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»میرکدر پرتو قرآن  »در ارث رد، 
  ییمحقق خو دگاهید بر دیکأت با

  
  *الحسنی خالد غفوري   ________________________________________________________  

  چکیده
 ،ت وجـود داشـته  ه و اهـل سـنّ  یـ ان امامیـ که از گذشته در م دیشد یاز مسائل اختالف یکی

آن بر اصحاب فروض  ه به ردیاست. فقه امام میاز تقس پساز سهام ارث  دیمال زا تیوضع
ه بـر  یـ امام .دانـد یت پرداخت آن را به عصـبه مـ  که فقه اهل سنّ یاست، در حال قائل ارث
 »متـواتر  اتیـ روا«و  »اجمـاع «از جملـه   لیـ به چنـد دل  بیصو بطالن تع دگاهشید یدرست

کـه بـر    ید و با استناد بـه روش خاصـ  یجد يابه گونه ییمحقق خو؛ ولی ندکیاستدالل م
کـه   یدگاهیـ د هـد؛ دیارائه مـ  یدگاهید است، وارده در سهام ارث داشته ینصوص قرآن

نه  ،است النسبهب میتقس ،ارث اتیظاهر آوي معتقد است . باشدمی لیو تحل یبررس ستهیشا
به  باشد؛ ولیمیبر وراث فرض يکل مال برا ،اتیظاهر آبر اساس  یعنی ؛طالقباإل میتقس

  ماند تا به عصبه داده شود.نمی یباق يااضافه نیبنابرا ؛کینسبت سهم و حصه هر
ان یو با ب میل آن همت گماشتیمکق و تید و تعمیجد دگاهید نیا نییمقاله به تب نیدر ا

معاصران و گذشتگان  يهابا آرا و استدالل سهیمقا به ،بودن آنيت و ابعاد ابتکاریاهم زانیم
  متعارف بوده است. یبر اساس روش اصول نیز ل و استداللیتحل ي. مبنامیپرداخت

  ب، عول.یدر ارث، تعص بر، ردوارث فرض بر،وارث قرابت :واژگان کلیدي
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  مقدمه
ن به طور کلی براي وارثا .شودبیان  هکهاي تقسیم ترالزم است حالت براي شروع بحث،
  ی تنها بوده و گاهی چند نفرند.گاه دارد؛چند حالت وجود 
یعنی از کسانی باشد که فرض و سـهم   ؛بر باشدي، اگر وارث قرابتدر حالت انفراد

یعنی کسانی که  ؛بر باشدرسد؛ مانند پسر و اگر فرضهمه ترکه به او میخاصی ندارند، 
هـم   ،داگر از خویشـان نسـبی باشـ    ،در این صورتنی دارند، همیشه سهم و فرض معی

رث، منحصـر بـه   مانند اینکـه وا  گیرد؛را با رد می ماندهباقیبرد و هم فرض را ارث می
بـه رد   ـ همچون زوج و زوجه ـ که یا اگر از خویشان سببی باشد یک دختر باشد؛ ولی

  ماند.اي باقی نمیو بدین صورت اضافه گردداند یا اضافه به امام برمیقائلبه وي 
  است: چند صورت متصور ،در حالت تعدد وارث

شـود و چیـزي از   مال میانشان تقسیم می ،بر باشند. در این صورتهمه قرابت الف)
  همچون اجتماع دختر و پسر. ماند؛نمی ترکه باقی

صـاحبان فـرض    ،بـر باشـند. در ایـن صـورت    بر و برخـی قرابـت  ب) برخی فرض
ود و چیزي از ترکـه  شداده می برقرابتمال به وارثان  ماندهباقیو  گیرندرا می شانسهم

  مانند اجتماع پدر و پسر. ماند؛باقی نمی
متعددي را در این حالت بـا توجـه بـه نـوع      هايشکل که برندفرض ،ورثه ج) همه

