پژوهشنامه معارف قرآنی

مقاله علمی ـ پژوهشی

سال  ،۱۲شماره  ،۴۷زمستان  ۱۴۰۰م ۱۴6-۱۲5

تحلیل و نقد آراء مفسران درباره ارث زن از شوهر در قرآن با
تأکید بر آراء صاحب تفسیر الفرقان
طاهره حسنزاده خیاط*

ملرس تفسیر و علوم قرآن ،جامعه الز را ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت۱3۹۹/۰۸/۲۶ :؛ تاریخ پذیرش)۱۴۰۰/۰۹/۲۷ :

چکیده
مس ألۀ ارث زن از ش و ر از مااحثی اس ک که فقها و مفس ران ش یعه و دیگر مذا ب به طور و یژه به آن پردا تهانل .قرآن
کریم نیز در آیۀ  12س وره نس اء ،جزئیا اح ام آن را بیان کردهاس ک .از س وی دیگر در روایا متعلدی ش رایط تحقق ارث
زوجه ،از قایل وجود رابطه زوجیک ،اس تمرار زوجیک تا گام فو مورث ،دائمی بودن زوجیک ،مم وع ناودن زوجه از
ارث و مس ائلی مچون میزان و چگونگی س هماهرث زوجه در اموال م قول و غیر م قول و مان ل این ا مطرح ش لهاس ک.
این روایا افزون بر م الفک با ظا ر آیا  ،دارای ا تّلف و تعارض بوده و به س اب مین ا تّلف روایا  ،اقوال و آراء
متفاوتی از س وی فقها ارائه ش لهاسک .مش هور فقها با اس ت اد به دس تهای از این روایا  ،آیا را ت ص یم زده و دیلگاه ایی
م الف با ظا ر آیا ارائه کردهانل .در مقابل

احب الفرقان در بر ی از ش رای ِط تحقق ارث زوجه ،دیلگا ی ّلف

مش هور فقها دارد و بر آن اس ک که به دلیل تعارض این روایا نمیتوان آیا قرآن را با آن ا ت ص یم زد .این پژو ش با
لف دس کیابی به رأی حیح ،در نظر دارد نظرا

احب الفرقان را با آراء مش هور فقها مقایس ه ک ل ،و ادله رکلام از

آنها را مورد بررسی و ک اا قرار د ل.
واژگان کلیدی :ارث ،ارث زن ،سهماهرث ،زوجیک ،ازدواج دائم ،طّلق.

Email: Hasanzadeh265@gmail.com

*
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 .۱مقدمه
قرآن کریم ع ایک ویژهای به موروع ارث به ویژه ارث زنان دارد که از جمله آن ا ارث زن از
شو ر اسک .شماری از آیا (نساء )176 ،12 ،11 /به بیان جزئیا اح ام ارث و سهماهرث زنان
َ
از ت َرکه و نیز چگونگی و میزان سهم ارث زن از شو ر به مقتضای ح مک الهی پردا ته اسک .با
این حال مسأله ارث زن از شو ر ،از مسائل پر حاشیه و دارای ا تّلف در میان فقها و مفسران
اسک .به رغم بیان ریح و ظهور آیا قرآن در چگونگی و میزان ارث زن از شو ر ،مفسران و فقها
با ت یه بر روایا  ،دیلگاه ای متفاو و بعضا متعارری ارائه کردهانل .آنان رچ ل آیا  11و 12
سوره نساء را معیار و مّلک ا لی در تقسیم ارث زنان و نیز تقسیم ارث زن و شو ر از ی لیگر
دانسته اما در شقوق و فروعا اح ام آن ،بر ّلف اطّلق آیا  ،با است اد به روایاتی که ملعی
تواتر آن ست ل و نیز با ادعای اجماع فقها ،ت صصیاتی بر این ح م کلی زده و فروعی ارائه کردهانل.
در این میان احب الفرقان تفسیر متفاوتی از آیا مربوط به ارث زنان به ویژه ارث زن از شو ر
ارائه نمو ده و در مواردی بر ّلف دیلگاه مشهور مفسران و فقها مشی کرده و دیلگاه آنان را مورد
تحلیل و نقل قرار دادهاسک.

 .۲پیشینۀ پژوهش
در آ ار فقهی برجای مانله از فقها نیز موروع ارث و از جمله ارث زن از شو ر مورد توجه بوده
و بابی از این آ ار بلان ا تصاص داشته اسک .افزون بر آ ار متعلد و فراوانی که از فقهاء و
انلیشم لان گذشته مچون شیخ مفیل ،سیل مرتضی ،شیخ طوسی ،عّلمه حلی ،محقق حلی،
شهیل اول و انی و نیز فقهاء متأ ر مان ل نراقی ،نجفی و طااطاایی یزدی ،در موروع ارث به ویژه
ارث زن از شو ر به یادگار مانله اسک ،آ ار متعلدی نیز در قالب کتاب ای فقهی ،تفسیری و
مقاه در تایین آراء و ادله فقها ،نگارا یافتهاسک .از جمله :کتاب ای تفسیر مچون التایان،
مجمعالایان ،جوامعالجامع ،المیزان  ،...کتاب ارث ا ر دکتر مهلی شهیلی ،بررسی میراث زوجه
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در حقوق اسّلم و ایران از حسین مهرپور ،کتاب نقل شاها
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پیرامون قرآن کریم ا ر آیکالله

معرفک(ره) و مقاه متعلد که به ارزیابی آراء فقهی ،پیرامون ارث زن پردا تهانل .به رغم نگارا
کتاب ا و آ ار متعلد ،کتاب یا مقاله مستقل تحلیلی و مقایسهای در مورد آرای احب الفرقان در
موروع ارث زن نگاشته نشلهاسک ،از اینرو نوشته حارر که به روا تحلیلی و تو یفی تلوین
شله در نظر دارد با بررسی مسائلی از قایل تفاو ازدواج دائم و موقک و تأ یر آن در ا ل زوجیک
که مّلک توارث بین زوجین اسک ،مّلک ایی که برای ارث بردن زن مطلقه وجود دارد و شرایطی
که میتوانل از شو ر متوفای ود ارث بارد و تفاو زن و شو ر در ارث بردن از مه اموال م قول
و غیر م قول ،مقایسه ای اجمالی بین آراء فقها و آراء فقهی احب الفرقان در این موروع انجام
د ل و معیار ا و شا صه ایی را که فقها در ا ذ ح م فقهی ود در باب ارث زن از شو ر مطرح
کردهانل را مورد ارزیابی قرار د ل.

 .3مفهومشناسی
پیش از پردا تن به موروع بررسی بر ی از مفا یم رروری به نظر میرسل.

