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رشته های  پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 
مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها قرار 
دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 
نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 
رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 
که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی 
بردارد.  رشته ی حقوق  دانشجویان  با  همراهی  در  مؤثری  گام های  است  توانسته  غنی،  و  روزآمد 
این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی 
دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود 

را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن ناشر
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مقدمه مؤلف

ی أهِل بیِت 
َ
ی اللُه َعلْیِه و َعل

ّ
 ُمَحّمد و َصل

َ
نا بیَّ

َ
 و ن

َ
الَحْمُد ِللِه ربِّ العالمیَن و صالة و السالم علی َسِیِدنا

 َبِن الَحَسن المهدی عّجل الله تعالی فرجه الشریف
َ
َما ُحَجة الطاهریُن و الِسیَّ

کتاب شناسی امروزه به معنای معرفی سامان یافتِن منابع به همراه مشخصات مختلفی مانند نام 
نویسنده، تاریخ، محل نشر، ناشر و... به کار می رود.

انگیزه های مختلفی داشته  و  اهداف  آنها می تواند  گردآوری فهرست عناوین منابع و مشخصات 
باشد که از مهمترین آنها شناسایی سریع منابع در یک موضوع و سرعت در اطالع از آن منابع 
برای محقق یا پژوهشگر است. لذا این مجموعه کمک وافری به محققان، استادان، دانشجویان و 

سایر عالقه مندان می کند.
در تهیه و تدوین این مجموعه از آثار کتابخانه هایی استفاده شده است که از جامعیت مطلوبی 

برخوردار بوده اند مانند:
کتابخانه ملی ایران، کتابخانه مجلس شورای اسالمی و کتابخانه سپهساالر )مدرسه عالی شهید 
مطهری(.  و در نهایت به سایت های جمع آوری کتاب؛ از جمله سایت خانه کتاب و همچنین به 

فروشگاه های کتاب مراجعه شده است.
از ویژگی های این  کتاب می توان به موردهای ذیل اشاره کرد:

1. جمع آوری آثار حقوقی ارث و وصیت )در این مجموعه، آثار فقهی ارث و وصیت نیامده است(.
2. جمع آوری کتاب های توضیحی در زمینه ارث و وصیت و همچنین کتاب های قانون مربوط به 

ارث و وصیت و محشی آن.
3. آوردن کتاب ها به صورت حروف الفبا.

4. آوردن اهداف مهم تدوین و معرفی کتاب از زبان نویسنده کتاب.
5. آوردن نمایه نویسندگان در انتهای کتاب.

و در انتها گردآورنده داعیه آن را ندارد که کلیه کتب منتشر شده در حوزه حقوق مدنی 8 )ارث و 
وصیت( را ثبت کرده است لذا از خوانندگان محترم درخواست دارم در صورت ثبت نشدن کتابی، 

اینجانب را مّطلع و به آدرس پست الکترونیکی sd.razaghi@gmail.com ارسال نمایند.

والسالم علیکم و رحمة الله

سجاد رزاقی
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بخش اول: کتاب های مربوط به حقوق وصیت و ارث

1. 315 سوال ضروری در حقوق مدنی )اموال، مالکیت، شفعه، وصیت و ارث(

نویسنده: رضا خدایی

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزیری9
تعدادجلد:تکجلد9
تعدادصفحات:۱۲09
محلنشر:تهران9
ناشر:شاین9
سالنشر:۱۳۹69
نوبتچاپ:اول9

محتوای اثر

موضوعکلی:حقوقمدنی●
موضوعتخصصی:اموال،مالکیت،شفعه،وصیت،ارث●
تعدادوعناوینابواباصلی:●

فصل اول: حقوق مالی )سوال 1- 31(
فصل دوم: اموال )سوال 32- 58(

فصل سوم: مالکیت )سوال 59- 99(
فصل چهارم: شاخه های مالکیت )سوال 100- 123(

فصل پنجم: حق شفعه )سوال 124- 155(
فصل ششم: وصیت )سوال 156- 217(

فصل هفتم: ارث )سوال 218- 315(
فهرست منابع
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معرفی کتاب از زبان نویسنده

آرزو کردم کاش شرایطی فراهم می شد تا بتوانم بخشی از جزوه های زمان تحصیل مخصوصا 
زمان کنکورم را که برای جمع آوری و تهیه آن تالش و زمان زیادی صرف کرده بودم به چاپ 

برسانم به امید این که برای دانشجویان عزیز سرزمینم مفید فایده واقع شود.