  :توان تصور کردها میسهم و هکن ترایم تنسب
اسـت کـه   حالت، زمانی این  اند.ها مساويکه مال و فرض یصورت صورت نخست،

ترکـه   نایم يتساواین حالت  ه باشد.کتربا  يمساو شانسهم بوده،فرض  ناحباص هورث
  خواهر واحد. مانند زوج و شود؛و سهام است که به این مسئله عادله گفته می

 ها از مال بیشتر اسـت و بـه آن عائلـه گوینـد؛    است که فرض یصورت صورت دوم،
زیرا سـهم  ؛ کمتر استسهام ه در این حالت از کتر و دختر و پدر و مادر و زوج.مانند د

چهارم است. ، یکششم و سهم شوهردو دختر، دوسوم و سهم پدر و مادر هرکدام یک
ماند تا به شوهر قی نمیدیگر چیزي با ،اگر ترکه میان دختران و پدر و مادر تقسیم شود

دو دختر یـا  در سهم  هزوج یازاحم زوج مگر با ت ،متصور نیستفرض این  و داده شود
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همیشـه ایـن مشـکل     ،دیگـر  به عبارت. یبیا ا ینیبوا یا خواهران یا در خواهر ،دختران
را  ــ  زیادي سهام از ترکـه  ـوارثان باشند. این  ، جزءآید که شوهر یا زنپیش می زمانی

  ؟چیستنقص راه حل این  ت است؛ ولیصورناظر بر این  ،عوله قول بعول گویند. 
 بـر فـرض یعنی نقص بر همـه وارثـان    ؛استعول ه قول ب ،یمذاهب سنّعروف در م

یعنی نقص بر دختر و  است؛عدم عول ه قول ب ،تیل بنظر معروف اه وشود وارد می
  شود.دختران یا خواهر و خواهران وارد می

(خویی،  که آن را قاصره ها بیشتر استاست که مال از فرض یصورت صورت سوم،
، 1415افنـدي؛  ( 1) یـا عاذلـه  160ص ،29ج ،4061، یسرخسـ  /17ـ14ص ،49ج ،1430

). البته گاهی ناقصه نیز بـر آن  31ص ،7، ج1404، ابن قدامه(یا رد  ) گویند،31ص ،1ج
  ).521ص ،4، ج1418بهوتی حنبلی، ( شوداطالق می
ششم و مجموعاً کدام یکدر اینجا سهم پدر و مادر هر :دختر و وارث، ابوین .1مثال 

نصف است و برادران با وجود پدر و مـادر و فرزنـد میـت     ،دخترسوم است. سهم یک
  برند.ارث نمی ـ	یعنی طبقه اول	ـ

به  زیرا اگر مال شش قسمت شود، نصف آن یعنی در اینجا ترکه زاید بر سهام است؛
کدام دختر و به پدر و مادر هر

6
رسد که مجموعاً می 1

6
و در نتیجـه  شود می 5

6
مـال   1

  آید.اضافه می
بـراي  نصـف   وه زوجهشتم براي ، یکدر این فرض دختر: و هزوجوارث،  .2مثال 

دختر است. اگر مال هشت قسمت شود، سهم دختر 
8
و سهم زوجه  4

8
باشد و در می 1

نتیجه 
8
  آید.اضافه می 3
زوجه و دو دختر یا بیشتر: در اینجا سهم زوجه  وارث، .3مثال 

8
و سهم دختـران   1

3
قسـمت گـردد کـه     24عنـی مـال بایـد    ی ؛اسـت  24 ،8و  3است. مخـرج مشـترك    2

24هشتم آن یعنی یک
24به زوجه و دو ثلث آن یعنی  3

رسد و در نتیجه به دختران می 3

24
  آید.مال اضافه می 5

  مقدار زیاده سه حالت خواهد داشت: ،هاآمدن ترکه از سهمگفتنی است در صورت اضافه
                                                   

 رد.گردد، همراه با میم یقست هلئمسبه اینکه در این : گویدمی هعاذلو  .1
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ارتبـاطش   مانند دایی میت که ؛مؤنث باشد حالت نخست، اگر وارث میت به واسطه
رحام باشد. األیاول ، از طبقهیبر اصطالح فقه سنّ و بنا ه واسطه مادر میت استب ،با میت

