

، و اگر ددار تنها دریافت میباشد، یک چهارم را  یک نفر از دیگران ( نداشته باشید. ) اگرهمسر

ی ترکه به  . باقیماندهگردد مساوی میانشان تقسیم می ، یک چهارم به طوردو همسر و بیشتر باشند

 نی (شما فرزندی ) یا نوه و نوادگا و اگر رسد ( خویشاوندان و وابستگان به ترتیب استحقاق می

و مادرانتان  ی ترکه به فرزندانتان و پدران بقیّه) وی همسرانتان یک هشتم ترکه بوده  ، سهمّیهداشتید

 .رسد میهمان گونه که ذکر شد 

 : صلی اهلل علیه وسلمپیامبر ۀن سیده که برده را آزاد کرده باشد به دلیل فرمودز -7

ْن أ ْعت ق  »     3   « ف ِإنَّ الْو الء  لِم 

  را آزاد کرده باشد. اوکسی است که  آن برای همانا والء:  ترجمه 

عینی ، خواهررپسر، مادر، همسصورت یکجا شدن زنان فوق الذکر تنها پنج تن ایشان دختر، دخترِ در

توسط  ( مادرکالن اقی محجوب می گردند طوریکه جده )متب مستحق میراث شناخته می شوند و
 

 174سوره نساء آیه  -1
 12سوره نسا آیه  -2

 کتاب الصلوة باب: ذکرالبیع و الرشاء علی املنرب فی املسجد 614صحیح البخاری حدیث شامره  - 9 
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زن سیده  ی وعینخواهر خواهر پدری توسط  و پسر دخترِ دختر و خواهرمادری توسط  ومادر، 

 1  « خواهر پدری محجوب می گردند عینی وخواهر  توسط

که میراث برده می توانند تحت عنوان را  زنانی   ) جامعه شناسی زنان در آئینه قرآن یسیما ( کتاب

 : ) زنان وارث ( چنین مذکورداشته است

 دختر -1

 پائین تر برود دخترهرقدر دخترِ -2

 مادر -3

 هرقدر که باالتر برودپدری  جده ای مادری یا -4

 ینی وَبَخواهر اَ -5

 خواهرپدری -6

 خواهرمادری -7

 2   زوجه یا زوجات  -8

یک  مادر ،چهار یا یک برهشت یک بر ،، همسرسهتر دوی بر باال دختر و دو ،یک دختر یک بردو

   .شش یا یک برسهبر

ت قاعده ای ثبا گان عدم تساوی وارث گیرند سایر موقعیت وارث و در یریغت نحوه تقسیم ارث و از

 ،هه ایلذا شب. نمودارها بیانگر برتری مردان بر زنان در کلیت ارث ندارد ارث زنان محرز می شود و

 3  امر منطق پسند نیست. 

 

 

 
 

اثرپوهندوی دکتورعبدالباری حمیدی، چاپ مطبعه افغان مارک کابل افغانستان سال چاپ، پنجم  22 -13رسالۀ حق میراث صفحا ت از  اقتباس -1 

 2214نومرب  1931عقرب 
 24زنان در آئینه قرآن، صفحه سیامی جامعه شناسی  -2
 24سیامی جامعه شناسی زنان در آئینه قرآن صفحه  -9
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 :ارث شوهر

شوهر می  ای او بهپسر یا دختر نداشته باشد نصف ترکه  اعم از فرزندی وقتی که همسر بمیرد و

لق می شوهر تع به ترکهیکی یا بیشتر یک چهارم  ،سر یا دخترپندی داشته باشد رسد اما اگر فرز

ه همانگونه کنصف به یک چهارم تقلیل می دهند. هم شوهر را از وجود پسر زادگان همسر .گیرد

هم ی مسر از شوهر دیگرند همچنین وجود فرزندان هیدرا به چنین سهمی پائین می کش نیز او داوال

 1   به یک چهارم تقلیل می دهند.شوهر را از نصف 

  :ارث همسر

بدون فرزند مرده باشد اما اگر شوهر  هم یک چهارم ترکه ای شوهر را می برد اگر شوهرهمسر

سران پدیگری همچنین  چه دختر یکی یا بیشتر از این همسر یا از زن فرزند داشته باشد چه پسر و

آن اجراء وصیت  بعد از پرداخت وام و ...دهندرا از یک چهارم به یک هشتم تقلیل می  پسرتنی او

 تقسیم آن در میانشان است. میراث به وارثان و مقدم بر اعطاء

ک چهارم چهار همسر همچون یک همسر بشمار می آیند جملگی آنان در ی و سه همسر و همسر دو

 2  یا یک هشتم شریک هستند.  و

  : ارث کالله

 نوشته است: آئینۀ قرآن (کتاب ) سیمای جامعه شناسی زنان در 

 هرگاه کسی بمیرد پدر و فرزند نداشته باشد سه حالت پیش می آید.

  :این سه حالت قرار نوشته کتاب مذکور چنین می شود  که

 برادر دو برابر خواهر می رسد. مادری یا تنها پدری داشت به هر خواهر پدری و برادر و اگر -1

خواهر مادری  ت بهر کدام یک ششم می رسد در اینجا برادر وداش یا خواهر مادری  اگر برادر - 2

 در سهم االرث مساوی هستند.
 

 329جلد اول صفحه فی ظالل القرآن  ترجمه فارسی -1
 329جلد اول صفحه فی ظالل القرآن  ترجمه فارسی -2
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 1 .  رابرندب خواهر مادری بیشتر ازیک نفر بودند در یک سوم ارث با هم شریک و اگر برادر و  - 3

  : میراث مردان در نگاهی به مقایسه سهم زنان و

معلوم می گردد که میراث زن همیشه طوریکه دشمنان  مردان تأمل در میراث زنان و دقت و با» 

 در برخی حاالت کم نبوده بلکه در برخی حاالت مساوی و ،کنند از میراث مرد اسالم تبلیغات می

 : دیگر بیشتر بوده است که نمونه های هریک از حاالت سه گانه را طی نکات ذیل بیان میداریم
 

 : میراث می برد حاالتی که زن با مرد به طور مساویالف: 

مادر میت هنگام موجودیت اوالد مؤنث برای میت که تعداد ایشان بیشتر از یک نفر باشد،  پدر و -1

ردند مادر طوری مستحق می گ ثلث باقیمانده را هر یکی پدر و ثلث می برند و زیرا دختران میت دو

 است : که به هر کدام ایشان سدس میراث می رسد طوریکه خداوند متعال فرموده

يْ  ِْل ب و  ًة ف ل ه ا النِّْصُف و  إِْن ك ان ْت و اِحد  ا ت ر ك  و  اًء ف ْوق  اثْن ت نْيِ ف ل ُهنَّ ثُ لُث ا م   لُِكلِّ و اِحٍد ِمنُْهَم  هِ } ف ِإْن كُنَّ نِس 

ل ٌد... { ُدُس ِمَمَّ ت ر ك  إِْن ك ان  ل ُه و   2   السُّ

 رکه بهره، دو سوم تو تعدادشان ) دو و یا ( بیشتر از دو بود: اگر فرزندانتان همه دختر بودند  ترجمه

دختر  ه ورثه یکچ اگر ورثه تنها یک دختر باشد، نصف ترکه از آن او است، ) و ی ایشان است، و

ه دارای گر مردا ی ترکه متعلّق به سایر ورثه بر حسب استحقاق است ( ، باقیماندهو چه بیشتر باشند

ن باقیمانده بی ) ورسد  ، به هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه میباشدفرزند و پدر و مادر 

 گردد ( فرزندان او به ترتیب سابق تقسیم می

خواهران مادری از برادر مادری شان در صورت عدم موجودیت حاجب که  میراث برادران و -2

ساوی شریک می م خواهران مادری در یک سوم ترکه به طور یکسان و در این صورت برادران و

 باشند.

 : دلیل حالت فوق این آیه مبارکه است که خداوند متعال فرموده است
 

 31 - 32سیامی جامعه شناسی زنان در آئینه قرآن، صفحه  -1

 11سورۀ نساء آیۀ  -2 
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ُدُس ف ِإْن  ٌٌ أ ْو أُْخٌت ف ِلُكلِّ و اِحٍد ِمنُْهَم  السُّ ل ُه أ  ل ًة أ ِو اْمر أ ٌة و  إِْن ك ان  ر ُجٌل يُور ُث ك ال  ك انُوا أ كِْث   ِمْن }  و 

 1   ِِف الثُّلُِث...{ذ لِك  ف ُهْم ُر ك اُء 

ی َکاللَه ارث از آنان برده شد ) و فرزند و پدری نداشتند ( و  ترجمه : و اگر مردی یا زنی به گونه

، یک ششم ترکه است ) و فرقی داشتند، سهم هر یک از آن دو برادر ) مادری ( یا خواهر ) مادری (

، ودندب برادر مادری و یک خواهر مادری (، یعنی یک ) تعدادمیان آن دو نیست ( و اگر بیش از آن 

 آنان در یک سوم با هم شریکند.

عاطفه برادر مادری  وحکمت در تساوی خواهران و برادران مادری در میراث این است که ترحم و

  عاطفۀ م وترحباالتر از  ( که ناشی از پیوند مادری می باشد بیشتر و همراه مورث ) شخص متوفی

 خواهر مادری نمی باشد.

ح در برخی حالت سدس مال را مستحق می گردند طوریکه صحیحه همراه جد صحی ۀجد -3

پسر بماند پس در چنین حالت سدس میراث را  پدر و مادر، پدرِ از وی مادرِ شخصی وفات کند و

  به باقیمانده س داده می شود وبرای پدرِ پدر نیز سد مادر به طور فرض داده می شود و برای مادرِ

 .تعلق می گیرد پسر

یا خواهر پدری باشند در این صورت  عینی وهمراه خواهر در صورتیکه وارثین میت، زوج -4

 نصف را برای خواهر داده می شود. نصف میراث را برای زوج و
 

 : مرد میراث می برد از حاالتی که زن کمتر : ب

بوده است طوریکه میراث زن در برخی حاالت میراث زن به شکل عام نسبت به میراث مرد کمتر 

از  االت دیگر بیشتربرخی ح در نصف و در برخی حاالت کمتر از نصف میراث مرد می باشد و

 نصف می باشد.

 : حاالتیکه زن نصف میراث مرد را مستحق می گردد پنج حالت اند
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 زنان و حق میراث

 خداوند متعال فرمودهیا اناث برای شخص متوفی چنانچه  هنگام موجودیت فرزندان ذکور و -1

  .است

}... ظِّ اْْلُنْث ي نْيِ ك ِر ِمثُْل ح  ِدُكْم لِلذَّ  1   } يُوِصيُكُم اللَُّه ِِف أ ْوال 

هد د ی ) ارث بردن ( فرزندانتان ) و پدران و مادرانتان ( به شما فرمان می : خداوند درباره ترجمه 

 دخترانی و پسرانی از خود به جای گذاشتید ( بهرهگرداند که ) چون مُردید و  و بر شما واجب می

 ی دو زن است . ی بهرهی یک مرد به اندازه

برابر آن سهمی را می گیرد که زن در صورت وفات شوهرش  شوهر از مال متروکه همسرش دو -2

 فرع وارث نداشته باشد شوهر از مال متروکۀ یا همسر وفات کند و زوجه و می گیرد بطور مثال اگر

ا رم حصۀ مال  متروکه رفرع وارث داشت پس یکی بر چها اگر ی نصف مال را به ارث می برد وو

گر اهمیه های قبلی است زیرا صورت وفات شوهرش نصف س م همسر درهس گردد ومستحق می 

اشته باشد پس زن ربع یعنی یکی بر چهارم حصه را مستحق می فرع وارث ند زوج وفات نماید و

شت هوجودیت فرع وارث ثمن یعنی یکی برورت مدر ص نصف به شمار می رود وکه نصف گردد 

 را مستحق می گردد که نصف ربع است.

  :خداوند متعال فرموده است 

بُُع ِمَمَّ }   ل ٌد ف ل ُكُم الرُّ ل ٌد ف ِإْن ك ان  ل ُهنَّ و  ا ت ر ك  أ زْو اُجُكْم إِْن ل ْم ي ُكْن ل ُهنَّ و  ل ُكْم ِنْصُف م  ْعِد  ت ر كْن  ِمْن ب  و 

ل ٌد ف   بُُع ِمَمَّ ت ر ْكتُْم إِْن ل ْم ي ُكْن ل ُكْم و  ل ُهنَّ الرُّ ِصيٍَّة يُوِصني  ِبه ا أ ْو د يٍْن و  ل ٌد ف ل ُهنَّ الو  ثُُّمُن ِإْن ك ان  ل ُكْم و 

ِصيٍَّة تُوُصون  ِبه ا أ ْو د يٍْن   2   { ...ِمَمَّ ت ر كْتُْم ِمْن ب ْعِد و 

فرزندی ) از شما یا از  ی همسرانتان است، اگر ئی به جای ماندهبرای شما نصف دارا و:  ترجمه

، به فرزندانشان و پدران ی قبلی ، برابر آیهو باقی ترکه )دیگران و یا نوه یا نوادگانی ( نداشته باشند 

 و )، سهم شما یک چهارم ترکه است فرزندی داشته باشند اگر و گیرد ( و مادرانشان تعلّق می

هرحال چه رسد. به  المال میاألرحام یا بیت ، یا ذویالفروض و عصبه ی ترکه به ذوی باقیمانده

 ه، سهم شما ( پس از انجام وصّیتی است که کردفرزندی داشته باشنده باشند و چه فرزندی نداشت
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 زنان و حق میراث

انجام وصیّت مقدّم است ( و برای ) و پرداخت وام براند و پرداخت وامی است که بر عهده دارند 

 ی شما است اگر فرزندی ) یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران ( زنان شما یک چهارم ترکه

اگر دو همسر و  دارد، و ، یک چهارم را تنها دریافت میهمسر یک نفر باشد ) اگر .نداشته باشید

ی ترکه به خویشاوندان  . باقیماندهگردد وی میانشان تقسیم میطور مسا، یک چهارم به بیشتر باشند

 ه، سهمیّ داشتید و اگر شما فرزندی ) یا نوه و نوادگانی ( رسد ( و وابستگان به ترتیب استحقاق می

 ی ترکه به فرزندانتان و پدران و مادرانتان همان گونه همسرانتان یک هشتم ترکه بوده ) و بقیّهی 

ه بر عد از وامی است ککنید و ب . البّته ( پس از انجام وصیّتی است که میرسد که ذکر شد  می

 .عهده دارید

 وارث دیگری ،مادر و پدر ث می برد در صورتی که میت غیر ازمادرش را میرا برابر میت دو پدر -3

 . نداشته باشد

ل ٌد و   :  طوریکه اهلل متعال فرموده است هِ  } ف ِإْن ل ْم ي ُكْن ل ُه و  اُه ف ِِلُمِّ رِث ُه أ ب و   1   { الثُّلُُث... و 

رکه ، یک سوم تتنها پدر و مادر از او ارث ببرند: و اگر مرده دارای فرزند ) یا نوه ( نباشد و  ترجمه

 باقیمانده از آن پدر خواهد بود (رسد ) و به مادر می 

 برادرشان، طوریکه خداوند متعال فرموده است: خواهران از میراث برادران و -4

ُ اللَُّه ل ُكْم أ ْن ت   ك ِر ِمثُْل ح ظِّ اْْلُنْث ي نْيِ يُب نيِّ اًء ف لِلذَّ نِس  ااًل و  ًة رِج  إِْن ك انُوا إِْخو  اللَُّه ِبكُ } و  لِيٌم ِضلُّوا و  ٍء ع  ْ لِّ َش 

}   2 

 . برد ی سهم دو زن ارث می ، هر مردی به اندازهر برادران و خواهران با هم باشند: و اگ ترجمه

 جمله در تقسیم ارث) و از سازد تا گمراه نشوید  خداوند ) احکام و مقرّرات را ( برایتان روشن می

ح بندگان از آگاه از هر چیزی است ) و اعمال و افعال و منافع و مصالراه خطا نروید ( و خداوند 

 دید او پنهان نیست (
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مانده  روی یک دخت از برابر مادر میراث می برد در صورتی که متوفی پسر آنها باشد و پدر دو -5

 باقیمانده که ثلث سدس به مادر تعلق میگیرد و باشد پس نصف میراث را دختر مستحق می گردد و

  است به پدر می رسد.