 .۱-3ارث
«ورث» دانسته که واو به مزه م سوره تالیل شله (ر.ک؛
لغکش اسان ارث را از ریشه ِ

فرا یلی 1409 ،ق ،ج 23 :8؛ جو ری ،1407 ،ج 295 :1؛ ابن م ظور ،1405 ،ج  )201 :2و

در لغک آن را به مع ای ا ل (ر.ک؛ زبیلی ،1414 ،ج  )164 :3یا باقی مانله از ا ل چیزی
دانستهانل (ابنم ظور ،مان )112 ،راغب ا فهانی ارث را به مع ای م تقل شلن مال از دیگری
بلون پیمان دانستهاسک (ر.ک؛ راغب ا فهانی1412 ،ق .)863 :به طور عموم میتوان گفک،
ارث مالی اسک که از مرده به وارث م تقل میشود (ر.ک؛ فرا یلی ،مان234 ،؛ راغب ا فهانی،
مان863 ،؛ فیومی1414 ،ق ،ج655 :2؛ طریحی 1375 ،ا ،ج .)268 :2
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در ا طّلح نیز ارث مسو با مان مع ای لغوی اسک .شیخ بهایی آن را به مع ای استحقاق
بازمانلگان متوفی نساک به مال یا حقی از حقوق او (بهایی384 ،؛ نیز ر.ک؛ جعفری ل گرودی،
ا
ود مال یا حقی که پس از مرگ به بستگان نسای
 1375ا ،ج  )20 :1و شهیل اول آن را به مع ای ِ
یا ساای میرسل (ر.ک؛ شهیل اول )333 ،دانستهانل .گا ی نیز در ردو مع ا به کار رفتهاسک
(ر.ک؛ شهیل انی ،الرورة الاهیه ،ج .)12 :8 ،در قانون ملنی نیز چ ین ا تّلفی در جزئیا مع ا
به چشم می ورد چ ان ه گا ی بر مال یا حقی که پس از مرگ ش م به بازمانلگان میرسل ارث
اطّلق شلهاسک (قانون ملنی ،مواد  )863 - 862گا ی نیز استحقاق بازمانلگان بر دارایی ،ارث
نامیله شلهاسک (ر.ک؛ قانون ملنی ،ماده  .)861بر ی نیز ارث را به مع ای انتقال مال یک اموال
میک پس از فو به وارث او دانستهانل (ر.ک؛ شهیلی.)3 :1379 ،

 .۴مسألۀ ارث زن در قرآن کر یم
قرآن کریم زنان را نیز مان ل مردان دارای حقوق فردی و اجتماعی از جمله ارث میدانل،

لر ِ
چ ان ه در آیۀ  7سوره نساء ،زنان را مسو با مردان ،بهرهم ل از ارث میدانل﴿ :لِ ِ
صیب ِِمَّا
جال نَ ٌ
دان و ْاْلَقْربو َن و لِلنِ ِ
ساء نَصیب ِِمَّا تَر َك الْوالِ ِ
ِ ِ
دان َو ْاْلَق َْربُو َن ِِمَّا قَ َّل ِم ْنهُ أ َْو َكثُ َر نَصیباً َم ْف ُروضاً﴾
تَ َر َك الْوال َ َ ُ َ
ٌ َ

آیه یاد شله میراث را فریضهای الهی برای زنان و مردان میشمارد و ط بطّلنی بر تعصاا جا لی
و عادا و رسوم غلط جا لیک میکشل که زنان و کودکان را از ارث محروم میسا ت ل (ر.ک؛

طوسی ،التایان ،ج  :3م )121 - 120از سوی دیگر ،در مورد سهماهرث زنان با ارائه یک معیار

اَّلل ِف أَو ِ
َلد ُك ْم لِ َّ
لذَك ِر ِمثْ ُل َح ِظ ْاْلُنْ ثَ یَ ْی﴾
کلی ،میزان ارث زنان را نصف ارث مردان میدانل ﴿یُوصی ُك ُم َُّ ْ
(نساء )11 /شیخ طوسی آیه یاد شله را عام و شامل تمام بازمانلگان امیک میدانل ،بر این اساس که

سهم ر پسر دو برابر سهم د تر باشل« :و ذه اآلیة عامة في کل ولل یترکه المیک ،و ان المال بی هم
للذکر مثل حظ اْلنثیین» (طوسی ،التایان ،ج .)129 :3
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قرآن کریم ح م میراث زنان را مستقل و جلا از ح م ارث مردان آورده تا استقّلل زن را در
ارث بردن بیان ک ل افزون بر آن در تقسیم ارث ،سهم ارث زن را ا ل و محور قرار داده و دیگر سهام
را با آن س جیله اسک بلین مع ا که ارث زن را قطعی فرض کرده آنگاه سهم مرد را مثل سهم دو زن
ا
دانسته اسک (لذکر  )...نفرمود که زن نصف مرد ارث میبرد ،تا ارث مرد ا ل و مسلم گرفته شود.
این نوع بیان اوه برای طرد رسوبا اف ار جا لی اسک که زن را از ارث محروم کرده بودنل .انیا
برای ایجاد پرسش اسک که چه کسی و چه موقع ارث زن را بیان کردهاسک تا ارث مرد دو برابر آن
باشل (ر.ک؛ جوادی آملی512 511 /17 :1391 ،؛ ادقی تهرانی ،1406 ،ج .)276 :6

 .۱-۴ارث زن از شوهر
قرآن کریم مان معیار کلی که در تقسیم ارث و مقلار سهماهرث زنان بیان کردهاسک ،در
صوص سهماهرث زوجین نیز مان را اجرا کرده اسک ،چ ان ه در آیه  12سوره نساء درباره ارث

الربُ ُع ِِمَّا تَ َرْكتُ ْم إِ ْن ََلْ یَ ُك ْن لَ ُك ْم َولَ ٌد فَِإ ْن كا َن لَ ُك ْم َولَ ٌد فَل َُه َّن الث ُُّم ُن ِِمَّا
زن از شو ر میفرمایلَ ﴿ :و ََلُ َّن ُّ
ِ ِ ٍِ
وصو َن ِبا أ َْو َدیْ ٍن﴾ «اگر زنانتان فرزنلی نلاشته باش ل پس از انجام و یتی که
تَ َرْكتُ ْم م ْن بَ ْعد َوصیَّة تُ ُ

کرده ایل وپس از پردا ک وام ایتان یک چهارم میرا تان از آن زنانتان اسک واگر دارای فرزنلی

بودیل یک شتم آن .»...