 ،کـه مـورد اخـتالف فقهاسـت     »رحاماألیولأارث «طور تفصیلی در بحث ه این حالت ب
  .شودمیبحث 

آیا زیاده بـه ایشـان رد    نباشد، ر از اصحاب فرضیاگر شخص وارث غ حالت دوم،
نیـز از مسـائل   مسئله و این شود میبحث  »رد« این حالت ذیل مبحث گردد یا خیر؟می

  .باشدمیهایش هم در اصل و هم درفرع ،یاختالف
باشد کـه در  عاصب ـ یا عصبه ـ   بنا بر اصطالح فقه سنّی، اگر شخص  ،حالت سوم

ف یتعـار  ،ایشـان بـراي عصـبه   د نظرمان در اینجاسـت. گفتنـی اسـت    م ،نخست درجه
، 7، ج1404 ،قدامـه ابن( ر استیاینکه وارث بدون تقد اند؛ از جملهگوناگونی ارائه کرده

پسـر و   ت مؤنثی نباشد که عبارت اسـت از پـدر،  ی) یا هر مذکري که میان آن و م6ص
یا هر  ،)97ص ،16ج ،]تابی[، دمشقی نووي(یابد میهرکه به واسطه ایشان با میت رابطه 

یا فقـط نزدیکـانی کـه     ،)100ص (همان، ت نداشته باشدیمذکري که واسطه مؤنث با م
ی از انـواع  همان). بحـث در اینجـا بـه یکـ    ( به واسطه ذکور باشد ،رابطه ایشان به میت

 ،»عصبه بالنفس«است:  گونهپس عصبه سه  گردد و آن عصبه به خود است؛عصبه برمی
  .»یرالغعصبه مع«و  »عصبه بالغیر«

متفاوت » زیاده ترکه از سهام«در مقابل  یبا دیدگاه فقه سنّ هیدیدگاه فقه امامبه هر حال 
 برنده را ارث میادیزاین  هعصبپس  ؛دارندب یتعصه قول ب یمذاهب سنّمعروف است. 

یا بخشـی از زیـاده بـر     همهرد  که، بلاستب یتعصه عدم قول ب ،تیب هلعروف ام و
 :گرددحل می لکشاین مسئله به دو  ؛ بنابرایناستـ  برفرضیعنی همان وارث 	ـه  ورث

  .»رد«و  »بیتعص«
عبـارت   واند برگزیده تهل سنّترکه، راهی است که ا م زیادهینخست در تقسل کش

مال ه باشند. پرداخت عصباگر از  ،ردرجات متأخبه طبقات یا  ماندهباقی يعطااست از ا
  .گویندب یتعص ه راعصببه 

ـ امامراهی اسـت کـه فقهـاي     ترکه، م زیادهیدوم در تقسل کش انـد و آن  برگزیـده  هی
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 زیرا؛ دیگر درجات وطبقات  نه ،هطبقاز آن  ینسبفرض اصحاب  بررد عبارت است از 
بـه   رسـد؛ ولـی  ه با نزدیکان نسبی اضافه نمیهمران یزوجبه  آري!. ترندنزدیکت یمبه 

در  ،دیگـر  به عبـارت  .است گونهکه در بحث رد اینچنان لی دارد؛یتنهایی هر یک تفص
جایی که ترکه بیش شود و نقص بر زوجین وارد نمی جایی که سهام بیش از ترکه باشد،

  .شودشد، اضافه به زوجین داده نمیاز سهام با
یـن حالـت و نـدادن بـه     هـا بـه وارث صـاحب فـرض در ا    سهم ادهیه بر رد زیامام