۱۳ بخش اول: کتاب های مربوط به حقوق وصیت و ارث

2. احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت )ارث، وصیت، وصایت(

نویسنده: اسعد شیخ االسالمی

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزیری9
تعدادجلد:تکجلد9
تعدادصفحات:۲009
محلنشر:تهران9
ناشر:سازمانمطالعهوتدوینکتبعلومانسانیدانشگاهها)سمت(9
سالنشر:۱۳۷49
نوبتچاپ:اول9

محتوای اثر

موضوعکلی:فقهاهلسنت●
موضوعتخصصی:احوالشخصیه●
تعدادوعناوینابواباصلی:●

مقدمه
باب اول: ارث

فصل اول: شروط و اسباب ارث
فصل دوم: موانع ارث

فصل سوم: حقوق متعلق به ترکه
فصل چهارم: اقسام وراث

فصل پنجم: کیفیت توریث
فصل ششم: حجب

فصل هفتم: اصول و تصحیح مسائل
باب دوم: وصیت
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فصل اول: تعریف، دلیل و حکمت مشروعیت وصیت
فصل دوم: ارکان و شروط وصیت

فصل سوم: مبطالت وصیت و تبرعات مریض
فصل چهارم: انواع وصیت و تزاحم وصایا

باب سوم: وصایت
فصل اول: شروط و صیغه وصایت

فصل دوم: احکام وصایت 
منابع و مآخذ

معرفی کتاب از زبان نویسنده

در این کتاب هیچ گونه اظهار نظر شخصی وجود ندارد و فقط به بیان آراء و دیدگاههای فقهای 
مذاهب اهل سنت اکتفا شده و سعی شده که مباحث و مسائل آن در قالب عباراتی سلیس و روان 

و در خور فهم و درک دانشجویان بیان شود.



۱5 بخش اول: کتاب های مربوط به حقوق وصیت و ارث

3. ارث

نویسنده: خلیل قبله ای خویی 

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزیری9
تعدادجلد:تکجلد9
تعدادصفحات:۲۲49
محلنشر:تهران9
ناشر:سازمانمطالعهوتدوینکتبعلومانسانیدانشگاهها)سمت(9
سالنشر:۱۳8۱9
نوبتچاپ:اول9
تاریختولد:۱۳049

محتوای اثر

موضوعکلی:حقوقمدنی●
موضوعتخصصی:ارث●
تعدادوعناوینابواباصلی:●

مقدمه
فصل اول: ارکان، موجبات، شرایط و موانع ارث

فصل دوم: حجب
فصل سوم: نوع وراثت

فصل چهارم:سهم االرث وراث نسبی و سببی و طبقات مختلف آنها
فصل پنجم: ترکه و وصایا و دیون متوفی

فصل ششم: قواعدی که در ارث به کار رفته است
منابع
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معرفی کتاب از زبان نویسنده

کتاب حاضر که در نوع خود تالش جدیدی است بر طرح و تبیین مسائل ارث، حاوی مباحثی 
است که در کتابهای پیشین به آنها اشاره نشده یا کمتر اشاره شده است که با ضرورت و اهمیتی 

که از مباحث و مسائل ارث احساس می شد، به رشته تحریر در آمد.