 .5فلسفۀ تفاوت ارث زن و مرد
قرآن کریم در بیان فلسفه تفاو ارث زن و مرد ،این تقسیم ب لی را فریضهای الهی میدانل که
لاونل دانا و ح یم سهام ارث را بر اساس ح مک توزیع کردهاسک ﴿إن هللا کان علیما حکیما﴾
(نساء )11 /زیرا انسان با عقل ود نمیتوانل تش یم د ل کلام وارث در آی له در مسیر حق حرکک
کرده و اموال مورث را در مورد م اسب زی ه ک ل .از طرفی ،مه زی ه ای زنلگی انوادگی بر
عهله مرد گذاشته شله و زن ت ها مصرفک له اسک نه مسئول تأمین زی ه ،از طرف دیگر،
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توانم لی مرد ایجاب میک ل که بهتر بتوانل از اموال نگهداری ک ل ،از این رو در بر ی از موارد،
سهم مرد بیش از سهم زن اسک که آنهم برابر ح مک الهی اسک.
بر اساس روایتی از یونس بن عال الرحمن ،امام ررا(ع) در پاسخ به این پرسش که چگونه
میراث زنان نصف میراث مردان اسک؟ در حالی که آنان رعیفتر و دارای تلبیر کمتری از مردان
میباش ل ،میفرمایل :بلان جهک که لاونل مردان را بر زنان برتری داده و نیز زی ه زنلگی زنان را
بر عهله مردان قرار دادهاسک (ر.ک؛ کلی ی ،ال افی )58 /7 ،و روایتی دیگر دلیل تفاو سهماهرث
زن و مرد را در این میدانل که وظیفه جهاد و نفقه از عهله زن برداشته شله و چیزی برگردن او نیسک
بل ه مه بر عهله مردان گذاشته شلهاسک (ر.ک؛ کلی ی ،ال افی.)85 /7 ،
تفاو سهماهرث زن با مرد و بهرهم لی دو برابری مرد نساک به زن در سهماهرث ،از
موروعا مهم و قابل م اقشه در دنیای امروز اسک .چ ان ه بر ی در بیان ح مک تفاو سهم-
اهرث زن و مرد ،آن را فضیلتی برای مردان میدان ل که قرآن بلان قائل شلهاسک .از آن جمله ف ر
رازی در تفسیر آیه  12سوره نساء میگویل :دلیل ای ه لاونل مردان را م اطب و زنان را مغایب
قرار داده فضیلک و برتری مردان نساک به زنان اسک (ر.ک؛ ف ر رازی ،ج  .)220 :9بر ی دیگر
رمن پذیرا این ن ته که مقصود از م اطب بودن مردان در آیا  11و  12سوره نساء بیان برتری
مردان نساک به زنان اسک ،دو برابر بودن سهم مردان نساک به زنان را نیز یاد آوری و شلاری در
جهک برتری مردان می دان ل با این حال معتقلنل که لاونل زنان را نیز به جهاتی در این برتری
مشارکک داده و به گونهای دیگر فضیلتی برای زنان قائل شلهاسک؛ از آن جمله زی ه زنلگی آنان را
برعهلۀ مردان قرار داده ،برای آنان مهریه قرار داده ،و وظایفی مچون جهاد و پردا ک نفقه و مان ل
ا
آن را از گردن آنان برداشتهاسک( 1.ر.ک؛ مشهلی قمی ،ج  )377 :4رشیلررا علک دو برابر بودن

 . 1مشهلی قمی ،ک ز اللقائق3۴۴ /3 ،؛ ذیل آیه  ۱۱سوره نساء؛ تهران ،وزار فر گ و ارشاد اسّلمی ،سازمان
چاپ و انتشارا  ۱368 ،ه.ا.
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ارث مرد را بر زن کمی عقل زن و غلاه شهو آنها میدانل که این قول بسیار شفیع میباشل زیرا
رعف عقل اقتضای کمی سهم بودن نمیباشل (ر.ک؛ رشیلررا.)406 /4 /1410:
آیکالله معرفک میگویل :با توجه به فضای آن روز که زن را از ارث بردن محروم کرده بودنل
اسّلم حق زن را به رسمیک ش ا ک و حق زن را ایفا نمود .اما به جهک ای ه وظائف مرد س گینتر
ا
مسئولیک او از زن فراگیرتر اسک ،سهم مرد را بیشتر قرار داد .طاق روایتی از ابن عااس ،وقتی آیه
و
نازل شل بر جماعک جا لی س گین آمل پس آ سته با ی لیگر میگفت ل در این باب س ن نگوئیل
شایل پیامار(ص) فراموا ک ل یا به پیش هاد ما آن را تغییر د ل لذا علهای به پیامار(ص) میگفت ل
چرا د تران سهمی از ارث میبرنل حال آنکه بر اسب سوار نشلهانل و ج گ ن ردهانل (ر.ک؛
معرفک.)162 161 /1392 :
ا
عّلمه طااطاائی (ره) در بیان ح مک ای ه سهم ر زنی فی الجمله نصف سهم مرد ،و سهم
مرد ا دو برابر سهم زنان اسک می گویل :علتش این اسک که اسّلم مرد را از جهک تلبیر امور
زنلگی که ابزار آن عقل اسک قویتر از زن میدانل رمن آن ه م ارج مرد را بیش از م ارج زن
دانسته چرا که م ارج زن نیز بر عهلۀ مرد اسک .از سوی دیگر کسری درآمل زن را با فرمان که به
مردان ما ی بر رعایک علالک در حق زنان ،ادره نموده تّلفی کردهاسک زیرا وقتی مردان در حق
زنان در مال ود که دو سوم اسک رعایک علالک را ب ل ،زنان ،با مردان در آن دو سوم شریک
میگردنل ،یک سوم نیز حق ا تصا ی ود زنان اسک و در حقیقک زنان از حیث مصرف و استفاده
دو سوم رو دنیا را میبرنل .نتیجه این تقسیمب لی و تشریع ح یمانه این اسک که مرد و زن از
نظر مال یک و از نظر مصرف ورعی متعاکس دارنل .مرد دو سوم رو دنیا را مالک و یک سوم آن
را متصرف اسک و زن یک سوم را مالک و دو سوم را متصرف اسک .در این تقسیمب لی روح تعقل
بر روح احساس و عواطف در مردان ترجیح داده شله ،زیرا تلبیر امور مالی و حفظ مال و سود
آوری آن ،با روح تعقل سازگاری بیشتری دارد تا با روح عواطف رقیق و احساسا لطیف ،و از
سوی دیگر چگونگی استفاده و بهرهوری از مال ،با عواطف و احساسا سازگاری بیشتری دارد تا
با روح تعقل و مین امر رمز تفاو مرد و زن در باب ارث و نفقا اسک (ر.ک؛ طااطاائی،
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354 350 :4 ،1367؛ و نیز ر.ک؛ م ارم شیرازی )292 290 :3 ،1353 ،نتیجه ای ه سهم
واقعی زنان ،از نظر مصرف و بهرهبرداری دو برابر سهم واقعی مردان اسک و این تفاو به اطر آن
اسک که معموه قلر آنها برای تولیل رو کمتر اسک ،و این یك نوع حمایک م طقی و عادهنه
اسک که اسّلم از زنان به عمل آورده و سهم حقیقی آنها را بیشتر قرار داده اگر چه در ظا ر سهم
آنها نصف اسک (ر.ک؛ م ارم شیرازی.)291 :3 ،1353 ،
احب الفرقان نیز در بیان فلسفه تفاو ارث زن و مرد میگویل :مردان از سه جهک (پلر
بودن ،فرزنل بودن و شو ر بودن) بایل نفقه پردا ک ک ل اما زنان در تمام این جها نفقه دریافک
میک ل در نتیجه مردان نیازم لی بیشتری به مال دارنل .ب ابراین نتیجه این تقسیم ،بینیازی زنان و
نیازم لی مردان در ر حالی اسک .در مواردی نیز که زنان دچار س تی میشونل قرآن را ار ای
دیگری از قایل و یک و مان ل آن قرار داده تا کاستی زنان را جاران نمایل (ر.ک؛ ادقی ،تهرانی،
 ،1406ج .)281 ،277 - 276 :6
شهیل مطهری فلسفه تفاو ارث زنان را ناشی از نگرا متفاو اسّلم نساک به زن و مرد
نمیدانل بل ه آن را برآی ل فلسفهای میدانل که در جایی سهمی کمتر و در مواقعی نیز سهمی مساوی
و یا بیشتر برای زنان در نظر گرفتهاسک (ر.ک؛ مطهری ،1377 ،ج )237 :19آیکالله جوادی آملی
نیز رمن مقایسه دو دیلگاه اسّلم و غرب در مورد زن ،در حقیقک سهماهرث زن را معیار تقسیم
ارث دانسته در عین حال کاستی سهم ارث زن را میشگی نمیدانل و آن را بر اساس ح مک و
علالک ارزیابی میک ل (ر.ک؛ جوادی آملی.)347 - 345 :1417 ،