  : میراث می برد مرد بیشتر ازحاالتیکه زن  : ج

در برخی حاالت زنان بیشتر از مردان میراث می برند که نمونه های ذیل را میتوان به طور مثال تذکر 

 : داد

کی سهم مادر ی باقی بماند پس سهم دختر نصف مال و پدر و از وی دختر، مادر شخص بمیرد و -1

این صورت   براساس عصبه بودن تصاحب مینماید پس سهم دختر در مال باقیمانده را پدر بر شش و

 می باشد. بیشتر از سهم پدر

 ر به شوهرچها یکی بر باقی بماند پس نصف به دختر و پدر وی دختر، شوهر و از زنی بمیرد و -2

 ی باشد.پدر بیشتر م این صورت نیز سهم دختر از سهم شوهر و در تعلق میگیرد و باقی به پدر و

 پسر ه دخترب پدر باقی بماند پس به دختر نصف و پسر و دختر وی دختر و از اگرمردی بمیرد و -3

 باقیمانده به پدر که عصبه است تعلق می گیرد. للثلثین و تکملةیکی بر شش 

یکی  ادربه م مادر باقی بماند پس به دخترنصف و پسر واز وی یک دختر، پسرِ مردی بمیرد و -4

 پسرمال باقیمانده داده می شود. به پسرِ شش وبر

به دختر  هشت ودر باقی بماند پس به همسر یکی بربرا وی همسر، یک دختر و از مردی بمیرد و -5

 انده به برادر میت تعلق می گیرد.میباق نصف ترکه و

 بمانند پس نصفپدری  جمعی از برادران مادری و از وی شوهر، مادر، پدرکالن و زنی بمیرد و -6

علق می گیرد تپدری باقیمانده به برادران  پدرکالن یکی برششم و برای هریکی از مادر و به شوهر و

 1   « برادران مادری محجوب اند و
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مرتبط  نانز تحت عنوان تساوی ارث بین مردان و زنان در آئینۀ قرآن ( سیمای جامعه شناسی) کتاب 

 : چنین نوشته است به همین بحث

 هرگاه متوفی اوالد داشته باشد به هرکدام از پدر و مادرش یک برشش می رسد. -1

 خواهر مادری با هم ارث برند به هرکدام یک برشش می رسد. هرگاه برادر و -2

 1  خواهران با هم ارث برند برهمگی آنان  یک برسه تعلق می گیرد.  هرگاه برادران و -3

نوه ای پسری اگر چه  ،مردان است برای نمونه از هی پیش می آید که سهم زنان بیشترگا -توجه 

 2  برد. خواهد نوه ی دختری اگر چه پسر باشد یک سهم  دختر باشد دوسهم می برد و

مشحون  آن هم است برابر دختر موردی که سهم پسر دونظرداشت دراین توضیح، باید دربر عالوه

  .بوده استعدالت مبتنی بر حکمت واز 

...{   فرموده است:آنجا که قرآن کریم  ك ِر ِمثُْل ح ظِّ اْْلُنْث ي نْيِ    3  } لِلذَّ

 ی دو زن است ی بهره ی یک مرد به اندازه: بهره  ترجمه

ما بر ترکه را می برند ا ،زمانی که مرده وارثی جز پسران و دختران خود نداشته باشد آنان جملگی

 . اساس دختر یک سهم و پسر دو سهم

ی اد گرد ستم به جنسی در میان نیست بلکه کامال هم آهنگی و جانبداری از جنسی ودراین کار هم 

در نظام اجتماعی اسالمی بر قرار  ایجاد هسته خانوادگی و مشکالت زن در میان مشکالت مرد و

ه از این مرد بندانی که زمخارج فر زنی ازدواج می کند هزینه زندگی زن و است چرا که مردی با

 او طالق بگیرد. اما زن یا چه از است چه زن با او بماند و در همه احوال بر عهده مرد دنیا می آورد

 مردی ،بعد از ازدواج یا پیش از ازدواج و خودش هزینه زندگی خویشتن را پرداخت می کند و

 .را می پردازد هزینه زندگی او
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 ونماید لذا مرد دست کم د فرزندان را تأمین  زن بهیچوجه مکلف نیست هزینه زندگانی شوهر و 

 نظام اجتماعی اسالمی بر دوش می کشد.  در زن بار مشکالت را در هسته خانوادگی و برابر

گری است  داد اسالمی عدالت و ای شن می گردد که تقسیم ترکه بدین شیوهبا این توضیحات رو

  .رامت دیدنوهمآهنگی میان غنیمت بردن وغ

است  مارنادانی بش یک سو جهالت و نحوه تقسیم حکیمانه الهی ازی از هرسخنی هم درباره عیبجوئ

هسته اجتماعی و وفانی است که سیستمنیز ط است و بی ادبی با ذات کردگار سو از دیگر و

درست بر جای نمی  زندگی با وجود آن راست و گی در برابر آن تاب مقاومت ندارد وداخانو

 1ماند.

بیانگر  ،به خاطر مسئولیتی است که مرد به عهده دارد به خواهریک سهم  دوسهم به برادر وبخشیدن 

 2   چنان تلقی نشود که زنان نصف ارزش اجتماعی را دارا می باشند. ارزش انسانی نیست و

سهم دریافت می کند در مقابل مال موروثی است که  برابر خواهر این روش تقسیم که برادر دو

رد نیست م مقابل تالش بدست می آید فرقی میان زن و دربدون رنج بدست می آید ولی مالی که 

 3  ی .زچه محصول کشاور چه سود کار و حال چه مال تجارت باشد و

راث برابر نصف سهم مردان تعین گردیده دلیل ضعف سهم پنداشته نمی شود یچون سهم زنان در م

 مسکن باالی شوهر است. نفقه و زیرا

 : قرآن کریم می فرماید 

تِ   { ع  ٍة ِمْن س  ع  ْن قُِدر  لُِينِْفْق ُذو س  م  ل يِْه ِرزْقُُه ف لْيُنِْفْق ِمَمَّ آت اُه اللَُّه ال  يُك لُِّف اللَّ ِه و  اُه ن ْفسً ع  ا آت اه    4   {ا إاِلَّ م 
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ی توان خود ( خرج  ، به اندازه) برای زن شیر دهنده، از دارائی خود آنان که دارا هستند:  ترجمه

د هیچ ، خداونکه خدا بدیشان داده است خرج کنند، از چیزی و آنان که تنگدست هستند کنند 

 . سازد که بدو داده است مکلّف نمی کسی را جز بدان اندازه

اُل ق وَّ  الِِهْم ... {} الرِّج  ُقواْ ِمْن أ ْمو  ِِب ا أ نف  ُهْم ع َل  ب ْعٍض و  ل  اللُّه ب ْعض  اء ِِب ا ف ضَّ  1   اُمون  ع َل  النِّس 

 جامعۀ کوچک خانواده، حق رهبری دارند وصیانت و در ) وزنان سرپرستند  مردان بر:  ترجمه

 زنان در ، مردان را برکه خداوند ) برای نظام اجتماع ( بدان خاطر زنان بر عهده ایشان استرعایت 

دان ب بعضی فضیلت داده است، و نیز ( بعضی را بر صفات برتری های بخشیده است و برخی از

اموال خود ) برای خانواده  ( از آورند و کشند و پول به دست میخاطر که ) معموالً مردان رنج می 

 کنند. ( خرج می 

ْعُروِف...{  تُُهنَّ ِبالْم  ْولُوِد ل ُه ِرزْقُُهنَّ و كِْسو  ع َل  الْم   2  } و 

 ( الزم است خوراک و پوشاک مادران : بر آن کس که فرزند برای او متولّد شده ) یعنی پدر ترجمه

 ی شایسته بپردازد. ی توانائی ( به گونهرا ) در آن مدّت به اندازه 

ْمٍل ف أ نِفُقوا } أ ْسِكنُوُهنَّ مِ  ِت ح  إِن كُنَّ أُوال  ل يِْهنَّ و  يُِّقوا ع  ارُّوُهنَّ لِتُض  ن ُوْجِدكُْم و ال  تُض  ك نتُم مِّ ْيُث س  ْن ح 

... ْعن  ل ُكْم ف آتُوُهنَّ أُُجور ُهنَّ ْمل ُهنَّ ف ِإْن أ رْض  ْعن  ح  تَّى ي ض  ل يِْهنَّ ح   3  {  ع 

 کنید و در توان آنجا زندگی می خود تان در زنان مطّلقه را درجائی سکونت دهید که:  ترجمه

تنگنایشان ( در خود برآنان سختگیری کنید و دارید، و بدیشان زیان نرسانید تا ) با زیان رساندن

آنان بار دار باشند، خرج و نفقه ایشان را  (  اگر دهید ) وایشان مجبور به ترک منزل شوند قرار

شما را  ( جدائی، فرزندان کنند. اگرآنان ) حاضرشدند بعد ازبپردازید تا زمانی که وضع حمل می 

 شیر دهند، مزدشان را به تمام و کمال بپردازید. 

 

 
 96سوره نساء، آيه  -1 
 299سوره بقره آیۀ   -2 
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دارد بیان می نماید،  را که در حال عده طالق قراراین آیه هرچند موضوع وجوب تأمین نفقه زنی 

  1 درحال عده به سرنمی برند.  زنانی هم می شود که طالق داده نشده و به طریق اولی شامل اما

هنَّ ع   » قُّ  2    « م أن تُْحِسنوا إِليهنَّ ِف كِْسوتهنَّ وطعامهنَّ يكُ ل  أ ال و ح 

 عمل نیکوئی با آنها اطعام و پوشاک امور در تا است شما باالی زنان حق که باشید آگاه:  ترجمه

  .نمائید

 3   ...   أ طِْعُموُهنَّ مَم تأكلون و اكُْسوُهنَّ مَم ت ْكت ُسون   »

از  نمائید تهیه آنها به لباس و مینمائید صرف طعام بحیث خود آنچه از بدهید طعام را زنان : ترجمه

 .پوشید می لباس خود آنچه که

مورد که ظاهراً میراث مرد دو برابر زن هم معلوم میشود اما باز هم ژرف نگری و تأمل در  آندر

میرساند که سهم زن با توجه بر جوانب مصارفاتی ای که بر عهده مرد نهاده شده، بیشتر  روبواطن ام

 هزیرا تمام مصارف زن از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن و سایر لوازم زندگی و هزیناز مرد است 

زن مکلف به سهم گیری در مصارف خانه حتی و راجع به کودکان و فرزندان بدوش شوهر است 

میتواند تمام ارث و مهر خود را پس انداز  بناءً  در مورد خود هم نبوده و از مصرف معافیت دارد

 .نماید

میشه نفقه هدر باره میراث که تصور می کنند به زن ظلم شده است باید به یاد داشت که زن تقریبا 

خور مرد است و مرد مؤظف است که حوایج و لوازم زندگانی او را فراهم کند با وجود این اگر 

 4.  شارع اسالم از میراث نیز سهمی برای او قرار داده نشانۀ رأفت و مهربانی است

 ،انفاق نموده است از زن بار سنگین خرچ و که نصف میراث مرد را برای زن اعطاانیدین اسالم زم

ام زن را در هیچ حالتی حتی در هنگ فعالیت بیرون از خانه را برداشته و زحمات کار و تکالیف و
 

 163فقه خانواده درجهان معارص،  صفحه  -1 

 کتاب النکاح، باب حق املرأة علی الزوج 1211سنن ابن ماجه، حدیث شامر  -2 

 کتاب النکاح، باب فی حق املرأة علی زوجها، 2166، حدیث شامره سنن ابی داؤود -9 

 1921نوشته دکرت حسن ابراهیم حسن ترجمه ابوالقاسم پاینده  نوبت چاپ اول زمستان  122تاریخ سیاسی اسالم صفحه  - 6 

 چاپخانه ماه منظر
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خارج م لوازم ووده است پس در نظام اسالمی تمام انفاق مکلف ننم ثروت به کار و داشتن مال و

 عهده پدر وبر  برداشته شده و ،همسر باشد یا مادر ،زندگی از دوش زن چه دختر باشد یا خواهر

ین گنس، بسیاری از بارهای زن شوهمچنان اسالم از داشته شده است. د وی گذاوال برادر، شوهر و

ه باید دپس بطور بسیار فشر به دوش مرد گذاشته است.و التزامات اجتماعی را بر داشته  مادی و

یرنده گ کننده وفرق در مابین پرداخت  زن می گیرد و می پردازد و ،گفت که در نظام اسالمی مرد

بسیار زیاد است پس عدالت ایجاب می نماید تا به مرد که بار مسئولیت هایش بیشتر وسنگین تر 

فرزندان  ن ومصارف ز ت هایش را در زمینه تأمین مخارج ویولاست مال بیشتر داده شود تا بتواند مسئ

مسئولیت  و ردم مسئولیت های، قضیه رعایت توازن در مابین نماید پس طوریکه گفته شده قضیه ءااد

 1  . است نه قضیه طرفداری از یک جنس بر خالف جنس دیگرهای زن در زندگی 

ی را نصیب گردیده است روی حکمت های ذیل بوده به زن سهم بیشترمواردی که مرد نسبت  در

 : است

ر اسالم امر د استفاده از آن و این بیشتر بودن قدرت و توانایی مرد نسبت به زن در رشد مال و -1

 یک عمل مطلوب و قابل قبول است.

بیشتر بودن حاجت و نیازمندی مرد به مال نسبت به زن زیرا بار و مسئولیتی که بدوش مرد است  - 2

 . نسبت به زن بیشتر است

 حالت مکفول است بر خالف مرد که در برابر نفسش و دیگران مسئولیت دارد. زن درهر -3

 2  رض مصرف قراردارد اما مال زن بیشتر ذخیره می گردد. مال مرد همیشه در مع -4

احتیاج را هم اساس برتری در میراث گردانیده است و ازینجاست که  ،اسالم در کنار این اصول

سهم و نصیبۀ دختر را نیم سهم و نصیبۀ برادرش را یک سهم تعین نموده است زیرا احتیاج برادر به 

مال به اساس مقررات اسالم نسبت به خواهرش شدید است و مطالب و مسئولیتهای زندگی نسبت 

وش تکالیف زندگی را در جامعه اسالمی بیشتر مرد ها به د . توجه می باشدبه خواهر به برادر بیشتر م
 

 26رساله حق میراث صفحه  -1 
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می کشند بطور مثال اگرمرد توان داشته باشد مجبور است مصارف زندگی و شئون مربوط به خود 

اگرچه پدرش ثروتمند و غنی هم باشد مهر زن را خودش باید  ایدرا خودش تهیه و تدارک نم

ف تعلیم  وتربیه و ... به دوش مرد است و اگر پدر و مادر واقارب رمصاوالد و بپردازد نفقه زن و ا

آن فقیر و مسکین باشند مرد مکلف است که نفقه و مصارف زندگی شان را بدوش گیرد درحالی 

و می یا اقارب ا که زن بهیچ یک ازین چیز ها مکلف نیست، قبل از ازدواج نفقه او بدوش پدر و

 او و اوالدش بدوش زوج است اگر چه زن غنی و ثروتمند باشد. باشد و بعد از ازدواج نفقه

بناء عدالت ایجاب می کند  که سهم برادر در میراث دوچند سهم خواهر باشد  تا مسئولیتهای 

 1زندگی خود و خانم و اوالد خود و فقراء و بیچارگان فامیل خود را تأمین کرده بتواند.   