بنـدي مســتفاد از کلمـات فقهــا و   انـد و در جمــع دهاسـتدالل کــر اي عاصـب، بـه ادلــه  
 یخـوی که محقـق   یوجه استدالل کرد؛ ولی توان به هفت یا هشت وجهاستداللشان می

ها داللت دارد، به ذات خـود  ن فرضییارث که بر تع ادله ست از:ا عبارت ،داردبیان می
یزي از آن باقی نمانـد، تـا در   اي که چترکه بر صاحبان فرض به گونه همهع ینیز بر توز

ن وجــه در اثبــات رد و بطــالن یــچگــونگی تقســیم آن متحیــر نمــانیم، داللــت دارد. ا
  است. یخویارات محقق کاز ابت ،بیتعص

ـ   يدیـ ر جدیخاص و تفس ، بیانگر قرائتارزشد و بایاین دیدگاه جد  یاز نـص قرآن
 ، داشته باشیمکه معموالً مورد استدالل است وجوه دیگريکه اگر نگاهی به است؛ چنان

  و در عبارات فقها وجود دارد، از بیان این نکته خالی است.
ادلـه آن، سـپس    ان آن و عرضـه یـ دن این دیدگاه و بکردر این مقاله به دنبال روشن

) و 1بدین منظور ابتدا به تبیین دیدگاه ایشان می پردازیم( ل آنیم.یمکت و تیل، تقویتحل
) که موضـوعی اساسـی در دیـدگاه    2( به تفاوت تقسیم مطلق و نسبی می پردازمسپس 

) و تبیین اهمیـت دیـدگاه   3ایشان است. مقایسه دیدگاه ایشان با دیداه صاحب جواهر (
  ) بحثهاي بعدي را تشکیل می دهند.4ایشان(

  خوییدیدگاه محقق تبیین . 1
ها داللـت  ن فرضییرث که بر تعا معتقد است: ادله  یخویق محقهمانگونه که گفته شد 

اي که چیـزي از آن  ترکه بر صاحبان فرض به گونه همهع یدارد، به ذات خود نیز بر توز
بـر بطـالن   ایشـان   باقی نماند، تا در چگونگی تقسـیم آن متحیـر نمـانیم، داللـت دارد.     
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 :دکنات استدالل میین آیاثبات رد به ا ب ویتعص
ـ ییأَوالَدکُم للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَ یکُم اللَّه فیوصی نِ فَلَهـنَّ ثُلُثَـا مـا    ینِ فَإِنْ کُنَّ نساء فَوقَ اثْنَتَ

وأَبل و فا النِّصةً فَلَهداحو إِنْ کَانَت و یتَرَك  إِنْ کَانَ لَـه ا تَرَكمم سدا السمنْهم داحکُلِّ ول ه
کُنْ لَه ولَد و ورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَه إِخْوةٌ فَلأُمه السـدس مـنْ بعـد    ینْ لَم ولَد فَإِ

صیۀٍ یویوص د ا أَوونَ أَیبِهرالَ تَد نَاؤُکُمأَب و اؤُکُمنَفْعاً فَرِینٍ آب لَکُم أَقْرَب مـ یه ه إِنَّ ضَۀً منَ اللَّ
لکَانَ ع یاللَّهک11 :(نساء ماًیماً ح(.  

 إِنْ لَم کُماجوأَز ا تَرَكم فصن لَکُم ـا تَـرَکْنَ   یومم عالرُّب فَلَکُم لَدنَّ وفَإِنْ کَانَ لَه لَدنَّ وکُنْ لَه
صو دعنْ بیۀٍ یمیوصد ا أَوینَ بِه عنَّ الرُّبلَه نٍ و إِنْ لَم ا تَرَکْتُممیم    فَـإِنْ کَـانَ لَکُـم لَدو کُنْ لَکُم

صو دعنْ بم ا تَرَکْتُممنُ منَّ الثُّمفَلَه لَدیود ا أَوونَ بِهلٌ یۀٍ تُوصجإِنْ کَانَ ر ثُ کَالَلَـۀً أَوِ  ینٍ وور
م داحکُلِّ وفَل أُخْت أَخٌ أَو لَه رَأَةٌ وـ  ام ف شُـرَکَاء مفَه کنْ ذلفَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ م سدا السمینْه 