 .۶دیدگاه فقها و مفسران در مورد ارث زن از شوهر
فقهای شیعه و مذا ب چهارگانه ا ل س ک ،بر آن ل که چ انچه شو ر متوفای زن ،فرزنلی
َ
نلاشته باشل ،یک چهارم و اگر دارای فرزنل باشل ،زن یک شتم از ت َرکه او را ارث میبرد (ر.ک؛
مفیل687 :1410 ،؛ سر سی ،1406 ،ج 148 :29؛ ابن قلامه ،المغ ی ،ج 19 - 18 :7؛ نووی،
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المجموع ،ج  )70 :16اما در مورد فرزنل بین فقهای شیعه و مذا ب چهارگانه ا ل س ک ا تّلف
نظر وجود دارد .ا ل س ک مقصود از فرزنل را ت ها فرزنل لای متوفی و فرزنل پسرا (چه پسر و
چه د تر) میدان ل (ر.ک؛ سر سی ،1406 ،ج 148 :29؛ ابن قلامه ،المغ ی ،ج 19 - 18 :7؛
نووی ،المجموع ،ج )71 :16و بر آن ل که فرزنل د تر مانع از سهم یک دوم شو ر و یک چهارم زن
فرزنل فرزنل مانع از
نمیگردد .اما فقهای شیعه معتقلنل که ر فرزنلی چه د تر و چه پسر و نیز
ِ

سهم اعّلی زن و شو ر میباش ل (مفیل ،مان .)688 ،با این حال در مورد متعلقا وکیفیک ارث
زن از شو ر میان فقها ا تّلف نظر وجود دارد.

 .۱-۶شر یک بودن زن و شوهر با همه طبقات ارث
طاق نظر احب الفرقان مسران چه مرد و چه زن با دیگر طاقا سهگانه وار ان ،در ارث
شریک میباش ل ( .ادقی تهرانی ،1365 ،ج  ،6ص  )298شماری از مفسران و فقها نیز مین
دیلگاه را برگزیلهانل (ر.ک؛ طوسی ،التایان ،ج137 :3؛ راونلی ،فقه القرآن ،ج .)335 :2شیخ
طوسی رمن بیان این مطلب یاد آور میشود که زوج در یچ حالتی کمتر از ربع و بیشتر از نصف
و زوجه در یچ شرایطی کمتر از یک شتم و بیشتر از یک چهارم نمیبرد:
ُ
ُ
َ
َ َ ُ َ
بالفرض أو بالقرابةَ ،و ه َی ق ُم ا
اث ا
الز ُ
بالز ا
الو ا
وجیة ابک َم َع َجمیع ُ
وج
وا
ر
و
واء
س
،
اث
ر
َ«و المیر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ
َ ُا ُ
ُا
الربع في حالَ ،و ه ُیز ُاد َعلی ال ا
وجة ه ُتز ُاد َعلی ُّ
َعن ُا
الربعَ ،و ه ت ق ُم ِم َن الثمن َعلی
صف ،و الز
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوجه»
از عموم آیه نیز میتوان این ح م را به دسک آورد چراکه ارث بردن دیگران به ناودن زن و شو ر
و ارث بردن آن دو به ناودن دیگران مشروط نشلهاسک .در میان مفسران نیز دیلگا ی م الف این
نظر دیله نمیشود.
آیک الله جوادی آملی نیز بر آن اسک که ارث زن و شو ر از ا ل مال حساب میشود و یچگاه
کم نمیشود (ر.ک؛ جوادی ،1391 ،ج .)571 :17
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 .۲-۶متعلقات ارث (زمین اموال منقول و غیر منقول)
مفسران و فقها در متعلقا ارث سه دیلگاه ارائه کردهانل:
الف .مشهور فقهای امامیه برآن ل که زن از از ا ل زمین و قیمک آن ارث نمیبرد و تفاوتی در
نوع آن از قایل م زل مس ونی ،باغ ،زمین زراعی و رچیزی از این قایل وجود نلارد .اما در ب ا و
تجهیزا آن و در تان و مان ل آن ،سهیم در ارث میباش ل (ر.ک؛ طوسی ،1387 ،ج 126 :4؛
نجفی ،1368 ،ج  )207 :39امام می ی(ره) و آیا عظام اراکی ،بهجک ،تاریزی ،وئی،
سیستانی ،زنجانی ،فارل ،گلپایگانی ،م ارم شیرازی ،نوری ملانی (ر.ک؛ ب ی اشمی می ی،
 )741 /2 :1383و آیکالله وحیل راسانی نیز این دیلگاه را برگزیلهانل (ر.ک؛ وحیل راسانی،
 ) 1834 585 /1393حویزی در حلیثی از عیون ا اار الررا در باب م اتاا امام ررا(ع) با
محمل بن س ان درباره علل اح ام نقل کرده اسک که علک آن که زنان از امّلک مسران ود جز
قیمک سا تمان آن را ارث نمیبرنل این اسک که سا تمان را نمیتوان با تقسیم تغییر داد و از جائی
به جای دیگر م تقل کرد .زن مم ن اسک پس از ر ایی از شو ر ااول ،با مردی دیگر ازدواج ک ل و
نساک او با مسر متوفی قطع میگردد ،اما بین فرزنل و پلر چ ین نیسک و نساک آنها قطع نمیشود.
ب ابراین میراث زن بایل در چیزی باشل که قابلیک نقل و انتقال داشته باشل (ر.ک؛ لوق ،عیون
ا اار الررا105 /2 ،؛ عروسی حویزی.)977 /1 :1394 ،
بر اساس مواد  946و  947قانون ملنی ،مصوب ( 1307ه .ا) زوجه فقط از اموال م قول و
قیمک اب یه واشجار ارث میبرد .ا ّلحیه سال ( 1387ه .ا) مجلس شورای اسّلمی ،دام ه شمول
بهرهم لی زن از اموال شو ر را تا قیمک اموال غیر م قول پیش برد ،تا جایی که اگر ور ه از ادای
قیمک امت اع ک ل ،زن میتوانل حق ود را از عین اموال نیز استیفاء ک ل.
ب .ر ی دیگر در این زمی ه تف یک قائل شله و بر آن ل که در ورتی که زن دارای فرزنلی از
شو ر متوفی ود باشل از «تمام ماترک» او چه م قول و چه غیر م قول ارث میبرد .اما در ورتی
که فرزنلی نلاشته باشل از ا ل زمین و قیمک آن ارث نمیبرد و ت ها از قیمک ب ا ا ،چوب ا و
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در تان به میزان یک چهارم یا یک شتم ،سهم دارد (ر.ک؛ فارل مقلاد332 /2 :1373 ،؛ شهیل
اول230 ،1411 ،؛ افی )568 :1385 ،آنان این دیلگاه را قول حیح در میان ا حاب امامیه و
از ا تصا ا شیعه دانسته که برگرفته از روایا ائمۀ معصومان اسک (ر.ک؛ فارل مقلاد،
.)332 /2 ،1373
ج .طاق نظر مقام معظم ر اری ،زوجه واه دارای فرزنل باشل یا نااشل از قیمک زمین واه
انه یا مغازه باشل و از زمین و باغ و مزرعه و از قیمک آنها ارث میبرد (ر.ک؛ ام های:1386 ،
 /3پاسخگوئی به سؤاه جامعة الز راء سّلمالله علیها).
دکتر ادقی بر ّلف دو دیلگاه اول ،ذیل آیه  12نساء چ ین بیان میک ل که نصیب زن از
اموال شو ر ،فراگیر و شامل عین مال ،م قول و غیرم قول میباشل و یچ استث ائی در کار نیسک.
دلیلش این اسک که آیه در مقام بیان میباشل و در عین حال یچ استث ائی را آیه بیان ن موده و اگر
استث اء وجود داشک آیه بیان میکرد .استث ا نشلن مال غیرم قول از «ماترک» عّلوه بر شمول آیه،
م اسب با عقل ،علل و عرف نیز میباشل .طاق نظر ایشان استلهه رعیفی که در بر ی از
روایا ما ی بر محروم بودن زن از ب شی از «ماترک» وجود دارد ،عی ا در مورد مرد نیز وارد
میباشل .افزون بر آن ه اجماع ا و شهر