اشته باشد اصوال مکلفیت به مصرف کردن در فامیل ندارد اگر زن  سرمایه  بی حد و حصری هم د

صرف خانه م اگر به رغبت و ایثار خود چیزی مصرف کند اختیار دارد الکن به شکل وجیبه ای در

می ن ساختهوادار نمودن عمال قوه و وارد نمودن فشار به مصرف کسی او را با اِ تکلیفی ندارد و

 . تواند

ردان درمقابل م فرزندان را به عهده ندارند هرچند ثروتمند باشند و شوهر وزنان مسئولیت تأمین نفقه 

 2  باشند.  فرزندان مسئول هستند هرچند فقیر نفقه ی همسر و

 نم اوصادی هم باشد تأمین نفقه خاچنین می توان گفت که اگرمرد دربحران اقت به عبارت دیگر

باالی شوهر الزم است لکن اگر زن  مسکن برای زن باالیش واجب است همچنان تهیه مأوا و

 امکانات وافر اقتصادی هم داشته باشد در تأمین مایحتاج خانواده مسئولیت ندارد هرگاه به رغبت و

ایثار شخصی خود در فراهمی تسهیالت معیشت خانواده به نوعی سهم بگیرد موانعی پیش  میالن و

 ،کراها اجبار و باتواند مگر شوهر از ظرفیت های اقتصادی خود مصرف کرده می  رویش نیست و

 مصرف کردن دارائی زن را ندارد.صالحیت تصرف و 

 
 

 12احکام میراث از دیدگاه فقه و قانون صفحه  - 1 

 21صفحه  آئینه قرآندر ی جامعه شناسی زنان  ، سیام2 
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سبت به نتعهداتی که مرد مطابق اصول دینی به ایفای آن التزام دارد ضرورت برادر به مال به اساس 

و تکلیف های اجتماعی بیشتر متوجه مردها بوده و  مسئولیتهای زندگی زیرا است ترخواهر شدید

  .مصارفاتی و زحمات فزیکی آن را تحمل نمایند وجوهناگزیر اند تا تأمین 

ای هفرزندان را توأم با هزینه مهر زن را تهیه و ارائه نماید،  نفقه زن و فامیل  و مرد مکلفیت دارد 

 رورت است تاض اقارب آن فقیر و مسکین باشندمادر و  پدر وتربیه بدوش بگیرد هکذا اگرتعلیم و 

صارفاتی  م اوشان را به عهده  خود بگیرد.  در حالی که زن در این ابواب اج  ونفقه مرد تأمین مایحت

 ا اقارب است وی مسئولیت ندارد به دلیل اینکه  قبل از ازدواج متکفل اعاشه دختر، پدر وهیچگونه 

 است.فرزندانش  به ذمه شوهرو  زن نفقه  ازدواج بعد مرحله نکاح و

انصاف وعدالت مقتضی آن است تا نصیبه برادر در میراث  دو برابر خواهر باشد تا  حوایج و  ءبنا 

ایجابات زندگی  خود، خانم و فرزندان را  اکمال و هم به کسانی که باالی او حق دار باشند 

 بتواند. هرسیدگی کرد

نموده  فصل درست چنان حل و به صورت بسیار صحیح و دین مقدس اسالم موضوع میراث زنان را

آن تأمین گردیده است طوریکه سهم زنان را  واقعی عدالت به تمام معنای آن دراست که مفهوم 

 1 .ارثی بصورت جداگانه واضح و مشخص ساخته استو قضیۀ در هر مسأله 

یشتر به میراث زن اکثر و بدر پرتو آیات و نصوص میراث در قرآنکریم درمیابیم که سهم و نصیب 

شکل فرض بوده نه تعصیب و این امر بدون شک از یک طرف حکمت های الهی و از طرف دیگر 

 2  . نظر مخصوص اسالم را در مورد زن منعکس میسازد

کی از ی یمانه منصفانه وعادالنه بوده و سهم هراسالم نهایت حک نوع تقسیم آن در احکام میراث و

عین و مو عهده داری های شان هرکدام  موقعیتبا میت و  اشخاص چگونگی قرابتورثه بر اساس 

 . مقرر گردیده است

 
 

 93 -92رساله حق میراث صفحه  -1 
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 ت ومیراث نوعیت قراب مرد بودن نبوده بلکه معیار معیار میراث در اسالم جنسیت یا زن بودن و

 ده است وبومردان  نیازمندیهای زنان و نیز مکلفیت و مسئولیت ها ومراعات نمودن توازن در مابین 

سهمی را هم که به زن داده می شود بر مبنای احتیاط بوده است طوریکه امکان این می رود که در 

 1  را تهیه نمایند.  نتوانند مخارج زندگی او و مادر یا پدر و شوهر ،اثر بروز برخی حوادث

ز پیمانۀ که اسالم امیراث به همان سطح و  در دنیا هیچ مبدأ و قانونی وجود ندارد که حق زن را در

ت ت نموده اسالحاظ مقدار تفصیل حاالت و کوائف با در نظرداشت انصاف و عدالت کامل مراع

  مراعات و پرداخت نموده باشد.

، نمیراث بری ز حاالتِ اکثرِ ن از اینجا دانسته می شود که دربه میراث ز ،اعتنای اسالمحرص و

 2  ا که در هر حالت به ارث می برد بیان نموده است.اسالم به میراث زن تصریح نموده و مقداری ر

با اندک ترین تأمل وضاحت می یابد که در تشخیص سهم هریکی از زنان که ازلحاظ ورثه در 

یازمندی حدت ن موقعیت های مختلفی قرار می گیرند تأمین عدالت اجتماعی، توازن مسئولیت ها و

نمی  ه تمام موقعیتهای زناندربرگیرند و زن، فراگیر برابر قاعده سهم یک مرد دوو ها منظور بوده  

 طرفداری های رابطه ای برداشت نشده است. هیجان و روی عواطف واحساسات و مسئله از وباشد 

 چگونگی استحقاق گزینه نیست  بلکه انصاف و میراث و مقدار مرد بودن در در اسالم، زن بودن و

 بوده است.مطرح  تعیُن اسهام  در ،نیازمندیها و مسئولیت ها دورنمای تکلیف و حکمت و

حاالت ویژۀ قتل و کفر، زن  اسالم عزیز سهم زن را در تمام حاالت ارثی مشخص نموده صرف در

درحالت کفر و قتل،  راجع به میراث عین تعامل را می  حرمان از ارث واقع می گردد که مرد نیز در

 بیند.

ابجا و بی ن مرد به اتالف حق زن تمام شدهترجیح  میراث، در اینکه مبنی بر ،اتهامات بناء شبهات و

 حکمت های موضوع بوده است. غفلت و بی خبری از ناشی از و  مورد
 

 
 21رساله حق میراث صفحه   -1 
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 فصل سوم

 رسیدن زنان به حق میراث دارنده ازعوامل باز

 : بی اساس مقوالت خرافی و

 ا اگرمی گردد که گوی ءالقاچنین  اذهان زناندر  ات توخالیتبلیغبواسطه  بعضی جاها  گاهی در 

برای او رخ   یدلخراش  کدام حادثه درخواست نماید ازین درک  میراث خود را مطالبه و زن حق 

کدام  تظارنماید یا ان گرفتن میراث پرهیز ازیا  ءخواهد داد یا یکی از فرزندان او فوت خواهد کرد بنا

 .حالت ناگوار را داشته باشد

می نمایند آن چنین تعبیر ازمردم نا آگاه،  ش روی زنی بیاید پیای  واقعهگرفتن میراث  بعد از اگر

ش ر خودکا ،ید آنچه آمده تحمل نمایدحال با ،میراث گرفتن وی بوده است برابر که این کار در

  است.

تی که گوید وقبه خواهر ب ممکن بعضی از برادران حق خود را بخواهد برادر وقتی خواهر از احتماال

پول  من این قدر .... پدرم از تو خفه بود ،تو را خوش نداشت  زنده بود برای تو چیزی ندادهپدرم 

بعضی  یا ممکن خود را بخواهید و بیائید این پول را بدهید بعد حقِ در وفات پدر مصرف کرده ام

وقتی مال محتها بگویند ما به خواهران مان چیزی نمی دهیم مگر تکفین و تجهیز او را می نماییم، 

برایش بگوید که چرا از پدرم نگرفتی  شاید زاده سهم میراثی خود را می خواهد که عمه از برادر

را می گرفتی حال چرا آمده ای از من  خود  حق زمانیکه پدرم زنده بود از نزدش می خواستی و

 و ...و ر زاده کسی حق خود را می خواهد؟از نزد براد آیا ،را خوش نداشت پدرم تو، می خواهی

من  دام کردی که از نزدبرای مستحقین می گویند تو اق و بعضی ها دادن میراث را ننگ می دانند

  ؟ خوب ببین کی درین منطقه حق میراث خود را خواسته که تو می خواهی حق بگیری؟
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 : ضعف آگاهی برخی ها از صراحت مسایل

ابهام واقع می  ندارند و قسما درحقوق شرعی خویش از  کافی الزم و آگاهی زنان در برخی مناطق

ر می فک اندک بوده،در میراث نصیبه و سهم  بودن قطعی از واضح بودن و معلومات شان و شوند

ی و کسانی که میراث را به زن ها م کنند که گویا این ستاندن نوعی تحمیل باالی دیگران است

نمی  همچنانو گرفته نمی توانستکمک است  و اگر نه زن چیزی احسان و نوعی  کار آنها  دهند

جراء بیاورند إ ۀخود را به منص میراث دانند که چگونه و از کدام سلسله می توانند داعیه گرفتن حق

و بعضی از مردان هم ممکن است بدلیل نداشتن معلومات واقعی دینی از دادن حق میراث زنان تعلل 

 د.ننمایمقاومت دربرابر تادیه سهم زنان نموده و نا آگاهانه 

 : گرفتن میراث زنان از برخی خود داری

 تن درمیراث گرف بس که تلقین شده اند و خود زنان ازبرخی مناطق  درقراری که شنیده می شود 

و برداشت آنها در این باب قسماً بی حمایت می بینند  خود را محکوم و کوبیده شده و ذهن آنها

ته می پنداشخفت و سبکی خواستن یا بدست آوردن حق میراث نزد آنها یک نوع ضعیف است 

و  پنداشته و آنرا نوعی تهور با موقعیت اجتماعی و اخالقی در تصادم را مطالبه حق میراث و شود

در تنگنا  تیکه سخباید تا زمان آنها و به زعمجسارت و قیام منافی با وقار خویش تلقی مینمایند 

 باید هرگز د نیامده باش صعوبات زندگی فشار و یمعیشت مضیقه هایاز دَرَک  وقرارنگرفته باشند 

د بحران اقتصادی هم واقع شون اگر در و تحت همین برداشتها د ننبر میراث گیری را نام میراث و

ت آنها را حصر نموده اس ی در این باب بعضیاشتباهچون و جرأت اقدام به این کار را نمی نمایند 

عقیب  تکه میراث است خود را  مشروع و ثابت و آبرو مندانه دنبال قرض و وأم می روند الکن حق 

  ننموده و از آن انصراف می ورزند.

 ی وبه بسیارسادگمی تواند  ،هرکس در پرتو احکام میراث از دیدگاه اسالماین درحالیست که 

ه چ خود را به دست آوردمشروع  سهم و با حفظ هویت و شخصیت و هیمنت خویش سربلندی 

 مرد باشد و چه زن. 
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مشروع بودن منبع درآمد خویش بکار  را برای حالل و همه توان خود که واجب است اهل ایمانبر

اجبار  ،فریب کاری مشکوک، خیانت، سوء استفاده، معامالت، بگیرد از دروغ، دزدی، اختالس

 1پرهیز نماید.   ع امور نا مشرودیگر وب، غارت غصمعامله، در

اًل ط يًِّبا ... {} خداوند جل جالله می فرماید:   2  ي ا أ يُّه ا النَّاُس كُلُوا ِمَمَّ ِِف اْْل رِْض ح ال 

حالل و پاکیزه است ) و خدا آن را تحریم نکرده و آنچه در زمین است وای مردم ! از ترجمه : 

 بخورید. داند ( گوارا و خوشایندش می نفس انسان

یل آن حالل است باید تحصن نموده گرفتن و استفاده کردن ازمعی آن حقی را که شریعت مقرر و

اه های و از رغیر است بلکه چیزهای که حق   شود و به دست آوری آن ننگ و عار پنداشته نه شود

 نمود. باطل ممکن به دست آید از گرفتن آن باید پرهیز حرام و

اه ر راههای مشروع فراهم شده باشد و در اسالم چنانچه از خانوادگی از نظر مالکیت خصوصی و

 هت منافع وج در خویشاوندان از آن تأمین گردد و حقوق نیازمندان و ومشروع  خرچ شود  روا و

 3  امت اسالمی مورد استفاده قرار گیرد بال مانع است.  مصالح جامعه و

 هیچوحصول مال از را ه مشروع بوده  ،توان گفت که حصول حق زنان در میراثازین درک می 

  .وخواری در تحصیل آن متوجه زنان نمی شود استخفاف

حلیل ت درک وقوۀ  فراست و عقل و هم خداوند بخشیده و زنانکه اسالم به زیرا میراث حقی است 

 ند وحق خود را بشناسکه به امداد این طاقتها و ظرفیت ها بخوبی می توانند  برای شان داده است

 شیحق خوبدست آوری  است بناء در نموده و تثبیت  نان را قرآن کریم تشریحآ سهمبدانند که 

به طورعزت مآبانه و با تمکین داخل جریان شوند و هیچ نوع فشار و جبری را مبنی بر انصراف از 

   .دندر احساس نداشته باش خواری ای را ازین ناحیهو حق تحمل نکرده 

 

 
 

  942فقه خانواده درجهان معارصصفحه  -1 

 142سوره بقره آیه  -2 

 944فقه خانواده درجهان معارص، صفحه  -9 



11 | 

 

 زنان و حق میراث

هم  وتصرف دارند اختیار و تحت برخی برادران و یا کسانی که اموال و دارایی های میراثی را در 

این را بدانند که  دنبهانه جویی می نمای تعلل وو دیگر سهم داران  زنان وق خواهران قاز دادن ح

میراث  و نگیرندد که میراث را نتلقین می نمای آنها به را از میراث نمی دهد و انهرکسی سهمیه زن

د ها از ماترکه متوفا نزد خو گرفتن را از سوی زنها نا موزون معرفی می نمایند آنچه را که این مرد

فارش ن سزناو به   نیستنددر میراث حاضر به دادن سهم زنان  کسانیکهدارند آن هم میراث است 

 میراث را تصاحب کرده اند.پس خود اینها چرا  کنند که میراث نگیرندمی 

ک جریان حق طلبانه ی درخواست،  سهم خود را از میراث می خواهد این زمانی که یک زن حق و 

 دهد و این زن را نمی مشروع حق متوجه شخصی است که بلکه تنزل و فرومایگی، است نه تنزل

 .از تادیه حق کنار رود ابلهانهو روشهای  و دالیل بی پایه یک بهانه و  هزاربا  می خواهد 

 : سهم قلیل میراث به تصور اززنان  بعضی انصراف

اشخاصی این طور باشد که برای این زن از  نزد افراد و احتمال است دربعضی نقاط و امکان و

د باید داشته باشدعوا کردن ارزش  ملکیت پدری اش آن قدر چیزی نمی رسد که به دنبال کردن و

خود را اخذ نماید چه کم باشد و  شرعی هر فرد میتواند سهم درحالیکه دوازین طلب منصرف ش

 . چه زیاد

 : قرآن کریم فرموده است

اِن }   الِد  اِء ن ِصيٌب ِمَمَّ ت ر ك  الْو  بُون  و لِلنِّس  اْْل قْر  اِن و  الِد  اِل ن ِصيٌب ِمَمَّ ت ر ك  الْو  بُون  لِلرِّج  اْْل قْر   ِمَمَّ ق لَّ ِمْنُه و 

ْفُروًضا  1  { أ ْو ك ُِث  ن ِصيبًا م 

گذارند  برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جای می :  ترجمه

یک را خداوند مشخّص و واجب گردانده خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سهم هر ،سهمی است

  تغییرناپذیر است (است ) و 
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میراث نزد هرکسی که باشد  خود را ازمسلم  زن صالحیت دارد حق مشروع و پس به این اساس هر 

 .آورد میتواند آنرا بدست  پروا ندارد که برای او کم برسد یا زیاد، ،بگیرد

 : به درخواست زنان راجع به میراث یاهمال و فروگذاشت ها

میراث زنان این است که معموال مردان درمتن جامعه نسبت به زنان عامل دیگری براتالف سهم 

 ی ازحت ند ومطرح حساب می ک نان را هرکس مهم وآ صالبت بیشتری دارند و هیاهوی و نفوذ و

 ءباتأدیه آن ا از شخص مطالبه میراث خود را نماید و یزن اگرمی رود  خوف نیز آنها امکان بیم و

د شایند برسا عرض و درخواست خود را  مشاهیرمنطقه نزد ارباب نفوذ و  این زنآن گاه  وورزد 

سلم خود منصرف دهند که از حق مُ به زن نظر محتمل است روند و طفرهازین جریان  هابعضی 

 به وجوهات نا ممکن میراث را دیدند بال ننماید ویا اگرحدت وشدت طالبۀپروسه را دن شود و