۱۷ بخش اول: کتاب های مربوط به حقوق وصیت و ارث

4. ارث 

نویسنده: مهدی شهیدی  

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزیری9
تعدادجلد:تکجلد9
تعدادصفحات:۲۹09
محلنشر:تهران9
ناشر:۱.مجمععلمیوفرهنگیمجد9
۲.سازمانمطالعهوتدوینکتبعلومانسانیدانشگاهها)سمت(9
سالنشر:۱۳۹69
نوبتچاپ:۱۱9
تاریختولد:۱۳۱۳9

محتوای اثر

موضوعکلی:حقوقمدنی)8(●
موضوعتخصصی:ارث●
تعدادوعناوینابواباصلی:●

کلیات 
 فصل نخست: موجبات ، شرایط وموانع ارث 

مبحث نخست: موجبات ارث
مبحث دوم: شرایط ارث 
مبحث سوم: موانع ارث

فصل دوم: نوع وراثت وحجب 
مبحث نخست: نوع وراثت

 مبحث دوم: حجب
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 فصل سوم: سهم االرث وراث سببی و نسبی
مبحث نخست: سهم االرث خویشاوندان طبقه اول

مبحث دوم: سهم االرث خویشاوندان طبقه دوم
مبحث سوم: سهم االرث خویشاوندان طبقه سوم

مبحث چهارم: ارث خنثی و شخص فاقد عالمت جنسی و انسان دو سر
مبحث پنجم: ارث زوج و زوجه

مبحث ششم: وضعیت ترکه متوفای بی وارث 
 فصل چهارم: قواعد مهم ارث 

 فصل پنجم: حقوق بین الملل خصوصی ارث 
 فصل ششم: گواهی انحصار وراثت

معرفی کتاب از زبان نویسنده

در این کتاب پس از طرح مباحث شرایط، موانع و چگونگی ارث، فروض مختلف ارث محاسبه 
سهام وراث طبقات سه گانه بیان شده است.

هرچند مطالعه تطبیقی در مقررات مربوط به احوال شخصیه معمول نیست در مواردی محدود 
تطبیق مسائل ارث قانون مدنی ایران با مقررات ارث کشور فرانسه سودمند به نظر رسیده و انجام 
شده است. در فصل چهارم قواعد ارث به طور جداگانه مطرح شده و به ترتیب دامنه شمول آنها 
مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان کتاب نیز مسائلی از ارث همراه با پاسخ آنها برای مطالعه 

و تمرین دانشجویان آورده شده است. 
اضافه می کند که در این چاپ مطالب دیگری و از جمله دو فصل در مورد حقوق بین الملل 
خصوصی ارث و نیز گواهی حصر وراثت از مقررات امور حسبی پس از مسائل ارث به مطالب کتاب 

افزوده شده است.



۱۹ بخش اول: کتاب های مربوط به حقوق وصیت و ارث

5. ارث

نویسنده: عباس موحدی

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزیری9
تعدادجلد:وزیری9
تعدادصفحات:۱۱۳9
محلنشر:تهران9
ناشر:افقبیپایان9
سالنشر:۱۳۹59
نوبتچاپ:اول9
تاریختولد:۱۳489

محتوای اثر

موضوعکلی:حقوقمدنی●
موضوعتخصصی:ارث●

معرفی کتاب از زبان نویسنده

از وراث را در طبقات  اساتید فن میزان و حصه هر یک  با جلب نظر  این کتاب سعی شده  در 
مختلف و اشکال مختلف از دل قانون خارج کرده تا به صورت جدولی ساده در اختیار کاربران 

قرار داده شود.
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6. ارث از دیدگاه شهیدین و محقق اول در لمعه، شرح لمعه، شرایع االسالم و 
تطبیق آن با قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران

نویسنده: حسین امیدی خواه، حوریه خدایی

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:رقعی9
تعدادجلد:تکجلد9
تعدادصفحات:۱۲69
محلنشر:تهران9
ناشر:غنچه9
سالنشر:۱۳۹09
نوبتچاپ:اول9
تاریختولد:۱۳4۲9

محتوای اثر

موضوعکلی:قوانینمقرراتایران●
موضوعتخصصی:ارث●
تعدادوعناوینابواباصلی:●

مقدمه
بررسی علت تفاوت ارث زن و مرد 

دالیل دو برابری ارث مرد نسبت به ارث زن
نگاهی به سهم ارث زن

کتاب میراث
تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف

ارث زن در ایان الهی )غیر از اسالم(
میراث زن در شریعت اسالم
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