ای فتوایی که مسو با آیا قرآن نیسک و بل ه م الف

آن نیز میباشل ،غیر معتار و قابل اعت ا نمیباشل .طاق آیا قرآن «ماترک» عام اسک و جز با و یک
یا َدین ،ت صیم نمی ورد و قرآن م ررا در بحث میراث آن را بیان کرده اسک .ب ابراین به طور

ِ ِ ٍِ
وصو َن ِبا أ َْو َدیْ ٍن﴾ در لد بیان
قطع و یقین میتوان گفک که قرآن کریم در جمله ﴿م ْن بَ ْعد َوصیَّة تُ ُ

استث ائا مهمی بوده که مان و یک و دین اسک نه ای ه اراری و اعیان غیر م قول را استث اء
کرده باشل ،و اگر افزون بر و یک ودین چیزی از ماترک استث اء میشل ،ذکر آنها مهمتر و اولیتر
از این دو بود .ب ابراین دلیلی برای تفاو گذاشتن بین زن و مرد وجود نلارد و اگر ب ا باشل در ارث
بردن زن از مرد ،استث ائی قائل شل عی ا مان استث اء برای ارث بردن مرد از زن چه در اموال م قول
و چه غیرم قول نیز وجود دارد .مچ ین استلهل به ای ه زن از نسب مرد نیسک و از سویی مم ن
اسک مجلدا ازدواج ک ل و در نتیجه در مورد محل س ونک تابع مسر ویش میباشل لذا از ا ل
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زمین شو ر ارث نمی برد و ت ها از وسائل انه و م قوهتی که فرع اسک ارث میبرد ،در مورد مرد
نیز جاری اسک چرا که او نیز از نسب زن نیسک و نمیتوانل از زمین و اموال غیر م قول زن ارث
بارد .ب ابراین چ ین استلهل ایی موجب سلب حقوق زن از میراث شو ر نمیگردد .طاق نظر
ایشان کسانی که قائل به استث اء یا تفصیل بین عین مال م قول و قیمک غیرم قول و  ...شلهانل
دلیلشان روایا اسک (نه قرآن) و روایا نمیتوانل بر نم آیه قرآن مقلم شود (ر.ک؛ ادقی
تهرانی )304 - 298 /6 :1406 ،ایشان رمن ای ه اجماع یا شهر فتوایی را با وجود نم قرآن
غیر معتار میدانل ،یاد آور میشود که کتب گرو ی از ا حاب مان ل مق ع ،مراسم ،ایجاز ،تایان،
مجمع الایان ،جوامع الجامع ،فرائض ال صریه ،از مسأله محرومیک زن از ارث از مال غیرم قول
شو ر الی اسک افزون بر آن ه بر یک چهارم یا یک شتم بودن ارث زن تصریح کردهانل که بیانگر
عمومیک نصیب زن از مه اموال شو ر میباشل (ر.ک؛ ادقی تهرانی ،مان.)306 :
به طور ّل ه ایشان تمام دیلگاه ا در مورد محروم بودن زن از تمام ماترک شو ر متوفی ود
را مورد اش ال قرار داده و بر آن اسک که بین زن دارای فرزنل و بلون فرزنل مچ ین بین نساک زن
و مرد و بین عین سا تمان و قیمک آن تفاوتی وجود نلارد .دلیل آن نیز اطّلق آیه و نم ریح
قرآن اسک ،در حالی که ا ااری که این آیا

را ت صیم زدهانل متعارضانل و قابل اعت ا

نمیباش ل(ر.ک؛ ادقی تهرانی :1406 ،ص  193تا 202؛ با تل یم؛ آدرس یاد شله مطلب را
نلارد)
شماری از فقها نیز این نظر را پذیرفتهانل از آن جمله سیل مرتضی ،در کتاب اهنتصار پس از
طرح نظر امامیه ما ی بر علم بهرهم لی زن از م زل مس ونی متوفی و حتی قیمک زمین و فقط
استحقاق دریافک قیمک سا تمان و ادوا آن ،یاد آور میشود که زوجه ت ها از عین انه محروم
اسک ،ولی از قیمک انه بهرهم ل میگردد .دهئلی نیز برای آن ذکر میک ل (ر.ک؛ سیلمرتضی،
.)585 :1415
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 .3-۶احكام و مسائل مربوط به ارث زوجه
موروعیک ا
ا
زوجیک برای ارث ،این اسک که به محض عقل ن اح ،توارث بین
مقتضای اطّلق
زن و شو ر برقرار میگردد .با این حال فقها و مفسران شرایطی برای تحقق توارث بیان کردهانل:

ّ
 .۱-3-۶ازدواج دائم و موقت
مشهور فقها و مفسران مصلاق زوجیک و شرط ارث بردن زن از شو ر را ازدواج دائم میدان ل
و برآن ل که در ازدواج موقک زن نمیتوانل وارث شو ر باشل (ر.ک؛ سیل مرتضی274 ،1415 ،؛
فارل مقلاد ) 332 /2 :1373 ،طاق نظر آیک الله جوادی آملی ،در ازدواج موقک زن و شو ر از
ی لیگر ارث نمیبرنل(ر.ک؛ جوادی ،مان )571 :این دیلگاه مورد اتفاق مه فقها میباشل
(ر.ک؛ ایروانی ،1392 ،ج  :5م  )581 507ماده  940قانون ملنی نیز ازدواج دائم را شراط
توارث دانسته و بیان میک ل« :زوجین که زوجیک آن ا دائمی بوده و مم وع از ارث نااش ل از
ی لیگر ارث میبرنل».
احب تفسیر الفرقان بر ّلف دیلگاه مشهور ،ا ل زوجیک را مشترک بین ازدواج دائم و
موقک میدانل و بر آن اسک که به دلیل عمومیک آیه ،بهرهم لی از ارث شامل زنان دائم و زنان غیر
دائم (م قطع) میگردد ،رچ ل روایا متواتر بر ت صیم وجود دارد .اما در یچ جای قرآن واژه
«زواج» با مه یغه ای آن ت ها بر ازدواج دائم اطّلق نشلهاسک مگر آن ه قری ه قطعی وجود
داشته باشل و چ ین قری های در مورد ارث وجود نلارد .ب ابراین زنان متعه نیز مثل زنان دائم از اموال
شو ر ارث میبرد .کسانی که فرق گذاشتهانل دلیلشان روایا اسک اما روایا را نمیتوان بر آیه
مقلم داشک عّلوه بر ای ه س ک قطعی نیز وجود نلارد .تا بتوان آن را م صم آیه قرار داد (ر.ک؛
ادقی تهرانی )300 - 298 /6 :1365 ،بر اساس روایتی از محملبن مسلم ،امام باقر(ع) در
مورد مردی که زنی را متعه کرده میفرمایل« :اگر در رمن عقل ارث را شرط ن رده از ملیگر ارث
میبرنل» (کلی ی ،ال افی ،ج  )465 :5مچ ین مطابق بر ی از روایا در ازدواج موقک چ انچه

138

فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی؛ سال  ،۱۲شماره  ،۴۷زمستان ۱۴۰۰

در رمن عقل شرط شل بایل به آن عمل شود .از آن جمله روایک حیح بزنطی از امام ررا(ع)
نقل کرده کرده که ازدواج متعه ازدواج با میراث و ازدواج بلون میراث میباشل .پس اگر میراث در
این ازدواج شرط شله باشل میراث سک و اگر شرط نشله باشل میراث ن وا ل بود (ر.ک؛ کلی ی،
ال افی ،ج )465 :5عّلمه حلی نیز با ت یه بر ظوا ر آیا میراث ،مین نظر را برگزیله و بر آن
اسک که در ازدواج موقک چ انچه رمن عقل ،بر علم توارث شرط ن رده باش ل ،زن واجل دریافک
سهماهرث اسک .اما اگر شرط کرده باش ل ارث نمیبرد (ر.ک؛ عّلمه حلی ،1418 ،ج :7م
.)227 - 226

 .۲-3-۶اطالق داشتن آیه برای تمام زنان
طاق نظر مقلس اردبیلی در بحث ارث ،در عقل دائم ،مسر چه مل ول بها باشل یا نااشل
کوچک یا بزرگ باشل به رف عقل کردن ارث میبرد(ر.ک؛ مقلس اردبیلی )652 :زحیلی نیز بر
آن اسک که زوجه اگر فرزنل نلاشته باشل از مسر متوفی ود یک چهارم ارث میبرد و شرط د ول
نیز وجود نلارد بل ه به ا
مجرد عقل واجل شرایط دریافک ارث میگردد و اگر فرزنل داشته باشل ،یک
شتم ارث میبرد (ر.ک؛ زحیلی )277 /4 /1401 :با این حال بر اساس روایا  ،اگر ازدواج (عقل
ا
ن اح) در مرض مو مرد واقع شله باشل ،توارث بر ماستر شلن متوقف اسک و زن غیر مل ول
بها ارث نمیبرد (ر.ک؛ نجفی ،1368 ،ج 220 :39؛ جرجانی :1362 ،ج  :2م - 598
599؛ ابن قلامه ،المغ ی ،ج  )212 :7این مسأله مورد اتفاق مه فقها نیز میباشل (ر.ک؛ توریح
المسائل مراجع ،ج ،2ص  ،944م 2777و 2778؛ سیستانی ،م هاج الصالحین ،ج :3م
1062 1061؛ ترجمه تحریرالوسیله ،ج  :4م 362 :664م).
آق ای ادقی نیز رمن پذیرا مین دیلگاه در مورد اطّلق آیه و عمومیک آن میگویل :آیه
شامل تمام زنان (بزرگسال ،ردسال ،مل ول بها ،غیرمل ول بها ،با فرزنل و بلون فرزنل )...
میشود .ب ابراین به وسیله روایا یا شهر یا اجماع نمیتوان از دهلک آیا دسک کشیل .روایا

تحلیل و نقد آراء مفسران درباره ارث زن از شوهر در قرآن با تأکید بر آراء  /...طاهره حسنزاده خیاط

جعلی اسک و اجماع ا و شهر

139

ای م الف قرآن بیارزا میباش ل (ر.ک؛ ادقی تهرانی،

195 /6 /1406؛ آدرس یاد شله مطلب را نلارد؛ ادقی تهرانی.)303 - 301 /6 /1406 :