 .خواهند بردازین میان خود را به حاشیه  بهانه های واهی معلوم و

امل راجع به محرومیت زنان از میراث وعیکی از برخی ها ،حرص و آزِ و همچنان تمامیت خواهی 

  .خواهد بود

 1صد حکایت بشنود مدهوش حرص                 در نیاید نکته ای در گوش حرص               

راث پردن حق میبه طوع و رغبت خویش حاضر به س طوری خواهند بود که بعضی از مردان همچنان

کدام یکی از زنان سهم میراثی خود را از مردانی که مال و ملکیت را در تصرف شوند اگر زنان ن

هرگاه چاره باالیش حصر ود ند و تهدید به قطع رابطه می نمایندارند بخواهد او را اخطار می ده

               د.شخواهد تسلیم نمودن ملکیت آن زن حاضراسته و اضطراب به با دل نا خو بازهم شود

 : آن از دیگران وتقلیداز میراث برخی زنان  گذشت

 بعضا یگان زنها می شود به اساس درنظرداشت ضعف اقتصادی کسی که میراث وی نزد او است از

ز روی اتصاحب دارد  درظاهراً که ملکیت را  آن را به همان شخصی ورزد وگرفتن میراث انصراف 
 

 جالل الدین محمد بلخی ناموال  -1 
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بدی نیست ممکن بعضی از زن ها دارائی دیگری  هبه نماید چنین چیزی کارمهربانی و عطوفت 

قتصادی اش خوب باشد ازینجا به برادر، برادرزاده یا هرکسیکه ملکیت نزد ند وضعیت اداشته باش

عد ب شود در برابر او درگذریا اگر اندک یا زیاد باشد از همۀ آن سهم خود قسمت   یکازاو است 

این امر نهادینه می شود زنان دیگر نیز چنین می پندارند که فالن زن میراث خود را نگرفت ما هم 

باید نگیریم و همچنان دیگران هم برایش تلقین می نمایند که فالن و فالن میراث خود را باز خواست 

ت که اگر در نظر داشباید . بناء و.. نیست هم باید این جریان را دنبال نکنی برایت خوب نکرده تو

لحاظ بی  و ایشان نسبت به مردان بیشتر است جودکه فطرتا در وتفقد زنان به اساس عاطفه و از یکی

م یا تمام قسمتی از سه کدام یکی از اشخاص و یا آن کو که ملکیت میراثی نزدش استبضاعتی 

لزاما احجت شده نمی تواند که همه زنان باید  سهم خویش را به رضا و رغبت ببخشد این امر دلیل و

 گاهی اوقات برادر هم می تواند سهم خود را به برادربه دیگران ببخشند.  نگیرند و یا سهمیه خود را

 یگری بر سبیل معاونت و مساعدت دریا مرد دیگری از سهم خود در برابر کس دبدهد ناتوان خود 

 . چنین کنندحتما سند نمی شود که همه مردان باید عملیه این  الکن گذر شود

آنچه برای مرد یا زن از میراث میرسد کم یا زیاد، حق و سهم او است میتواند بگیرد و در آن تصرف 

یار رغبت و اخت عرا بطون یا همه اش نماید اما اینکه کسی به اساس اعانت و کمک، قسمتی از آ

کسی  مگر الزام باالی .جور خواهد شدأخود به شخصی دیگری که قابل کمک باشد ثوابا میدهد م

 نیست که از سهم میراث خود بگذرد و آنرا به شخصی دیگری بدهد.

 : خانواده های متعلقخوف قطع رابطه با 

یا  مه ها ویا ع خواهران و برابر درنا آگاه  بی بصیرت و افرادگاه گاهی شنیده می شود که بعضی 

زنی که به نوعی در پرتو قواعد شرعی می تواند میراث خود را از وی طلب بدارد چنین ابراز  هر

فقد با فرزندان آنها ت اوقات مختلف سال احوال این همشیره یا عمه را می گیریم  می دارند که ما در

 خواهش ازه ما به رویش باز است، فرمایش وآمدن خودش استقبال می نمائیم درو می نمائیم از

ای ... پس چرا حاال دعووسوغات عندالموقع برایش می فرستیم  را پوره می نمائیم تحفه و های او

کارهای مرغوب  و هاخواهان حق خود شده است در صورتی که با این همه کردار میراث نموده و
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 الکن هرگز یادی ازمی دهیم  برایشبگیرد درست است حقش را  خواهد  او حق خود را می ،ما

  . ما به راه ما به راه خود و او و نخواهیم نمودا

همشیره و عمه و کسانی دیگری که رابطه صِله رحِمی دارند به معنای آن  گیری در حالی که احوال

لکه این خبر ب را بگیرند، تا دوستان احوال آنها نیست که آنها باید از سهم و حق خود گذشت کنند

 علی حده دارد.ه و اجرداری و تفقد و دلجویی بحث جداگان
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 ارمهفصل چ

 که میراث دیگران را نمی دهندکسانی شرح حال 

 : راه باطل است از، خوردن مال میراث خوردن سهم دیگران از

ان حق زنان درین می داشته باشند واختیارمی ائی منقول وغیرمنقول متوفا را دردار کسانی که اموال و

 هوممف از آن خود ساخته اندو درین خالل سهم و حق دیگران را نیز  مردان با هم مخلوط می باشد و

 .نداباطل استفاده نموده  طور نا جایز و به بر سبیلمال مردم را که  این است و حقیقت موضوع 

 گردیده است.  ن عظیم الشان واقعمورد نهی قرآ ،مال مردم را به باطل و ناحق خوردندرحالیکه  

  1  َوالَ تَأْكُلُواْ أَْمَوالَُكم بَيْنَُكم ِبالْبَاِطِل ...{  }

همچون رشوه و ربا وغصب و دزدی . . . ( در میان ناحق،  و اموال خودتان را به باطل )و :  ترجمه 

 خود نخورید.

دیگران اجتناب ورزیده و در مورد سهم میراث خود هر مومن و مسلمان باید از خوردن حق میراث 

 مطابق به احکام و ضابطه شرعی قناعت نماید.

 : موفقیت نیست سهم زنان شجاعت و ندادن

مؤفق می انگارند  خود را شجاع و آن را نمی دهند و ،کسانی که حق میراث زنان را نزد خود دارند

بزرگ به  کامیابی از اغراض نفسانی خود واقع شده و گرو در هوا و به خطا رفته اند زیرا ایشان اسیر

اعت اط طرف خدا و از روان کرده  گ در تطبیق حدودِرکامیابی بز مانده اند زیرا فوزعظیم و دور

اسهام میراث را ارشاد  ءسورۀ نسا 12و  11آیه های  رسول او نهفته است قرآن کریم که در خدا و از

 همین سوره چنین فرموده است. 14 آیۀ  و 13آیه  درپیوست به آن فرموده 
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الِِدين  فِ }  نَّاٍت ت ْجِري ِمْن ت ْحِته ا اْْل نْه اُر خ  ر ُسول ُه يُْدِخلُْه ج  ْن يُِطعِ اللَّه  و  م  ذ لِك  يتِلْك  ُحُدوُد اللَِّه و  ه ا و 

ِظيُم  ْوُز الْع  دَّ ُحُدود هُ الْف  ي ت ع  ر ُسول ُه و  ْن ي ْعِص اللَّه  و  م  اٌب ُمِهنيٌ  و  ل ُه ع ذ  الًِدا ِفيه ا و   1   { يُْدِخلُْه ن اًرا خ 

ترجمه: این ) احکام راجع به یتیمان و وصیّت و سهام مواریث ( حدود خدا ) در میان حق و باطل ( 

در  ) است و ) آنها را محترم شمارید و از آنها درنگذرید و بدانید که ( هرکس از خدا و پیغمبرش

کند که در آنها  ، خدا او را به باغهای ) بهشت ( وارد میاطاعت کند اند ( دستور دادهآنچه بدان 

 مانند و این پیروزی بزرگی است . بارها روان است و ) چنین کسانی ( جاودانه در آن می رود

، خداوند او خدا درگذرد و آن کس که از خدا و پیغمبرش نافرمانی کند و از مرزهای ) قوانین ( 

او را  ماند و ) عالوه از آن ( گرداند که جاودانه در آن میبه آتش ) عظیم دوزخ ( وارد می  را

 ت.ای اس خوارکنندهعذاب 
سهیم گردانیدن  دختران اینقدر اهتمام ورزید که سهم آنها را اصل قرار داده  به قرآن کریم برای 

درسهم مثل حظ الذکر( ) برای دو دختر به قبجای ) لالنثیین  آن برای پسران سهم مقرر کرد و اعتبار

ك ِر ِمثُْل ح ظِّ اْْلُنْث ي نْيِ {( فرمود  یک پسر نی  که به ( پس کسا برای پسر قدر سهم دو دختر )  } لِلذَّ

آنان هم با دل ناخواسته از خجالت به این تصور  یکی از زنان سهم نمی دهند و خواهران یا به هر

 ی به ما نمی رسد پس چرا برادر را برنجانیم چنین عفوی در حقیقتمعاف می کنند که وقتی سهم

ار میل کنندگان هم خیلی گناهگ این حیف و گردن برادران واجب می ماند وعفو نبوده حق آنان بر

می شوند. و از آنان بعضی دختر نابالغ  هم می باشد که سهم ندادن به آنها گناهی مزید است یکی 

 2   . دیگری خوردن مال یتیم م وارث ومیل کردن سه گناه حیف و

نجا مضمر آ کامیابی فقط در بینا دالن بخوبی می فهمند که هرکمال و اهل ایمان وتقوا گزینان و

 اطاعت از خدا و رسول  صلی اهلل علیه و سلم، تحقق یافته باشد.است که 
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ن است که آ درفرزانه گی  خجسته گی و ،لندگیبا ،شخصیت که بصیرت را معلوم است اصحاب

پرهیز  از تجاوز به حق عاجزان دارد کهکسی شیوۀ مردانه  البته ،شود دادهان به صاحبان آن حق دیگر

  .ناتوانان را بگیرد و گاندست افتادخود، برنفس  ضمن تسلط نموده و در

 مردی نکته نگیری راَ ری                    برکور و کَسرنفس خود امیری مرد بر گر              

 1   یت فتادۀ بگیری مردـدس رـــگ  ود فتاده را پای زدن                  ـــردی نبـــم              

 2 رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر  اشک خواهی رحم کن بر اشک بار                              

 و استاده ای دست افتاده گیر  ـچ     ر                ــــــــــردان آزاده گیــــــره نیکم          

 هوشمندی مخند رـگ ،ر افتادهــب بلند                     ـــیر مقامــــو استاده ای بـــچ          

  3 ای  ـــه افتادگانش گرفتند جـــک                     ایــــد ز پــــاده درآمــــا ایستـــبس          

را از آن ن و مستحقیمکر و فریب قید نماید  با اعمالبا دنائت و اشخاص دیگر را  اسهام کسیکههر

م سهحقارت از راه و آنکو محروم بدارد چنین شخصی شجاعت مند و دلیر و با درایت نیست 

 .شدخواهد  زنند تمام ویشخصیت  به هشیو آنبخورد  دیگران را

 بـــــــاز اگر باشد سپید و بی نظیر       چون که صید ش موش گشت گردد حقیر            

 4اله   ــر در کــــت منگـــاز اســـر بـــاه       او ســل او به شـود چغدی و میــور ب            
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 :میراث کسی را نباید تصاحب کرد 

وجدان  ایمان و ایمان و وجدان است.حکم میکند رعایت حق دیگران  انصاف و به که همانا ظرفیتی

ا اموال یق نا رورط از ن اجازه نمی دهد چیزی را که حق او نیست در ا ختیاربگیرد وبه انسان مسلما

 .سوء استفاده نمایدنان ناتوااز ناتوانی  دیگران را به چنگ آورد و

  .مال های یکدیگر اجتناب ورزند ناحق خوردنمسلمانان باید همیشه محتاط باشند و از بناءً 

ال ُكْم ب يْن ُكْم ِبالْب اِطِل... {    نُوا ال  ت أْكُلُوا أ ْمو   1 } ي ا أ يُّه ا الَِّذين  آم 

اید! اموال همدیگر را درمیان خود به ناحق ) یعنی از راههای  : ای کسانی که ایمان آورده ترجمه

 غصب، ربا، قمار، و . . . ( نخورید.نامشروعی همچون: دزدی، خیانت، 

 حاضرشدن در دادگاه آخرت  و الهی و حساب گیری و مسلمان که به نظارتمؤمن و شخص بنا 

 رداردفتر ک آن روزی که دوسیه زندگی هرکسی برایش داده می شود و محاسبه پس از مرگ در

راقبت م کنترول گر واو نخستین وجود  آگاهی درونی در این معلومات وباورمند است بازمی گردد 

ری امکانات وامر به دست آ این پاسبان داخلی در به تفتیشی ندارد و کننده ای است که دیگر نیاز

تجویزی برایش نمی  هرگز وقت و مدیریت می کند واو را  ،درآمد های حرام ابتعاد از حالل و

از  و شخصی توطیه نمایدسهم و حق  گرفتنقسمت  درو یا دهد که مال حرام را تصاحب نماید 

یگران د حقطریق وقت کشی و فرصت طلبی و توجیهات واهی و دالیل جعلی وتصنعی از دادن 

 انکار ورزد.

گر معلیه او نباشد  یدعو اسناد اقامه کننده بازخواست نکند و از وی در عالم دنیا منبعی ممکن 

 .می گیرد و سریع الحساب استحساب  ،مخفیات درونها خبردارد و خداوند از اسرار

تا مال مردم را از راه باطل به استفاده  کرده نمیتواند پس شخص مومن و باورمند جرأت و جسارت

 بگیرد.

وجدان یک مسلمان است که درکرسی قضاوت می نشیند  قلب و در همچو احیان و قضایا براستی 

هرچه  دیوانی موجود باشد ومدارک  برای یک مؤمن هرچه اسناد و صدور حکم می دهد  و
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ا ب خود را تبرئه نموده نمی تواند تا زمانیکه با حساسیت ایمان و لکن او گرد آیندمدافعین به نفع او 

 .بینش باورمندی اقناع نشود

ی نماید م راه پرهیزگاری را اختیار ،هراسناک از محاسبه اخروی ملتزم به اوامر ونواهی دینی و انسانِ

 ه خداوند ک اعتقاد داردفرسنگها فرار می نماید زیرا او  ،گزیند از خوردن مال حرامکسی که تقوا  و

  .خزینه ها و هزینه ها، وی را مورد سؤال و استفسار قرار می دهدتمام  از

خوردن مال  ،نمی نماید زیرا این نوع عمل اغماضکسی  میراثِحق از  ،مخلص بناء انسان مؤمن و

 تحریم گردیده است.بوده و خوردن مال از راه باطل  از راه باطل ،مسلمانان دیگر

بعضی ها می گویند که خواهرما یا عمه ما یا .... سهم خود را برای ما بخشیده است لکن همان زن 

 .ندارداطالعی یا اصال است یا سکوت دارد  از چنین بخششی یا انکار

اد اسن به دور ازو  توخالی و خیالی و حقیقت قول قایل که جعل خودش وعاری از  درین صورت

 انجامد مالکه به اتالف حق دیگران بیساختگی و اجوف پیداست که قول  نیست و باشد مدار اعتبار

 مسئولیت بدوش شخص برای همیش باقی می ماند. را حالل ساخته نمی تواند و حرام

ا مانع حاللی ر، امورامور حرام وتا به آن حد احتیاط می کند که میان خود  پرهیزگار انسان مسلمانِ

 1   .حرام را برای خود باقی نگذارد سپر قرار می دهد تا هیچ گونه احتمال در افتادن به شبهه و و

ضمیر انسان مسلمان را فرا می  حرام اندیشه ای است که همه ذهن و اندیشه اهتمام به امور حالل و

اینکه آن را از کجا به دست آورده   آمد خود ودر  یقین دارد که در ارتباط با دارایی و گیرد و

ه سندانخدا پ باید جواب صحیح و محاسبه قرار می گیرد و وچگونه  خرج نموده مورد باز پرسی و

 2   ای را برای آن روز آماده نماید.
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 : است تصرف سهم دیگران ظلم

بی مورد از  نا بجا و های بهانه باخواست زنها را مبنی بر تادیه میراث نادیده می گیرند و کسانی که 

که  پس معلوم دار است می داشته باشنددر اختیار را غیر سالها ملکیت  دادن آن تعلل می ورزند و

مقدار خود را از میراث اخذ نماید ولی اشخاص بی  می خواهد سهم و زیرا او  زن مظلوم واقع شده

لَم شان پشت پا سزنان مبنی برطلب ملکیت مُسلط می باشند به داعیه ماوضاع بر  که انصاف دیگری

که چنین عملیه ای باالیش اجرا می شود مظلوم واقع می گردد کسی آن  می زنند این حرکت ظلم و

 شدن پرهیزنماید. واقع ظالم از ونموده این را درک  پس انسان مؤمن باید

ِن الن ِبي »  ر  رِِض الله عنهَم ع  بِْد الله بِْن ُعم  لَّم  ع ن ع  س  ل يِْه و  َلَّ اللَُّه ع  ٌت ي ْوم    ص   ق ال  الظُّلُْم ظُلَُم 

ِة    1   «الِقي ام 

فرمود: ظلم   صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اهلل عنهما روایت است که پیامبر  عبداهلل بن عمر رضی از ترجمه:

 است. ها در روز قیامت تاریکی

بَّاٍس أ نَّ النَِّبىَّ  »  ِن ابِْن ع  لَّم  ع  ل يِْه و س  َلَّ اللَُّه ع  ظْلُوِم ف ِإنَّ    ص  ة  الْم  ال إِت ِق د ْعو  ِن ف ق  اذا ِإَل  الْي م  ها ب ع ث  ُمع 

اٌب ل يْس  ب   ب نْي  اللَِّه ِحج    2   «ْين ها و 

رفتن صدقه معاذ را ) برای گ اللَُّه عََلیِْه وَسَلَّمَصَلَّى : از ابن عباس روایت است که گفته پیامبر  ترجمه

داوند میان خ یان وی واز دعای مظلوم بترس همانا م : رمود( به یمن فرستاد و ف وتعلیم احکام دین

 حجابی نیست. 