صو دعنْ بم یۀٍ یالثُّلُثد ا أَوى بِهینٍ غَیوصصو ضَارـ یرَ م لع اللَّه و نَ اللَّهـ یۀً م لح یمنسـاء  م): 
س لَـه ولَـد و لَـه    یالْکَالَلَۀِ إِنِ امرُؤٌ هلَک لَ یفکُم یفْتیستَفْتُونَک قُلِ اللَّه ی) و آیه شریفه: 12

 وه و ا تَرَكم فصا نفَلَه یأُخْت ا إِنْ لَمفَإِنْ کَانَتَا اثْنَتَیرِثُه لَدا وـا    یکُنْ لَهمـا الثُّلُثَـانِ ممنِ فَلَه
نُ اللَّه لَکُم أَنْ تَضلُّوا و اللَّه یبینِ ییذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَتَرَك و إِنْ کَانُوا إِخْوةً رِجاالً و نساء فَلل

 .)176 :(نساء میء علیبِکُلِّ شَ

هـا در  م سـهم یتوان فهمید تقسیات میاز ظاهر آ کندمیادعا ایشان به استناد این آیات، 
  است، نه مطلق. ینسب یمیتقس ،ارث
اند ارائه از اشکالی که مطرح کرده خوییاست که محقق  یپاسخن نظر یکی از دو یا
هاي ارث در شـریعت اسـالم مصـداقی    اند. اشکال این است که تعیین برخی سهمکرده

ندارد، مانند دختر که سهمش نصف ترکه تعیین شده، در حالی که حالـت واحـدي کـه    
  ).8ص ،49ج ،1430تک دختر نصف ارث را ببرد وجود ندارد (خویی، 

در  ،ند که سهم دختر واحـد، نصـف اسـت   کآیه شریفه تصریح میعبارت دیگر، به 
نقص بر دختـر   ،حالی که در واقع قضیه یا سهام بیشتر از ترکه است که در این صورت

یا ترکه بیشتر از سهام اسـت  ؛ مثل اینکه وارث، ابوین، دختر و زوج باشند شودوارد می
مثل آنجا که دختـر واحـد، تنهـا وارث     ؛شوداضافه به دختر داده می ،که در این صورت

ـ  ر دختـر و هـم بـر    میت باشد یا وارث، دختر واحد و ابوین میت باشند که اضافه هم ب
یا بیشتر از نصـف و   ،گیردبنابراین دختر همیشه یا کمتر از نصف می شود؛ابوین رد می
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یفه تصـریح  در حالی که آیه شـر  ، وجود ندارد،فقط و فقط نصف ببرد موردي که دختر
  کند که سهم دختر، نصف است.می

  د:گویسپس می
 نقل شده است نامؤمن ریکه از امچنان ، بابی در علم حساب است؛میو براي این تقس

زمانی که فردي هفده شتر را وصیت نمود که به یکی از فرزنـدانش نصـف و دیگـري    
زودند تا هجـده  یک شتر بدان اف علی حضرت نهم داده شود.سوم و به سومی یککی
ـ     دد شد، سپس میانشان تقسیم نمودند؛ع ه کسی که برایش نصف وصـیت شـده بـود، نُ

، نهم داشـت کسی که یکبه و  ، شش عددسوم برایش وصیت شدهیککه و کسی  عدد
حی یم صحیتقس ،میو این تقس یکی باقی ماند که ایشان برداشتندپس  دو عدد داده شد؛

  ).9ص است (همان،بر اساس اصول تقسیم به نسبت 

  »یم نسبیتقس«و  »م مطلقیتقس«تفاوت . 2
موضوع اصلی در دیدگاه ایشان تقسیم نسبی و تقسیم مطلق است. بدین منظور الزمست 