 .3-3-۶ارث زن بعد از طالق
رچ ل بقا و استمرار زوجیک تا گام مرگ از شرایط توارث زوجین اسک .اما فقها و مفسران
با است اد به روایا تاصره ایی بر این ح م زدهانل که در ور طّلق نیز با شرایطی زن مطلقه
میتوانل از شو ر متوفی ود ارث بارد ،رچ ل که زوجیک آن ا از بین رفتهاسک .از آن جمله در
ورتی که مرد مسر ویش را در بیماری م جر به مرگ ود طّلق داده باشل ،تا زمانی که یک
سال از طّلق نگذشته باشل ،زن از مال شو ر ارث میبرد ،مگر ای ه یا بیمار شفا پیلا ک ل و یا زن
ازدواج ک ل و این مسأله مورد اجماع فقهای امامیه اسک (ر.ک؛ فارل مقلاد 332 /2 :1373؛
نجفی ،1368 ،ج :32ص 152؛ ج  ،39ص 197 – 196؛ نیز ،نک :ابن قلامه ،المغ ی ،ج :7
 )217بر اساس روایتی از امام ادق (ع) ،نیز گامی که مرد در بیماری ود مسرا را طّلق
د ل ،تا زمانی که در این بیماری به سر میبرد زن از او ارث میبرد اگرچه علهاا پایان یافته باشل
مگر آن که از این بیماری بهاودی یابل .چ انچه بیماریاا به دراز کشیل نیز تا ی سال از او ارث
میبرد (ر.ک؛ عروسی حویزی :1394 ،ج.)977 ،1
مطابق ا
ماده  944قانون ملنی جمهوری اسّلمی نیز اگر شو ر در حال مرض زن ود را طّلق
د ل ظرف ی سال از تاریخ طّلق او به مان مرض بمیرد زوجه از او ارث میبرد اگر چه طّلق
بائن باشل مشروط بر این که زن شو ر ن رده باشل (ر.ک؛ کاتوزیان.)197 196 :1384 ،
ادقی تهرانی در طّلق رجعی این ح م را جاری و زن را واجل شرایط دریافک ارث میدانل
و بر آن اسک که بر حسب س ک در طّلق رجعی ،مچ ان ح م زوجیک جاری اسک (ر.ک؛
ادقی تهرانی )300 /6 :1365 ،اما در مورد زن مطلقه بائن ،بر ّلف دیلگاه مشهور و اجماع
فقها ،بر آن اسک که وقتی زن از شو ر جلا شل ارث نمیبرد چون ع وان «زوج» بر او ادق نیسک

140

فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی؛ سال  ،۱۲شماره  ،۴۷زمستان ۱۴۰۰

(ر.ک؛ ادقی تهرانی195 /6 /1406 ،؛ آدرس یاد شله مطلب را نلارد؛ ادقی تهرانی:1406 ،
.)301 /6

بحث و نتیجهگیری
قرآن کریم در بیان سهماهرث زن و شو ر ،سهم ارث شو ر از مسرا را در ورتیکه
فرزنلی برای مسر نااشل ،یك دوم و در ورتیکه فرزنل داشته باشل ،یك چهارم اموال زن و سهم
ارث زن از شو را را در ورتیکه فرزنلی برای شو ر نااشل ،یك چهارم و در ورتیکه فرزنل
داشته باشل ،یك شتم اموال شو ر دانستهاسک .اما در روایا

متعلد و بعضا متعارض در

صوص ارث زن از شو ر ،شرایطی بیان شلهاسک که با ظهور آیا م الفک داشته و آیا را
ت صیم میزن ل .فقهای شیعه و مذا ب چهارگانه نیز با است اد به مین روایا  ،در مورد متعلقا
و کیفیک ارث زن از شو ر فتاوا و دیلگاه ای م تلفی ارائه نمودهانل .مشهور فقهای امامیه زوجه
را در ا ل زمین و قیمک آن سهیم در ارث نمیدان ل اما در ب ا و تجهیزا و در تان و مان ل آن،
مطابق مان معیار قرآنی ،آنان را سهیم در ارث میدان ل .رچ ل بر ی این ح م را درباره زنانی
میدان ل که از مسر متوفای ود فرزنلی نلاشته باشل .اما در ورتی که فرزنل داشته باشل از تمام
َ
ت َرکه او چه م قول و چه غیر م قول ارث میبرد .احب الفرقان بر ّلف این دیلگاه ا سهماهرث
زن از اموال شو ر را فراگیر و شامل عین مال م قول و غیر م قول میدانل و یچ استث ایی را در این
صوص نمیپذیرد .افزون بر آن ،مطابق اطّلق آیه این ح م را درباره مه زنان جاری میدانل و
تفاوتی در بچه دار بودن و غیر آن ،ردسال یا بزرگ بودن ،مل ول بها و غیر مل ول بها و مان ل آن
قائل نیسک .ایشان بر ّلف مشهور فقها که مصلاق زوجیک که شرط ا لی توارث بین زوجین
اسک را در ازواج دائم میدان ل و در ازدواج موقک زن را وارث شو ر نمیدان ل ،ا ل زوجیک را
مشترک بین ازدواج دائم و موقک میدانل و عمومیک آیه را شامل ر دو دسته از زنان میدانل .رچ ل
استمرار زوجیک تا گام مرگ شرط توارث زوجین اسک اما مشهور فقها بر آن ل که در ور
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طّلق نیز زن با شرایطی میتوانل از شو ر متوفی ود ارث بارد .از آن جمله در طّلقی که در
بیماری م جر به مرگ رخ داده با سه شرط زن ارث میبرد؛ ن سک ای ه مرد در مان بیماری فو
کرده باشل .دوم ای ه گام فو یک سال از بیماری نگذشته باشل و سوم ای ه در این مل زن
ازدواج ن رده باشل .ادقی تهرانی در طّلق رجعی این ح م را جاری و زن را واجل شرایط دریافک
ارث می دانل ،اما در طّلق بائن بر ّلف دیلگاه مشهور و اجماع فقها ،این ح م را نمیپذیرد و
مصلاق زوجیک را درباره آنان ادق نمیدانل .ایشان در تمام موارد ذکر شله ،مست ل ح م و آراء
فقها را روایاتی میدانل که با وجود ا تّلف و تعارض ،آیا قرآن را ت صیم زدهانل .اما ایشان این
روایا را به ع وان م صم آیا نمیپذیرد .افزون بر آن اجماع ا و شهر

ای فتوایی که مسو

با آیا قرآن نیسک و بل ه م الف آن نیز میباشل ،را غیر معتار میدانل .ب ابراین مهمترین دلیل
ایشان در ا ذ این آراء ،شمول آیا اسک اما عّلوه بر آن عقل و عرف را نیز د یل در آن میدانل.
به نظر می آیل که دکتر ادقی دلیل شمول آیا ودهئل عقلی وعرفی را باهتر از دلیل روائی
دانستهانل .اما با تحلیل وبررسی س ل روایا نظر ایشان قابل قاول نمیباشل چرا که با روایا متواتر
ومحفوف به قرائن میتوان شمول آیا را ت صیم داد ،واین مان دلیلی اسک که اکثر علما به آن
است اد کردهانل.
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 .20زبیلی ،سیل محمل مرتضی الحسی ی1414( .ق .).تاج العروس من جواهر
القاموس .تحقیق علی شیری .بیرو  :دار الف ر للطااعه و ال شر و التوزیع.
 .21زحیلی ،و اه 1401( .ق .).التفسیر المنیر فی العقیدي و الشریعة و المنهج.
ج  .4چاپ دمشق .چاپ دوم .دارالف ر.
 .22سایس ،محملعلی1423( .ق .).آیات االحكام .چاپ اول .محقق ناجی ابرا یم
سویلان .بیرو  :الم تاة المصریه.
 .23سر سی ،محمل بن احمل1406( .ق .).المبسوط .بیرو  :دارالمعرفه.
 .24سیوری ،مقلاد بن عالالله .کنزالعرفان فی فقه القرآن .ترجمۀ ب شایشی
عالالرحیم عقیقی ب شایشی  .چاپ اول .تهران :انتشارا کتای عقیق.
 .25سیوطی ،جّلل اللین1968/ 1388( .م .).الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور.
ج  .2بیرو  -لا ان :دار احیاء التراث العربی.
 .26شهیل اول ،محمل بن جمالاللین م ی عاملی 1411( .ق .).اللمعهالدمشقیه .قم:
دارالف ر.