ل ِدِه  » الِِد لِو  اِفِر ود عوُة الو  ُة املظلُوم ود عوُة املُس  كَّ ِفيِهنَّ د عو  اُب ل ُهنَّ ال ش  اٍت يُْست ج   3  «ث الُث د ع و 

آنها شکی نیست، دعای مظلوم و دعای مسافر و  : سه دعاء است که اجابت می شوند و در ترجمه

 دعای پدر برای فرزند.

 دــــند کَــم بخواهنـــــدان ظالــــه دنــــخند             کو بِـــــوم را گــمظلب خشک ـــل               

 دــــــد دود دل دردمنـــــــــه کنــــــــآنچ         د    ــــا سپنـــد بـــوزان نکنـــش ســآت               
 

 کتاب املظامل باب: ظلم ظلامت یوم القیامة  2667  صحیح البخاری حدیث شامره -1 

 کتاب املظامل باب: االتقاء والحذر من دعوة املظلوم  2662صحیح البخاری حدیث شامره  -2 
 کتاب الدعاء باب: دعوة الوالد ودعوة املظلوم 9242سنن ابن ماجه، حدیث شامره  -9
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 دـــــنَر کُــــاقبت ســـه ریش درون عــــکش              ـــــذر کن ز درد درونهاى ریـــح               

 د نَر کُ م بَــه هـــــى جهانى بــــــه آهـــــک  ى            ـــوانى دلــــــا تـــمکن تم برـــبه               

 دــــــباش اـــــن راه خارهــــدر ایــــانــــک س متراش              ـــــى درون کـــا توانــــت              

                                            1د   ــــا باشــارهـــــز کـــو را نیــــه تــک    رآر      ـــــد بــش مستمنـــــار درویـــــک              

 ستهب نظری ــگل را نظری جانب صاح       ری هست       ـتا باد صبا را به گلستان اث              

   و خدنگ اثری هستـــده ز چشم تــپوشی   وم           ـــه بهر ناله مظلــهشیار ستمگر ک              

 ردی بدنبال سحر داــم آهــــر درد دلـــمگ        فغان بلبالن امشب بهر گلشن اثردارد                   

 2   سنگ اثر دارده تیر آه مظلومان نهان درک      مظلومان       ر از آهِذَجفا جویا ستمکارا حَ            

ق میراث د لکن شخصی که حواستحکام روابط می ش تقسیم میراث باعث تقویت رشته دوستی و

داشت قابل چشم سیستم مأنوس و نموده است روابط گرم خانواده را سرد ساخته و از آن خودزنان را 

  یک نوع بی باوری را به بار آورده است. متالشی کرده و را رابطه داران متعلقین و

انند می دهم را  سایر مستحقیننبض و که میراث زنان را نزد خود نگه میدارند  واضحا اشخاصی

هرگاه  آن را محسوس نمی گیرند،به سوی شان شود  هم ای اشاره ایماء و اگر تغافل می نمایندلکن 

بذر  پهلوی ظلم، درخواستی هم مطرح شود حساسیت منفی نشان می دهند این طرز برخورد آنها در

چنین شیوه  نتایج طبیعی است که پس لرزه ها و و بد بینی را دردلهای مستحقین می کارد کینه و

   نابخردانه خیلی سنگین تمام خواهد شد. و نابکار یها

 دعای مظلوم برحذر باشد. ازو  نموده یراث دیگران پرهیزبناء هرمسلمان باید ازخوردن م

يْر ة  »  ْن أ ِِب ُهر  لَّم  ق ال ق ال ر ُسوُل الله  رضی الله عنه ع  ل يِْه و س  َلَّ اللَُّه ع  ِد   ص  ٌة الِح  ظْلم  ْن ك ان ْت ل ُه م  م 

ٌل  م  ٌم إْن ك ان  ل ُه ع  لَّلُْه ِمنُْه الي ْوم  قبْل  أْن ال  ي ُكون  ِدين ار و ال  ِدرْه  ٍء ف لْي ت ح  ْ الِحٌ  ِمْن ِعرِضِه أ ْو َش   أُِخذ  ِمْنُه ص 

يِّ  ن اٌت أُِخذ  ِمْن س  س  إْن ل ْم ت ُكْن ل ُه ح  ِتِه و  ظْلم  ْدِر م  ل يِه ِبق  اِحِبِه ف ُحِمل  ع     3  « ئ اِت ص 
 

 شیخ مصلح الدین سعدی - 1 

  زیب النساء -2 
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 زنان و حق میراث

ز سی که اک :فرمود  صَلَّى اللَّهُ عََلیِْه وَسَلَّمَ روایت است که پیامبر رضی اهلل عنه  هریرۀ : از ابو  ترجمه

وز از وی باید امر ،چیزی دیگر یا چون لطمه بر آبروی وی وجانب وی به یکی ستمی رفته باشد 

دیناری نباشد و اگر آن ظالم را  بخشودگی بخواهد قبل از آن ) روزی فرا رسد ( که او را درهم و

را اعمال نیک  اگر او ( عملی نیک باشد از آن به اندازه ظلم  وی گرفته می شود و ) در آن روز

 ار می شود.بر او ب اعمال بد کسی که به وی ظلم کرده است گرفته می شود ونباشد 

يْر ة  »  ْن أ ِِب ُهر  لَّم  ان رسول الله رضی الله عنه  ع  ل يِْه و س  َلَّ اللَُّه ع  : أت ْدُرون  ما الُْمْفلُِس؟ ق الُوا:   ص  ق ال 

ال   ِة ِبص  ِتي یأتی ي ْوم  الِْقي ام  : ان الُْمْفلُِس ِمْن أُمَّ ، ف قال  ت اع  م  ل ُه، و ال  م  ْن ال  ِدرْه  ِصي اٍم ةٍ الُْمْفلُِس فینا م  ، و 

ال  ه   أ ك ل  م  ا، و  ذ  ف  ه  ق ذ  ا  و  ذ  ت م  ه  ي أِِْت ق ْد ش  ك اٍة، و  ز  ا ِمْن و  ذ  ا، وسفک دم هذا ورضب هذا فیعطی ه  ذ 

ط اي اهُ  ل يِْه، أُِخذ  ِمْن خ  ا ع  ن اتُُه، ق ْبل  أ ْن يُْقَض  م  س  ن اتِِه ، ف ِإْن ف ِني ْت ح  س  ا ِمْن ح  ذ  ن اتِِه، و ه  س  ، ف طُرِح ت مْ ح 

ل يِْه، ثُمَّ طُِرح  ِِف النَّاِر    1 « ع 

ند: آیا فرمود  َصلَّى اللَّهُ عَلَْیهِ وَسَلَّمَ روایت شده است که پیامبررضی اهلل عنه  ابوهریرۀ  : از ترجمه

است که  : مفلس دراصطالح ما کسی گفتند ،رضی اهلل تعالی عنهممیدانید مفلس کیست؟ اصحاب 

است که در  کسی امت من فرمودند: مفلس در  صَلَّى اللَّهُ عَلَْیهِ وَسَلَّمَ رمال دنیا ندارد، پیامب پول نقد و

کارنامه اش این را هم دارد که به این  زکات با خود می آورد ولی در روزه و قیامت، نماز و روز

 خون آن دیگری را ریخته و مال دیگری را خورده و به آن یکی تهمت زده و یکی دشنام داده و

 کرده بهکوب کرده است، پس حسنات او به جای بدی های که درحق دیگران  دیگری را لت و

 خطای پرداخت حقوق مردم که باالیش بود، حسنات او تمام شد از اگر پیش از آنها داده میشود، و

 آتش افگنده می شود. سپس در اضافه می گردد و مظلومان به خطا های او

جایگاه یا زیرکی اش، سوء استفاده کرده و با نیرو وسلطه اش بر ضعیفان  قدرت و از ی کههرکس

  یند.ی می آید و کیفر کار خود را می بخداوندتحت استفسار  آنان غلبه کند، بر داشته وستم روا 

ی جواب منفکسی که ملکیت در دست اوست می خواهد الکن  را از یک زن حق میراث خود اگر

با  ،دفاع از زن مظلوم حق و عوض جانب داری از کسانی هم یافت میشود کهدرین میان  یابدمی 
 

 کتاب الربوالصلة واآلداب، باب: تحریم الظلم 2121صحیح املسلم حدیث شامره   -1 
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 زنان و حق میراث

 طرف داری شخصی را میجای توصیه و سفارش راجع به تادیه حق، به  انموده اجحافظالم کمک 

 که اعانت به ظلم قابلده وباعانت به ظلم  ینوع روشاین  پس د که حق میراث را نمی دهدننمای

 اجتناب است. 

ر ددر گناه و تجاوز میباشد همکاری  میراث دیگران را نمیدهد،که با کسی  همچنان همکاری و

ضای ف می گشاید و جنایات هولناک را فساد، باب جرایم سنگین و و تجاوز در معاونت یکهحال

أموریت منظر دین نورانی اسالم، پهلوبندی درمحاسن  بنابرآن از  نامأنوس می سازد زندگی را تیره و

 مورد نهی واقع شده است. و ستمکاری تجاوز  دراست و همکاری 

اِن... {  }:   قرآن کریم میفرماید الُْعْدو  نُواْ ع َل  اإلِثِْم و  او  التَّْقو ى و ال  ت ع  نُواْ ع َل  الْْبِّو  او  ت ع   1  و 

یاری و پشتیبانی نمائید، وهمدیگر را در راه تجاوز  راه نیکی و پرهیزگاری همدیگر را در:  ترجمه

 وستمکاری یاری و پشتیبانی مکنید.

 : است نکوهشقابل  حریصانه میراث دیگران تصاحب

و خرد  از عقل دیگران را می خورند حق میراث زنان و ،چشم پوشی کسانی که برسبیل اغماض و

استفاده الزم نکرده و به آستانه رشد نایل نگردیده و تحلیل و ارزیابی آنان نا درست می باشد بناء 

 می باشند. مذمت درخور توبیخ وایشان عناصر ضعیف و ضمنا 

 است :قرآن کریم فرموده 

ِن }  ُه ف ي ُقوُل ر ِبِّ أ كْر م  م  ن عَّ ُه و  بُُّه ف أ كْر م  ُه ر  ا ابْت ال  اُن إِذ ا م  ا اإْلِنْس  ل يِْه رِ ف أ مَّ ر  ع  د  ُه ف ق  ا ابْت ال  ا إِذ ا م  أ مَّ زْق ُه ف ي ُقوُل و 

ان ِن   اضُّ ك الَّ ب ْل ال  تُْكرُِمون  الْي ِتيم  ر ِبِّ أ ه  اِم الِْمْسِكنِي و ال  ت ح  ت أْكُلُ ون  ع َل  ط ع   أ كْاًل ون  الُتُّ اث  و 

تُ ل َمًّ  ل  ُحبًّا ج َمًّ و   2   {ِحبُّون  الَْم 

خردش رشد نیافته است، وشخص خود را  ایمان عقل و پرتو ) آن انسانی که درامّا انسان  ترجمه:

ی را بزرگ بیازماید و برای این کار اوپندارد ( همین که پروردگارش او را  میمقیاس همه چیز

رم دیده مک محترم و پروردگارم مرا بزرگوار و گرامی و: ، خواهد گفتببخشد و بدو نعمت بدهد
 

 2سورۀ مائده آیه  - 1 

 22 -11سوره فجر آیات  -2 
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 زنان و حق میراث

و امّا زمانی که پروردگارش او را   ی من است ( این عزّت و نعمت ، حق من و شایسته ) واست !  

بون خوار و ز : پروردگارم مراید، خواهد گفتن کار روزی او را تنگ و کم نمابیازماید و برای ای

رامت هرگز !  ) چنین نیست که ک هرگزا ، ذلیل و حقیرم نموده است () و با فقر و فاقهداشته است 

) گذشته از اقوال زشت، افعال و ذلّت انسان در نزد یزدان به دارائی و ناداری باشد ( بلکه شما 

کنید  و همدیگر را تشویق و ترغیب نمی دارید  گرامی نمی! از جمله : ( یتیم را پلشت هم دارید

ان و ی حق بستگ خورید ) و مالحظه و میراث را حریصانه یکجا می . به خوراک دادن به مستمند

 ، و حالل و حرام را رویهم انباشته و مشتاقانه صرف میکنید ومان و یتیمان و ضعیفان نمیمحر

، و دی مال و متاع دنیا هستی دارید ) و سخت دلباخته ار دوست میو اموال و دارائی را بسی کنید (

 .کنید ی مشروع و نامشروع و حالل و حرام را نمی لذا مالحظه

موال ، و او حق دیگران برای شما مطرح نیست یعنی حالل و حرام و حق خودیکجا،   ،لَمّاً: سرجمع

 1.دازیدپر  اإلرث ایشان را نمینمائید و حق زنان و کودکان و پیران و مظلومان را جمع و ضبط می

حویلی، سرای ها، تجارت خانه ها، مارکیت ها، باغ ها و زمین های زراعتی میراث  در اکثر جا ها

هرگاه شخصی حق زنان را از  .اداء گردد جدا و مستحق نیز سهم زنانباید می ماند که از همه آنها 

به ظلم آن را به خود می گیرد مجازات سختی پیش زمین و باغ و سرای و حویلی نمی دهد و 

 رویش است.