1412( ._________________________ .27ق .).الدروس الشرعیة
فی فقه االمامیة .قم :نشر اسّلمی.
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 .28شهیل انی 1410( .ه.ق) .الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه .قم:
انتشارا داوری.
 .29شهیلی ،مهلی .)1379( .ارث .چاپ سوم .تهران :سازمان مطالعه و تلوین کتب
علوم انسانی دانشگاه ا (سمک).
.30

ادقی تهرانی .)1385( .پایگاه اطالع رسانی محمد صادقی تهرانی .سیری در
بر ی فتاوای فقهی ،تفسیری ،سیاسی ،اعتقادی و اجتماع.

 .31ادقی تهرانی ،محمل 1402( .ق .).الفرقان فی تفسیر القرآن .قم .چاپ دوم.
انتشارا فر گ اسّلمی.
1406( .____________ .32ق .).قم :چاپ دوم.انتشارا فر گ اسّلمی.

 .33ادقی تهرانی ،محمل .)1385( .علم قضاوت در اسالم از دیدگاه کتاب و
سنت .چاپ اول .تهران :چاپ غزال.
 .34افی گلپایگانی ،لطفالله .)1385( .توضیح المسائل .تهران :انتشارا
نیلوفرانه.

 .35لوق ،محمل بن علی بن حسین بن بابویه قمی1404( .ق .).عیون اخبار
الرضا .بیرو  :مؤسسة اهعلمی للمطاوعا .
 .36طااطاائی ،سیل محمل حسین .)1367( .المیزان فی تفسیر القرآن .ترجمه محمل
ررا الحی کرمانی و سیل محمل ام ه .چاپ چهارم .قم :نشر ب یاد علمی و
ف ری عّلمه طااطاائی .با م اری نشر فر گی رجاء.
 .37طارسی ،فضل بن الحسن .)1371( .تفسیر جوامع الجامع .چاپ سوم .تهران:
مؤسسه انتشارا دانشگاه تهران.
1415( ._____________ .38ه1995/م .).مجمع البیان .بیرو  :چاب اول.
بیرو .مؤسسه اهعلمی للمطاوعا .

تحلیل و نقد آراء مفسران درباره ارث زن از شوهر در قرآن با تأکید بر آراء  /...طاهره حسنزاده خیاط
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 .39طریحی ،ف راللین بن محمل1375( .ا .).مجمع البحرین .چاپ سوم .تهران:
نشر مرتضوی .محقق احمل حسی ی اش وری.
 .40طوسی ،شیخ الطائفه محملبن الحسن1431( .ق .).التبیان .چاپ اول .تهران:
ناشر ذوی القربی.
 .41طوسی ،محملبن الحسن  .)1387(.المبسوط فیفقهاالمامیه .تهران:
م تاهالمرتضویه هحیاء آ ار الجعفریه.

 .42عاملی الجاعی ،زین اللین بن علی .)1363( .مسالک االفهام فی شرح شرائع
االسالم .دارالهلی للطااعة و ال شر.
 .43عروسی حویزی ،عالعلی .)1394 (.نورالثقلین .چاپ پ جم .ترجمه جمعی از
فضّلء تحک اشراف استاد عقیقی ب شایشی (ره) .تهران :دفتر نشر نویل اسّلم.
ا
 .44عّلمه حلی ،حسن بن یوسف بن المطهر .)1374( .تبصرة المتعلمین فی احكام
الدین .تحقیق حسین درگاهی .چاپ دوم .تهران :وزار

فر گ و ارشاد

اسّلمی.
 .45عّلمه حلی ،حسن بن یوسف بن المطهر 1418( .ه.ق .).مختلف الشیعه .قم نشر
اسّلمی.
 .46فارل مقلاد ،مقلاد بن عالالله .)1373( .کنز العرفان فی فقه القرآن .تهران.
چاپ اول .مرتضوی.
 .47ف ر رازی( .بیتا) .تفسیر الكبیر .چاپ سوم .بیرو  :دار احیاء التراث العربی.
 .48قرطای ،محملبن احمل .)1394( .الجامع االحكام القرآن .چاپ اول .تهران:
نا ر سرو.
 .49کاتوزیان ،نا ر .)1384( .دوره مقدماتی حقوق مدنی .چاپ پ جم .نشر میزان.
ا
مؤسسه المعارف
 .50کاشانی ،مّلفتح الله .)1423( .زیدة التفاسیر .چاپ اول.
اهسّلمیه.
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 .51کیا راسی .علی بن محمل .)1422( .احكام القرآن .بیرو  .چاپ اول  .بیرو
.دارال تب العلمیه .
 .52مشهلی قمی ،میرزا محمل .)1410( .کنزالدقائق .ج .2قم .مؤسسه ال شر
اهسّلمی التابعه للجماعة الملرسین بقم المشرفه .چاپ اول .تاریخ رمضان.
 .53مطهری ،مرتضی1377( .ا .).مجموعه آثار استاد شهید مطهری .تهران:
انتشارا

لرا.

 .54معرفک ،محمل ادی .)1396( .التمهید فی علوم القرآن .مترجمان :حسن
ح یم باشی .علی اکار رستمی .میرزا علیزاده .حسن رقانی .قم :تمهیل .
 .55معرفک ،محمل ادی .)1392( .نقد شبهات پیرامون قرآن کریم .چا پ سوم.
قم.
 .56مفیل .محمل بن محمل 1410( .ه.ق) .المقنعه .قم :نشر اسّلمی.
 .57م ارم شیرازی ،نا ر .)1354( .تفسیر نمونه .تهران :دارال تب اهسّلمیه.

 .58نای اشمی مین ،سیلمحملحسن .)1383( .توضیح المسائل مراجع با
فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید .ج  .2چاپ د م .قم :وابسته به جامعه
ملرسین حوزه علمیه.
 .59نجفی ،محملحسن .)1368( .جواهر الكالم .چاپ سوم .تهران :دارال تب
اهسّلمیه.
 .60نووی ،محیی اللین بن شرف( .م676 .ق .).المجموع شرح المهذب .بیجا:
دار الف ر.
 .61وحیل راسانی ،حسین .)1393( .توضیح المسائل .چاپ  .32قم :ناشر ملرسه
اهمام باقر العلوم.