 

 

 

 
 

 1234تفسیرنور صفحه  -1 



10 | 

 

 زنان و حق میراث

 

 

 

 فصل پنجم

 یتیمان بیوه ها ورعایت صلۀ رحم، وحسن توجه به 

تیمان ی مبحث دیگری که شایان الحاق به این مختصر است صلۀ رحم والتفات و تفقد به بیوه ها و

 .است

ک ندادن میراث، بیوه زنان و یتیمان اوضاع باالی ورثه بگونه ای می آید که از درَ ،بسا اوقات

 . آسیب پذیر و متضرر می شوند

بناء پیوست به تفصیل و کنکاشی جهت زدایش موانع و مزاحمت ها از راه رسیدن زنان به حق 

 تلقی می شود. و بایسته میراث، ترکیز بر این سه محور نیز مهم

بیوه  رحم، کمک و رسیدگی به مضاف نمودیم تا فضیلت حفظ صلۀبه این منظور  را حاضر مقال

زای جیتیمان مشروحا معلوم شود و همچنان کیفر و مجازات تشدد و غلظت در برابر آنها و  زنان و

ای پیش زمینه های بر ،انتباه و بیدارباش گردیده و من حیث واضح مگانبه ه اتالف حق آنان

 واقع گردد. جهت رسیدن ایشان به حق میراث وضعیتتسهیل 

 ن تحتاقتضاء ایمان آن است تا حق میراث هر کسی اعم از مردان و زنا روح عدالت و انصاف و

در  بی مورداگذار شود وهیچ کسی تصرف وتصاحب وبرای مستحق آن  ارشادات واالی اسالم

راجع ایست ارند بنیز د یصلۀ رحم عالوه بر حق میراث بحثکه بویژه کسانی  نداشته باشد آن را

 باشد. و مد نظر رعایت صلۀ رحمی نیز معیاربه آنها 

ول سهم یا غیرمنق متروکه  منقول و کدام یکی از زنان که شرعا در اموال میراث وبه عبارت دیگر

شخصی  است که با این زن رابطۀ رحِمی نیز دارد این امر  در اختیارد و بالفعل اموال متروکه ندار

 جایگاه رعایت کیفیت و ،آن زنمشروع در طرز بدسترس قرار دادن حقوق موجب آن است تا 
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را اِعمال نماید که  ای صلۀ  رحم را هم نصب العین داشته باشد هم حق را بدهد و هم  اخالقا شیوه

   له رحِم باشد.اشت اصل صِظرافت وی مبنی بر نگهد ن دقت ویِبَمُ

 وصل مکانت هریکی از برادران و خواهران مسلمان فضیلت رعایت حق دوستان وبایست 

یوه کارش تطبیق آن در این معلومات و رحم را بدانند و جزای قطع صلۀ نگهداشتن صله رحم و

زین ا دسترسی زنان به حق میراث نیز شود  بر زمینه ای ،ضمن حصول فضایل مربوط های اجتماعی

 ود. روشنی انداخته شاین مختصر حد گنجایش در منزلت صلۀ رحم راجع به موزون است تا لحاظ 

 : اهمیت صله رحم

 و یقرا پیوندها عال تاپای وجود او جدا از عالم هستی نیست بلکه سر موجود منزوی و انسان یک 

 ت ومسلمان  بودن او ترکیزش را در ثبا انسان بودن و بی شبهه که  ارتباطات  تشکیل می دهد و

  استواری این وصلت ها تقاضا دارد.

ای دورنم عمال آموزه های اسالمی تقویت شود  چشم انداز وبه هرمقداری که مبانی  دوستی با اِ

 .خوبتر خواهد بود پویا دقیق و آن به هدفِ رسیدن به یک جامعه سالم و

حبت م جهت  کمک، حمایت ودر اعتبار صلۀ رحم نهایت تاکید نموده وو  ایفای حقوقاسالم به 

ور مورد نهی و در خ آموزه های دینی در قطع این رابطه نسبت به خویشاوندان اهمیت قایل شده و

 .مجازات دانسته شده است

اجتماع  از واحد های کوچک شروع می شود تکامل در ابعاد مختلف  پیشرفت وو  اصالحواقعا 

یوند ها رعایت این پ لحاظ و خویشاوندان و دوستان و دوستی میان فامیلها ودایرۀ توسعۀ که همانا 

  .است

لسله درین شکی نیست که همان س تاثیرگزار می باشد و لهذا طرح دوستی ازین راه بسی موزون و

 پوشش گرفته و تأسیس  اجتماعات جامعه را زیر ،افزون روزرشد و انسجام با حلقات کوچک  ها و

 .را سامان می دهدبا صالبت و قوی 
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ل يُْكْم ر ِقيبًا { قرآن کریم فرموده است:  ام  إِنَّ اللَّه  ك ان  ع  اْْل ْرح  اء لُون  ِبِه و  اتَُّقوا اللَّه  الَِّذي ت س   1  } و 

این که  بپرهیزید ازو  دهید، همدیگر را بدو سوگند میو از ) خشم ( خدائی بپرهیزید که  ترجمه: 

ی رحم را نادیده گیرید ( زیرا که بیگمان خداوند  پیوند خویشاوندی را گسیخته دارید ) و صله

 ماند ( ی او پنهان نمی  مراقب شما است ) و کردار و رفتار شما از دیده

ابستگیها و خویشاوندیها و از است اما پرهیز هویدا قرآن روشن و آن در سبب تکرارخدا به  از پرهیز

 این پرتو را ور ۀسترگ انسان فورا پهنه و تعبیرشگفتی است تعبیری است که به دل پرتو می افگند و

ه طع صلق گسیختن پیوند خویشاوندی و زمی فهمد! ا آن چه را باید ببیند می بیند و می کند و انداز

ی دور واجبات آن و فهم حقوق و وود را برای درک روابط خویشاوندی رحم بپرهیزید حواس خ

پرهیزید بسازید...  لطیف زیان رساندن بدان دقیق و خدشه دارنمودن و ستم کردن و از حق خوری و

یا برآن خشمگین گردید. برحساسیت خود  این که آنان را بیازارید یا جریحه دارش سازید و از

 و ه به ندای وی گوش جان فرا داریدمهربانان بزرگداشت آن بکوشید و در حق آن بیفزائید و در

 2  پرتو انوارش را به زوایای درون راه دهید. 

لفظ ارحام جمع رحم است که جای خلقت آدمی در شکم مادر می باشد چون رشته خویشاوندی 

خویشاوندی استعمال می  م بمعنای قرابت وقرابت از آنجا ناشی می شود لذا در محاورات، رحِ و

 شود.

يْر ة   » ْن أ ِِب ُهر  ِن النَِّبيِّ رضی الله عنه  ع  لَّم  ع  ل يِْه و س  َلَّ اللَُّه ع  ِن   ص  ق ال  إِنَّ الرَِّحم  ِشْجن ٌة ِمن  الرَّْحم 

ِك ق ط ْعتُُه  ْن ق ط ع  م  لْتُُه و  ل ِك و ص  ْن و ص  ال  اللُه م   3  « ف ق 

  صلی اهلل علیه وسلمروایت است که گفت آن حضرت رضی اهلل عنه  ترجمه : ازابی هریره 

 فرمودند:

مت آثار رح م ازمراد آن است که رحِ )  گرفته شده ازلفظ رحمان لفظ رحم اشتقاق کرده شده و

پیوند  م  گفته است هرکس ترا(  اهلل تعالی در خطاب به رحِ  متصل به آن است مشتبک و رحمن و
 

 1آیه سوره نساء  -1 

 274فی ظالل القرآن جلد اول صفحه  ترجمه فارسی -2 

 کتاب االدب باب: من وصل وصله الله  1322صحیح البخاری حدیث شامره  -9 
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ا قطع ر را قطع کند او که تو هر را رحمت کنم و او پیوند  و رعایت کند من با اوحق تو را  کرده و

 کنم.

ِمْعُت ر ُسول  اللَِّه »  ِن بِْن ع ْوٍف ق ال  س  بِْد الرَّْحم  لَّم  ع ْن ع  ل ْيِه و س  َلَّ اللَُّه ع  أ ن ا  ي ُقوُل ق ال  اللَُّه تعالی ص 

ه ا ب ت تُُّه  ْن ق ط ع  م  لْتُُه و  ل ه ا و ص  ْن و ص  ْقُت ل ه ا اْسًَم ِمن  اْسِمى م  ق  ُن و ِهى  الرَِّحُم ش   1  « الرَّْحم 

ُه صَلَّى اللَّروایت شده که  که گفت رسول اکرم رضی اهلل عنه  : از عبدالرحمن بن عوف  ترجمه

رحمن  من متصف به صفت تعالی می فرماید من خدا هستم و : خدای تبارک و فرمودند وَسَلَّمَ عَلَیْهِ 

کردم پس هرکس رحم را پیوند برایش نامی از نام خود انتخاب  م را خلق کرده ومی باشم  رحِ

 او رعایتش را نکند که بگسالند رحم را و هر را پیوند کنم و رعایت حق وی را نماید او کرده و

 . بگسالنمرا 

ِن الن ِبی »  ْمرٍو ع  بْد  اللَِّه بْن  ع  لَّم  ع ْن ع  ل يِْه و س  َلَّ اللَُّه ع  ل ِكِن الْو اِص  ص  ُل ق ال ل يْس  الْو اِصُل ِبالُْمك اِفِئ و 

ل ه ا ْت ر ِحُمُه و ص  ط ع    2 « الَِّذى إِذ ا انْق 

 : فرمودند الَلّهُ عَلَیْهِ وَسََلّمَ صَلَّى عبداهلل بن عمرو روایت نموده که رسول اکرم :  ترجمه

وصل کننده واقعی پیوند خویشاوندی کسی نیست که به خاطر جبران رابطه ای که خویشاوندانش 

می کند بلکه کسی ست که اگر دیگران با او قطع رابطه کنند او رابطه با او دارند با آنان صلۀ رحِ

 اش را بر قرار نماید.

ُه »   أ  ِِف أ ث رِِه ف لْي ِصْل ر ِحم  ل یِه ِفی ِرزِْقِه و يُنْس  ط  ع  َُّه أ ْن يُبْس  ْن َس   3«   م 

بقیه عمرش پر خیر و برکت باشد  ترجمه : کسی که دوست دارد که در رزق وی فراخی آید و

  باید صله رحم را بجا آورد.

امُكم، »   أةتعلَّموا من أ نسابكم ما تصلون ِبه أرح  نْس  ِْث اة ِِف امل اِل م  بَّة ِِف اْلهِل، م  ح   فإن  ِصل ة الر ِحِم م 

  4«   ِِف اْلث ِر 
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ترجمه : بیاموزید از نسبهای خود بقدریکه پیوند کنید  بواسطه آن رحِم های خود را زیرا که پیوند 

و  متعلقانکردن و نیکی نمودن  به رِحم، جای وجود محبت و محل دوستی است در خویشان و 

 زیادت در عمر است. سبب کثرت و برکت است در مال و سبب

 : رحم ۀپیامد قطع صل

ُكْم {  ام  طُِّعوا أ ْرح  تُق  لَّيْتُْم أ ْن تُْفِسُدوا ِِف اْْل رِْض و  يْتُْم إِْن ت و    1  } ف ه ْل ع س 

 انتظار دارید که در زمینگردان شوید، جز این  ی اسالم ( روی : آیا اگر ) از قرآن و برنامه ترجمه

 فساد کنید و پیوند خویشاوندی میان خویش را بگسلید ؟

يُْفِسُدون   ل  و  ر  اللَُّه ِبِه أ ْن يُوص  ا أ م  ي ْقط ُعون  م  ْهد  اللَِّه ِمْن ب ْعِد ِميث اِقِه و  ِِف اْْل رِْض  } الَِّذين  ي نُْقُضون  ع 

اَِسُون  {    2  أُول ِئك  ُهُم الْخ 

 محکم بسته ( پیغمبران به واسطه فطرت وعقل و آن کسانی که پیمانی را که قباًل با خدا ):  ترجمه 

م، مودّت، قبیل : صله رح آنچه را که خدا دستور داده است که گسیخته نشود ) از شکنند و ، میاند

ست و تباهی دو در روی زمین به فساد  گسلندآن را می  مهربانی، رعایت حقوق انسانی، وغیره (

 گمان زیانبارانند .، اینان بی یازندمی 

نَّة  ق اِطٌع  »  3   «ال  ي ْدُخُل الْج 

 ترجمه: کسی که رابطه خویشاوندی اش را قطع کرده است وارد بهشت نمی شود.

لَّم  ع ن عایشة قال ت ق ال  ر ُسوُل الله »  ل يِْه و س  َلَّ اللَُّه ع  ل ني ص   ان الرَِّحم ُمعلَّقة بالعرِش تقوُل من و ص 

ُه الله  ل ُه اللُه ومن قطعني ق ط ع    4  « و ص 

 :عالی عنها روایت است که گفته اندترجمه: ازحضرت بی بی عایشه رضی اهلل ت
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ه وصل کند هرکوید م آویخته شده است به عرش، می گ: رحِ فرمودند صَلَّى اللَّهُ عَلَْیهِ وَسَلَّمَپیامبر  

 را خدای تعالی قطع کند.او  ،ه قطع کند مراکهر مرا وصل کند او را خدا و

ِخُر ل ُه ِِف اآلِخر ةِ »  ا ي دَّ ع  م  نْي ا م  اِحِبِه الُْعُقوب ة  ِِف الدُّ ل  اللَُّه لِص  جِّ ُر أ ْن يُع  ا ِمْن ذ نٍْب أ ْجد   الْب ْغِى ِمن   م 

ِة الرَِّحِم  ق ِطيع   1  « و 

هیچ گناهی مستحق تر به کیفر زود رس پروردگار در دنیا با وصف ذخیره کیفر آخرت :  ترجمه

 از برآمدن از اطاعت امام عادل و قطع خویشاوندی نیست.

 ایت صلۀحق رع گرفتن میراث سبب قطع روابط نمی شود و با این حال باید توضیح داشت که

 نظر عبا دادن حق میراث سقوط نمی نماید قط دارندپیوند این چنینی کسانی که می در برابر رحِ

لقین او متع باید برادران و ،نماید یانهمی که دریافت مترواموال ازینکه یک زن میراث خود را از 

 هداری رشته دارینگ م وۀ رحِ مراعات بدارند زیرا موضوع صل و  حصه اش حفظ م را درحِۀ رصل

اشتنی برای یاد د در آموختنی و سترگ و یک امر پیشینه وبا  وریشه دار  ث بسیار عمیق حب یک

 هر مسلمان است.

یا بعد از تحویلی حق زنان،  هر فردی از افراد جامعه اسالمی که حق میراث زنان را نمی دهند و

قاطع  قطع می نماید چنین شخصیم با وی پیوند دارد رابطه خود را با آن زنی که از سلسله صله رحِ 

 گفته می شود.م حِ رَصلۀ 

دارد  خوبی را به دنبال و م یک امر الیق شایسته وسزاوار بوده خیرحِ برنامه حفظ صله رَتحقق 

 ود.ب خواهد بارن راخس هرگاه کسی آن را اهمال نماید  نتیجه آن بسی ناگوار اضطراب آفرین و

، از او می خواهند به اساس حکم شریعت اسالمی حق خود را سهم و ،مردیکه اصحاب ارث هر

ی م و حرکت های ناهنجارخشونت  حق آنان را به سختی و یا تعلل می نماید درنگ تأخیر و او

 زنندوار و ناگ ،شیوهاین ی نیز با وی دارند باید متذکر شد که مِحِدر حالیکه این زنان رابطۀ رَ دهد 

 م نیز پنداشته می شود.حِرَ  صلۀمنافی رعایت  و ضمناً بوده
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که حق  ییمیراث زنان را که در قبضه اش می باشد به اثرفشار می پردازد لکن با آنها اگرکسی 

 بسیارکریه ونیز قطع رابطه می نماید این روش  و پیوند رحمی هم دارند خود را اخذ کرده اند

  .می باشدم حِرَ  است زیرا که مخالف برنامۀ صلۀ ننگین و ناصواب

دیدگاه اسالم ایجاب می نماید که همه مسلمانان نخست حق ِحم از مرتبت رعایت صلۀ رَ اهمیت و

همرای نیزنمایند و همچنان بعد از آن رابطه خود را  ءمی دارند اداحِزنانی را که با آنها رابطه رَ

و همچنان روابط حسنه در پرتو آداب و اخالق اسالمی با همه  نگهدارند دلپذیراوشان با حرارت و 

  .محفوظ باشد رارمسلمانان باید علی االستم

 : فضیلت کمک به بیوه ها
: ق ال  النَِّبيُّ عن »  يْر ة ، ق ال  لَّم  أ ِِب ُهر  ل يِْه و س  َلَّ اللَُّه ع  الِْمْسِكنِي ك  ص  ل ِة و  اِعي ع َل  اْل رْم  اِهِد االسَّ لُْمج 

ِبيِل اللهِ  ائِِم النَّه ار   ِِف س  ائِِم اللَّيْل  الصَّ  1   « أ ِو الْق 

 صَلَّى اللَّهُ عَلَیِْه وَسََلّمَ روایت است  که رسول اکرم رضی اهلل عنه  : ازحضرت ابوهریرۀ  ترجمه

کسی که در جهت تأمین نیازهای زنان بیوه ومساکین تالش می کند مانند کسی است که  : فرمود

در راه خدا جهاد می نماید و یا مانند کسی است که شب ها را در عبادت بسر می برد و روز ها 

 را روزه می گیرد.

تمام ها الش وتکسانی که در رفع صعوبات و تامین نیازمندی های بیوه ها و تنگدستان بی تردید 

 ی را نصیب خواهند شد.مینمایند پاداش بزرگ

مکافات دارد پس کسانیکه به زنان  همکاری با زنان بیوه تا این حد اجر و زمانیکه همدردی و

 .می روندسقوط بیوه مضر واقع می شوند و حق آنان را نمی دهند تا کدام درجه به 

ر د هم، همرای بیوه ها و یتیمان و مساکینهمه مردم مسلمان در تبانی با  آن است تا سلک ثواب

واند کرده نمی ت ای کمک فوق العاده کسی اگر د ونتطاعت خویش ممد و مفید واقع شوحد اس

حق مُسلم او را به بسیار سرعت و سادگی بدهد هرگاه کمک هم نمی کند و حق شخصی او را 

 تحجر و قساوت است.  یک نوع بیانگر روشنیز نمی دهد این 
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يْر ة  »  ْن أ ِِب ُهر  لَّم  ق ال  ق ال  ر ُسوُل اللَِّه  رضی الله عنه ع  ل يِْه و س  َلَّ اللَُّه ع  قَّ  ص  رُِّج ح  اللَُّهمَّ إِّنِّ أُح 

نِي الي ِتيم و امل ْرأِة  ِعيف   1   «الضَّ

رمودند: ف صَلَّى اللَُّه عَلَْیهِ وَسََلّمَ روایت شده است که پیامبررضی اهلل عنه  هریرۀ ابی  : از ترجمه

 . ( حق دو فرد ضعیف، یتیم و زن را حرام می کنم تضییع خدایا من )

حرم الله عزوجل الجنة علی کل آدمی یدخلها قبلی غیر انی انظر عن یمینی فاذا امرأة تبادرنی » 

کان لها  ةامرأة کانت حسناء جمیلمحمد هذه  الی باب الجنة فاقول ما لهذه تبادرنی؟  فیقال لی: یا

  2   « یتامی فصْبت علیهن حتی بلغ امرهن الذی بلغ، فشکر الله، لها ذاک

بهشت را بر تمام بنی نوع بشر قبل از من  حرام کرده است مگر زنی را عزوجل خداوند :  ترجمه 

را این زن چت سبقت می گیرد می گویم هشدر سمت راستم می بینم که از من به طرف دروازه ب

به من جواب داده می شود ای محمد این همان زن بیوه ای است که  ؟سبقت می گیرد از من

دارای حسن و جمال بود اما به خاطر فرزند های یتیمش صبر کرد تا این که فرزندانش بزرگ 

می نمود.  اهلل تعالی به خاطر تحمل سختی  ها او را  ءشدند و شکر اهلل را در مقابل نعمتها دایما ادا

 به این درجه رسانید.  

 زم استال قبل گذشت، در زنان بیوهبا  ی که مبنی  برکمکسفارشموقعیت ووجه به این با ت

به  و محتاط و دقیق باشند تا حق بیوه ها در هیچ بخشی به شمول حق میراث تلف نشود انمسلمان

 شایسته و روان برای شان سپرده شود. معروف طرز

 : و کفالت آنها نیکوکاری بایتیمان

ت داده دس است، اطفالی که پدران خود را از وجود کودکان یتیم در هراجتماعی اجتناب ناپذیر

 اند در ابعاد مختلف به حمایت  ضرورت دارند. 

درحفظ و رشد امکانات دقت نظر و رقت حس اکمال شود،  کمبودیهای عاطفی آنها باید با

طرز ب دارائی های یتیمان حد اکثرتوجه مبذول گردد، به تعلیم و تربیه اطفال مذکور اقتصادی و
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شادباش های پی هم و مستمراز در و دیوار اجتماع  اهتمام گردد و نوازش و معقولسازنده و 

 بسوی آنها نثار شود. 

پذیرا  یک کانون آماده و جا دارد تااساسات اسالمی مینماید  بلی جامعه ای که تمثیل از شرایط و 

 .صمیمیت به یتیمان باشد تفقد و محبت و سرشار از و یک آغوش پرمهر و آگنده از

پدر راجع به این طفلکان برای دیگران مستحیل وغیرمیسور است مع هذا  باب گرچند اتیان از

ظرفیت ظریف و باتعامل بگونه ای  معائیرجامعه و و متعارف تالش شود تا کارشیوه های معمول 

بینند بستر پرورش خود نارسائی و حقارتی را ن باشد که اینها نبود پدر را کمتر احساس کنند و در

صعوبات دچارشوند و آنگاه راجع به موقعیت  با و اوهام واهوال قرار گرفتههالۀ از  نشود که در تا

زندگی، هیوال واضطرار آفرین برای شان معلوم شود و سرانجام حیرت بیفتند و دورنمای  خود در

 سوگ و ماتم باشند. همواره در خود یافته و داغ نبود پدر را درجگر وغبار فقر را بر سر

 کار بگیرند نیکوییو بناءً همه مردم مسلمان پیوسته بکوشند تا در مورد یتیمان از نوازش و احسان 

 قرآن کریم می فرماید:

اِر الُْجُنِب  }  الْج  اِر ِذي الُْقْرِب  و  الْج  اكِنِي و  س  الْم  ى و  الْي ت ام  ِبِذي الُْقْرِب  و  انًا و  يِْن إِْحس  الِد  ِبالْو   و 

ل ك ْت أ ْْي انُُكْم  ا م  م  ِبيِل و  ابِْن السَّ ْنِب و  اِحِب ِبالْج   1   ... {و الصَّ

ِن بیچارگان، همسایگا یتیمان، درماندگان وترجمه: و نیکی کنید به پدر و مادر، خویشان، 

درحضر، وهمراهان و همکاران ( مسافران )  سفر و خویشاوند، همسایگانِ بیگانه، همدمان ) در

 نیازمندی که درشهر و مکان معیّنی اقامت ندارند ( و بندگان و کنیزان.

اناً و ِذي يِْن إِْحس  الِد  ِبالْو  الْي ت ام ى } و  اكِنيِ و   الُْقْرِب  و  س   2  ... { الْم 

 .نیکی کنید و بینوایاننزدیکان و یتیمان  و مادر و ونسبت به پدر :  ترجمه
لِيًَم {   3 رْيٍ ف ِإنَّ اللَّه  ك ان  ِبِه ع  لُوا ِمْن خ  ا ت ْفع  م  أ ن ت ُقوُمواْ لِلْي ت ام ى ِبالِْقْسِط و   } و 

ید که دادگری ) بدان و ( دادگری کنید. مهریّه درمیراث وبه ویژه  : این که نسبت به یتیمان ) ترجمه
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د خداوند یماند و ( هر کار خوبی را که بکنمزد نمی  و نیکوکاری شما در حق زنان و یتیمان، بی

  .از آن کاماًل آگاه است

الْي ت ام ى  ِبني  و  يِْن و اْل قْر  الِد  رْيٍ ف لِلْو  ْن خ  ْقتُم مِّ ا أ نف  اذ ا يُنِفُقون  قُْل م  الْ  } ي ْسأ لُون ك  م  ابِْن و  اكِنِي و  س  م 

ِبيلِ   1   {...السَّ

(  ه ودارائی پاکیز مال و ) آنچه از انفاق کنند؟ بگو، راصدقه و پرسند، چه چیز از تو می:  ترجمه

و بیچارگان و  خویشاوندان و یتیمان و مادر و د از، آن پدرکنی انفاق می پسندیده صدقه و

 است.واماندگان در راه ) و بریده از مال و دارائی خویش ( 

ام  ع َل  ُحبِِّه ِمْسِكيناً و } و   ي ِتيَمً و   يُطِْعُمون  الطَّع   2   أ ِسرياً { َ 

 و یتیم و اسیر، به خاطر دوست داشت خدا .دادند به بینوا  خوراک می وترجمه: 

ب ٍة  } أ وْ  ْسغ  اٌم ِِف ي ْوٍم ِذي م  ب ٍة إِطْع  ْقر  ُْت ب ٍة {ي ِتيَمً ذ ا م    3   أ ْو ِمْسِكيناً ذ ا م 

می ( به یتی خاصّه ( است ) قحطی و خشکسالی گرسنگی ) زمان  یا خوراک دادن درترجمه :  

 . نشین خاکخویشاوند یا به مستمندی 

مَسْغَبَۀٍ: مراد بیشتر، گرسنگی زمان قحطی و خشکسالی است که درآن غذا و خوراک سخت  

راستین شخص به خدا و آخرت  عزیز و بسیار مهمّ است، و در چنین موقعی ایثار، نشانه باور

 4است.

الْي ْوِم اآلِخِر  ن  ِباللِّه و  ْن آم  ل ِكنَّ الِْْبَّ م  ل  ع َل  ُحبِِّه ذ ِوي } و  النَِّبيِّني  و آَت  الَْم  الِْكت اِب و  آلئِك ِة و  الْم  و 

الْي ت ام ى ائِلِني   الُْقْرِب  و  السَّ ِبيِل و  ابْن  السَّ اكِني  و  س  الْم   5  {  ...و 

 آسمانی تاب )ک فرشتگان و واپسین و کسی است که به خدا و روز (کردار) : بلکه نیکی  ترجمه

یا به سبب  و ای که بدان دارد ) ( را با وجود عالقه خود مال ) پیغمبران ایمان آورده باشد، و( و 
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و درماندگان و واماندگان در ( به خویشاوندان و یتیمان  یا با طیب خاطر دوست داشت خدا، و

  .راه و گدایان دهد

رْيٌ...{   ِن الْي ت ام ى قُْل إِْصال ٌح لَُّهْم خ  ي ْسأ لُون ك  ع   1 } و 

(  ؟مخالطه با ایشان چیست معامله و در بارهاسالم  که نظر پرسند ) ترجمه: و درباره یتیمان می

 بگو: هرچیز که صالح ایشان درآن باشد، نیک و پسندیده است.

ِن النَِّبيِّ  » يْر ة  ع  ْن أ ِِب ُهر  لَّم  ع  ل يِْه و س  َلَّ اللَُّه ع  رْيُ ب ْيٍت ِِف الُْمْسلِِمني  ب ْيٌت  ص  ُن فِ ق ال  خ  يِه ي ِتيٌم يُْحس 

اُء إِل ْيِه  إِل يْهِ  ُّ ب ْيٍت ِِف الُْمْسلِِمني  ب ْيٌت ِفيِه ي ِتيٌم يُس   2  « و ر 

صَلَّى اللَّهُ عََلیِْه روایت شده که رسول اکرم رضی اهلل عنه  : از حضرت ابوهریره  ترجمه  

میان مسلمانان خانه ای است که در آن یتیمی است و همرای او  : بهترین خانه در فرمودند وَسَلَّمَ

برخورد نیک می شود و بدترین خانه در میان مسلمانان خانه ای است که در آن یتیمی است و 

 د.همرای او بدی کرده می شو

يْر ة ، ق ال  ق ال  ر ُسوُل اللِه »  ْن أ ِِب ُهر  لَّم  ع  ل يِْه و س  َلَّ اللَُّه ع  ُهو  ك ه ا ص  رْيِِه، أ ن ا و  ت نْيِ ك اِفُل الْي ِتيِم ل ُه أ ْو لِغ 

الُْوْسط ى  بَّاب ِة و  الٌِك ِبالسَّ ار  م  أ ش  نَِّة، و   3  « ِِف الْج 

مودند: من فر صَلَّى اللَّهُ عََلیْهِ وَسَلَّمَ  روایت شده است که پیامبرعنه  رضی اهلل : از ابوهریره  ترجمه

و، ا اینکه بچه یتیم متعلق به خود شخص کفیل باشد یا غیر کفیل )عهده دار( یتیم، اعم از و

انه اشاره می راوی که مالک است به انگشت سبابه و بهشت با هم خواهیم بود. و ماننداین دو، در

 کرد.

لَّم  عن سهل بن سعد عن النبی »  ل يِْه و س  َلَّ اللَُّه ع  ق ال   ص  نَِّة هک ذا و   ق ال  أ ن ا و  ك اِفُل الْي ِتيِم ِِف الْج 

الُْوْسط ى  بَّاب ِة و  يِْه السَّ  4 « ب اِْصب ع 

رمودند: ف وَسَلَّمَ صَلَّى الَلّهُ عََلیْهِ ر روایت شده است که پیامبرضی اهلل عنه  سهل بن سعد  ترجمه : از

میانه اشاره شت انگ انگشت سبابه و به دو من وکفیل )عهده دار( یتیم دربهشت این چنین هستیم و
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  نمود.

اجی ن به قرب افتخار شرف و مآل نصیب شود و زهی سعادت که به انسان این چنین اقبال و

مترینی شود نصیب هرکبیابد، براستی این طالع  راصلی اهلل علیه وسلم، بشریت محمد مصطفی 

ه است که هم این بخت موهبت شود صعود وعروجی گرخوش اقبالی اهره ب افزون میگردد و

  .را به همراه داردخوبیها و ارزشهای مؤبد 

 پیــوسته حق دارد عزیز خاطرایتام را دریاب نــیز                تاترا                      

  آنکه خنداند یتیم خسته را              بازیابد جنت دربستــــــه را                       

 برای بعض اصحاب خود جهت ازالۀ سختی دل های آنان : صَلَّى اللَّهُ عَلَْیهِ وَسََلّمَر مشورۀ پیامب

ازسخت  اللَّهُ عََلیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ر : مردی نزد پیامبروایت نموده کهرضی اهلل عنه  یره ابو هر احمد از

مسکین  به برسریتیم دست بکش، و» گفت:  صََلّى اللَّهُ عَلَیِْه وَسَلَّمَ ر دلی خود شکایت برد، پیامب

لَّى صَر روایت است که گفت : مردی نزد پیامبرضی اهلل عنه  نزد طبرانی از ابودردأ  طعام بده. و

: گفت َلّمَ صَلَّى اللَّهُ عََلیْهِ وَسَر قسوت قلب خود برایش شکایت نمود پیامبآمد واز  اللَّهُ عَلَْیهِ وَسَلَّمَ 

ش یتیم رحم کن، برسرش دست بک به هدف خود برسی؟ بر آیا دوست داری قلبت نرم شود و» 

 «                                   به هدف خود می رسی  طعام بده، آنگاه قلبت نرم میشود و طعام خود به او از و

 : صلی اهلل علیه وسلمقصۀ بشیربن عقربه با پیامبر 

لَّى صَخدا  روایت نموده که گفت روز احد با پیامبررضی اهلل عنه  ن عقربه جهنی ب بشیر از بزار

« د ی باو شهید شد، رحمت خداوند بر: » چه شد؟ گفت گفتم : پدرم برخوردم و اللَّهُ عََلیِْه وَسَلَّمَ 

ی نمی آیا راض» گفت:  با خود برد و سرم دست کشید وبر گریه نمودم، آنگاه مرا گرفت و من

 1  « درت باشم وعائشه مادرت باشد ؟شوی که من پ
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 آسیب رساندن به یتیمان : حذر از 

ت فشار بیاید در برخی حاالانکار میراث زنان، باالی یتیمان نیز  گاهی اوقات  ممکن است در

خود یتیمان در ورثه داخل می باشند الکن از طرف کسان و مربوطین نادیده  گرفته می شوند 

و سرِمال و دارائی آنها اشخاص دیگر نظریاتی به ضرر یتیمان می دهند و فرمایشهای صورت 

 .می گیرد اخاذی های نامشروعی می شود که همه به زیان یتیمان تمام می شود

همچنان حاالتی پیش می آید که کفالت و سرپرستی یتیم را شخصی به عهده می گیرد که نوع   

وابستگی میانشان است لکن دارایی او نزد برخی  وابستگان  دیگرش سالها باقی می ماند و او 

 حاضر نمی شود که سهم یتیم مذکور را بدهد و از وجه دیگر بعضی زنان که بیوه می شوند و

موانع خاطر هباگر این زن تا این دم هم میراث خود را فتد اآنها میپرستاری یتیم ها به عهده تربیه و 

تقاضا نکرده بود لکن اینک  ناگزیری ها، حصرتدبیر و  هنگامه های غلط محیطی از برخاسته

چالش های اقتصادی وی را به جریان طلب میراث اش کشانده  اگر حق میراث وی برایش داده 

اده دبن بست های معیشتی راه خروج می یابد مگر درصورتی که میراث او  حدودی ازشود تا 

زند نتایج منفی و گتلفی شود و از جوانب ذی دخل درقضیه توریث بهانه جویی و حق  نشود

ان می نماید زیرا اگر مادر ایشو مضاعف  محنت و رنج را باالی یتیمان تحمیل  ،این جبر و اکراه

ت می آورد باالی اینها مصرف می نمود  شاید تا اندازه ای توسع و گشایش مال خود را به دس

 تا حدودی مخرج و راه برون  بالفعلمضیقه  در زندگی اقتصادی آنها می آمد و یا دست کم از

رفتی می یافتند  پس هرکسی که میراث مادر یتیم  یا از خود یتیم را نمی دهد و دارایی  یتیمان 

مل نموده  ع استفاده می نماید باید بداند که از سر سنگ دلی و استبدادآن  را غصب نموده  و از

 ومرتکب جرم بزرگی شده است.

به منظور اینکه از نزدیک شدن به خوردن مال یتیم و چشم پوشی ازحقوق آنها، همگان، برحذر 

تشریح  نیز نهاآ حالت و وضعیت یتیمان نتیجه جور و ظلم در برابردر پی شرح باشند بهتر است تا 
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شود تا این شرح و بسط  و تخویف به نوعی زمینه دسترسی مستحقین را به میراث فراهم نماید. 

ِعري  ي ْصل ْون  س    1 {  اً } إِنَّ الَِّذين  ي أْكُلُون  أ ْمو ال  الْي ت ام ى ظُلَْمً إُِنَّ ا ي أْكُلُون  ِِف بُطُونِِهْم ن اراً و س 

 ش درخورند، انگار، آت اموال یتیمان را به ناحق و ستمگرانه میترجمه : بیگمان کسانی که 

خورند سبب دخول ایشان به دوزخ چراکه آنچه می  خورند. )ریزند و ( می می  شکمهای خود )

 خواهند سوخت. ( با آتش سوزانی درروز قیامت( و ) شودمی 

نایه  حمل ک مفسرین این را برتشبیه و در این آیه مال یتیم آتش جهنم قرار داده شده بسیاری از

نموده اند و خوردن مال یتیم به ناحق چنان است که کسی شکم خود را از آتش پر کند زیرا 

ار آیه مجاز و کنایه بک سرانجام در قیامت چنین خواهد شد. اما قول اهل تحقیق این است که در

چه اگر ست آن در حقیقت آتشی اگرفته نشده است بلکه کسی که مال یتیم را به ناحق میخورد 

درین وقت صورتش آتش نیست، مانند این که کسی چوب  کبریت را بگوید که این آتش 

است و یا سم را بگوید که این قاتل است. پس روشن است که از به دست گرفتن چوب کبریت 

لیدن زماادهن، کسی نمی میرد ولی پس دست نمی سوزد و از تماس به سم و حتی چشیدن آن با 

م ه چوب کبریت معلوم می گردد که آن کسی که آن را آتش گفته است درست گفته است و

چنین پس از بلعیدن سم معلوم می شود که قاتل گوینده سم، راست گو بوده است. ازعموم 

اطالقات قرآن نیز تائید می گردد که انسان عمل نیک و یا بد انجام می دهد همین اعمال او 

یا اخگرجهنم او می باشند. اگرچه صورت ظاهری آنها در اینجا شکل  درخت و میوه جنت

دیگری است اما درقیامت به شکل اصلی خود متشکل شده  ظاهر می گردند. قرآن کریم فرموده 

 است.

ارِضاً {  ا  عِملُوا ح  ُدوا م  ج  و  یعنی در روز قیامت کردار خویش را  موجود خواهند یافت یعنی   } و 

 2  عذاب و یا ثوابی که در نظرش  می آید در حقیقت اعمال خود او هستند. 

اسلوب متعارف، ازهرنوع استفاده تعبیر به خوردن می شود، اقسام  محاورات عمومی و چون در
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رام صورت ح شیوه های دیگر باشد، درهراستعمال اموال یتیم چه به غرض خورد و نوش یا به 

 نسبت به فرزندان یتیم ظلم و تعدی فوت پدر دربرخی خانواده ها بعد ازموجب عذاب  است. و 

می شود، عمو، مادر بزرگ، مادر و سایر اولیأ و اقارب دور و نزدیک هرکدام به صنع و دید 

یز نوم و بدعت ها و فضولیات در رسبعضاً خود، بسیارساده و روان اموال موروثه را تصرف و 

ه حالیک همین مدرک تأمین مینمایند در مصرف نموده و بعضی اوقات هزینه های خود را هم از

از سر جمع  درمهمانی ها و محافلرث، ثابت بوده و مصرف اِ حق وارثان کوچک و بزرگ در

 ، با پایمال کردن حقوق یتیمان مترادف استمال موروثه

خست حق نباید  ،سهم داران وارثان و سایر سهم یتیمان نیز داخل میباشد بناءً  ،زیرا در سر جمع

 یتیمان را جدا و به آنها محول نموده سپس در حق خویش تصرف نمایند.

 خداوند کریم چنین ارشاد فرموده است: 

ِبيث  ِبالطَّيِِّب  لُواْ الْخ  ال ُهْم و ال  ت ت ب دَّ ى أ ْمو  الُِكْم إِنَُّه ك ا} و آتُواْ الْي ت ام  ال ُهْم ِإَل  أ ْمو  ن  ُحوباً و ال  ت أْكُلُواْ أ ْمو 

 1ك ِبرياً{

بازپس  ( بدان گاه که پا به رشد گذاشتند وبه حدّ بلوغ رسیدند به یتیمان اموالشان را ) وترجمه : 

 بدهید، 

ا اموال آنان را ب و( جابجا نکنید،  وخوب یتیمان اموال پاک ) ( را با خود بد و واموال ناپاک )

( نخورید. بیگمان چنین کاری، گناه  کردنبه وسیله آمیختن و یا تعویض  اموال خود تان )

 بزرگی است.

ُه...  تَّى ي بْلُغ  أ ُشدَّ ُن ح  ال  الْي ِتيِم إاِلَّ ِبالَِّتي ِهي  أ ْحس  بُواْ م   2 {  } و ال  ت ْقر 

(  ازدیاد آن گردد و بهترین راهی که باعث حفظ  ترجمه: به مال یتیم جزبه نحو احسن ) و  

( تا آن گاه که یتیم به ُرشد کامل خود  بدین شیوه خداپسندانه ادامه دهید و نزدیک مشوید )

تواند درمال خویش تصرّف کند. دراین وقت  رسد ) و درآن هنگام به گونه شایسته میمی 
 

 2سوره نساء آيه   -1 

 112 -سوره أنعام آيه  -2 
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 اموالش را به خودش تسلیم کنید ( 

} ال َتقْرَبُوا { مراد تصرّف و دست یازیدن است } إِالّ بِالَّتِی هِیَ َأحْسَنُ { مگراز راهی که بهترین  

 ذیرپ ای که سود مند ترین طرائق باشد که با نگاهداری و افزایش آن انجام راهها، و طریقه

 1  است. 

يْر ة  »  ْن أ ِِب ُهر  لَّم  ق ال  ق ال  ر ُسوُل اللَِّه رضی الله عنه  ع  ل يِْه و س  َلَّ اللَُّه ع  قَّ  ص  رُِّج ح  اللَُّهمَّ إِّنِّ أُح 

نِي الي ِتيم و امل ْرأِة  ِعيف   2«  الضَّ

رمودند: ف صَلَّى اللَّهُ عََلیِْه وَسَلَّمَ روایت شده است که پیامبر رضی اهلل عنه  ابی هریرۀ  ترجمه: از

 . ( حق دو فرد ضعیف، یتیم و زن را حرام می کنم تضییع من )خدایا 

در ردیف موبقات و مهلکات قرارگرفته و  رباخوردن مال یتیم همپای شرک و سحر و قتل و 

 است.

يْر ة  »  ْن أ ِِب ُهر  ِن النَِّبيِّ  رضی الله عنهع  لَّم  ع  ل يِْه و س  َلَّ اللَُّه ع  ْبع  الُْموبِ  ص  اِت ق الُوا ي ا ق ال  اْجت ِنبُوا السَّ ق 

أ   قِّ و  رَّم  اللُه إاِلَّ ِبالْح  ق تُْل النَّْفِس الَِّتي ح  ْحُر و  ُْك ِباللِه و السِّ ا ُهنَّ ق ال  الِّشِّ م  أ كُْل كْر ُسول  اللِه و  ب ا و  ُل الرِّ

ق ذْ  التَّو ِّلِّ ي ْوم  الزَّْحِف و  اِل الْي ِتيِم و  ِت م  اِفال  ن اِت الُْمْؤِمن اِت الْغ   3«  ُف الُْمْحص 

 هفت فرمود: از صَلَّى الَلّهُ عََلیِْه وَسَلَّمَ  پیامبرروایت است که رضی اهلل عنه  ترجمه: از ابوهریره 

آنها  اللَّهِ صَلَّى اللَُّه عَلَْیهِ وَسَلَّمَ یا رسول خصلتی که هالک کننده است دوری جوئید گفتند : 

سحر و جادوگری و جل جالله به خداوند یک گردانیدن فرمود: شرآن حضرت  کدام اند؟ 

خوردن مال  گردانیده است مگر به حکم شرع و سود خواری و که خداوند حرام یکشتن نفس

یتیم و پشت دادن به کافران در روز جنگ و اتهام زنا به زنان مؤمن پاکدامن بی گناه ) بی خبر 

  از همه چیز (

 چون یتیمی را کسی گریان کند               مالک اندر دوزخش بریان کند                                
 

 147تفسیرنور صفحۀ  -1 

 کتاب االدب، باب: حق الیتیم 9472سنن ابن ماجه حدیث شامره   -2 

َا يَأْكُلُوَن ِِف بُطُونِِهْم کتاب وصایا باب: قول الله تعالی }  2744صحیح البخاری حدیث شامره  -9  إِنَّ الَِّذيَن يَأْكُلُوَن أَْمَواَل الْيَتَاَمى ظُلاْما إمِنَّ

 نَاراا َوَسيَْصلَْوَن َسِعرياا {
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 در قلمرو دولت اسالمی حقوق اتباع یتیمان بعهدۀ هرمسلمان است و مسئولیت در باب دفاع از

کشور بویژه یتیمان باید تأمین باشد زیرا راهبرد یک حکومت داری خوب و فراخوان نظام مردم 

ایتام و اقشار ناتوان و طبقات مستضعف و مستمند جامعه ساالر موقوف برعایت حال ضعفأ و 

 .است

ل ضعیفان و قشرعاجز جامعه توجه به حا اهل اورنگها و اریکه ها صاحبان ثروت وباید از سوی 

  ویژه ای مبذول شود.

از آنجا که توجه و پرداخت به حال یتیمان مسئولیت مردم مسلمان و نظام اسالمی میباشد، هریکی 

حتوم م لین باید محاسبه و استفسار خداوندی را که امرمسؤو از آحاد جامعه اسالمی و هریکی از

ناتوان از آخرین  صنفهمه حال با این داده درهمه جا و درعین خود قرار و قطعی است نصب ال

هر از  استحقاق یتیمانتا سعی نمایند  ،کمک و مساعدت شایان و باامکانات مشروع استفاده 

 .به دسترس خود آنها قرار گیرداموال موروثه رک من جمله مد

 در پرتو قواعد و خواهر راادر و هر برمیراثی د تا سهم نتالش نمای هر زمان و مکان مسلمانان در

کن و تاکید و اصرار از ذرایع ممتوصیه با د و اگر نزد شخص دیگری باشد بدهناسهام اسالمی 

و  ن ازنان و یتیمان تادیه شود تا خودشاز  همگان و بویژه تا حقوقزمینه سازی نمایند  ای بگونه

 آن استفاده نمایند.  یتیمان و فرزندان آنها از
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 :مطلبخالصۀ 

ه یکی از مسلمانان باید ب تطبیق است هر در خور رعایت و مهم و میراث یک بحث جا افتاده و

 ه قانع وشد تعین و تنظیمکه در نظام میراث از طرف شارع حکیم اسالم به گونه ای  حقوق خود 

 صدد رجعل و تزویر د عمال فریب و، نه طرح اضافه ستانی را داشته باشند و نه با اِخرسند باشد

 انکار از حق دیگران بر آیند.   اغفال و یا

ت حکم آن را شرح نموده نهایت دقت و اسهام میراث که اسالم عزیز مبادی توزیع و اصول و در

واید ف ژرف نگری می توان درپرتو دید گاه علماء عالم، به حکمت و بکار رفته است که با تعمق و

 احب انصاف باشد به این امر اعتراف واقرار میصعقالنیت وآن پی برد هرکسی که اهل بصیرت و

ت های موقعی که می تواند جوانب میراث را به خوبی درک و ای نماید که یگانه شیرازۀ حقوقی

اسالم ن دین مبیواالی  ارشاداتتنها  نماید تنها و و مشخص آنها را در نظرگرفته سهم شان را مُعین

 است.

گرایش به سوی زن یا به سوی مرد یا به یکی از اقارب به  از دیدگاه اسالم، درسهمیه بندی میراث

ه ب پی توجه به نوع قرابت و در بلکه جا نداردسطحی نگری یا کدام نوع  شکل اغراض آمیز و

 ج دورنمای حوای فامیلی و موقعیت های اجتماعی و ملحوظات اساسی و اساس ضروریات عینی و

 است.حکم صورت گرفته  ،هرکدام

نمای میراث مؤلفه و گزینه نیست  بلکه دور زن بودن و مرد بودن در کیفیت توزیع و تعین مقدار

نصاف ا اقتضای عدالت و حکمت وو تکلیف و سطح مسئولیت ها وعمق احتیاجات و نیازمندیها 

 است. شده تهدرین راستا  امر حساس و اساسی پنداش

استحقاق میراثی زنان را به گونۀ بسیار واضحی که عدالت به  ،دین مقدس اسالمبدون تردید که 

ان به مسلمان در نظر بودهو احوال و موقعیت های اجتماعی آنها در آن رعایت  مفهوم واقعی کلمه

 .ارائه داشته است
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تقسیم میراث تحت شرایط و مطابق ضابطه اسالمی روابط میان دوستان و خویشاوندان را عمیق تر 

ی از صفا و صمیمیت م آگندهرا خانواده حاکم بر  و مأنوس و دلپذیر گردانیده  و جوو با حرارت 

 سازد.

لکن در صورتیکه اموال شخص فوت شده تنها در میان افراد معدودی حصر و به حرمان دیگران 

بیانجامد این روش منجر به کینه و دشمنی و تفرقه میان کسانی خواهد شد که چندی پیش دوستی 

 ف و شگفت انگیز بود. صزاید الوهای آنان 

 ،تکافل اجتماعی درشاقارب در چهار چوب ضابطه و قواعد اسالمی  توزیع میراث میان وابستگان و

را در اضمار داشته و رشته دوستی اعضای یک فامیل یک دودمان هم آهنگی و اتحاد  وانسجام 

عت و باورمندی و فرهنگ قناوارستگی،  اسات نیک،را تاب و تقویت بیشتر می بخشد و احس

 .همدیگر پذیری را در میان وابستگان نهادینه و بارور می سازد

تاکیدی که مبنی بر رعایت حقوق زنان باالی شوهران و دیگر مسلمانان شده است نشان می دهد 

که حق زن از دیدگاه اسالم محترم، محفوظ  و مصئون بوده و هیچ کسی به آن حق تعرض و 

 ندارد.تصرف را 

زن شخصیت حقوقی و اقتصادی مستقل دارد جز به اساس احکام شرعی و یا به طوع و رغبت  

کسی نمی تواند در مال و سهم و داشته های او مداخله یا تجاوز و یا اعمال نفوذ  خودش  دیگر

 نماید.

ز هر ابا این همه از نظر نباید دور داشت که شبهات و گمانه زنی های غرض آلود و تخدیر کننده 

غفلت و ز جراجع به نظام میراث اسالمی به تحریف بکشانند  ،راکه بخواهند ذهنیت عامه  یجریان

 .چیزی دیگری نخواهد بود یا تجاهل سفاهت
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