 ،یم نسـب یم مطلق و تقسـ یان تقسیتفاوت مدر  خویی محققتفاوت این دو روشن شود. 
  است. کردهارائه  بیاندو 

  لق و نسبی و نقد و بررسی آندر تفاوت تقسیم مط نخستبیان  . 2ـ1

  . بیان نخست2ـ1ـ1
ـ ایشان تفـاوت م ایشان روشن است.  شدهرات بحث چاپیاز تقرخست، آنچه ان نیب ان ی

  د:دهگونه توضیح مینیرا ا یم نسبیم مطلق و تقسیتقس
ـ مشـاع باشـد و آن مـال زا    يهـا بر اساس سهم یاگر مال واحدي براي اشخاص د بـر  ی

بلکـه   ،ه کل مال از ابتدا برایشان نبودهکنیا ای ؛دو صورت دارد شان باشد، قضیهیهاسهم
ه کـل مـال از ابتـدا برایشـان اسـت و      کنیا ایو  اندنصیب داشته شانسهمزان یفقط به م

در اینجا دو حالت  ؛ بنابراینکندشده را بیان میهاي ذکرسپس چگونگی تقسیم بر سهم
کند که براي پسر بزرگش یت میت وصیگاهی م ت است.یو مثال آن در باب وص است

 هشـتم تر، یـک کوچکچهارم، و براي پسر نیمی از گوسفندان، و براي پسر وسطی یک
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کـه   ت اسـت یخارج از مورد وص ،آیدهشتم گوسفندان که اضافه مییک ؛ بنابراینباشد
  گردد.به ورثه منتقل می

چگونگی تقسیم پس س ،دهدو گاهی تمام گوسفندان را متعلق وصیت خود قرار می
تمام گوسـفندانم بـراي سـه پسـرم اسـت،       که اگر گفته شودچنان دارد؛را بیان می

هشتم آن براي سومی، که با چهارم براي وسطی، و یک، و یکتربزرگنصفش براي 
ت یداخـل در وصـ   هشـتم نیـز  و این یـک  آیدهشتم اضافه می، یکتقسیم بر ایشان

هشـتم  و یـک  چهارم براي وسـطی یک تر است وبزرگپس نصف آن براي  است؛
ماند و آن نیـز میانشـان تقسـیم    هشتم باقی میهشتمِ یکو باز یک ترکوچکبراي 

  شود، و اینچنین تا از ترکه چیزي باقی نماند.می
 یعنی مقصود از تقسیم به نسـبت آن [نه اولی  ،م به نسبت دومی استیو مورد تقس

ات ارث فهمیمـده  یآنچه از آ ].شودست که کل مال باید برحسب حصص تقسیم ا
پس سهم دختر همـراه بـا    اند؛رحام و نزدیکانألست که وارث اولواا شود، اینمی
نار به یدسی تی ین ـ یا با یکی از آنها ـ نصف به نسبت ترکه است. پس اگر م  یابو
دینـار ارث  ، پـنج  نیو هـر یـک از ابـو    پانزده دینار استسهم دختر  ،گذاردي جا
دارد و ابوین میماند که دختر نصف آن را برپنج دینار از ترکه باقی می برند، ومی
شود تا تمام و اینچنین تقسیم می ماندششم باقی میششمِ یک، و یکششم آن رایک

  .]و چیزي باقی نماند[ترکه کامل شود 
دینـار و نصـف   پـانزده   ،اوسـت  همچنین اگر دختر واحد باشد، نصف ترکه از آنِ

دینـار) تـا    750/3که ( ماندهباقیدینار است و نصف نصف  500/7که  ینصف باق
م چنانچه از یکه تقساده متصور نیست؛ چرایاینکه ترکه کامل شود، در اینجا هرگز ز

دارد، نه تقسیم بر اطالق را م به نسبت را بیان مییتقس ،آیدمیات مبارکه بریظاهر آ
  ).10ـ9ص (همان،

ـ توانست دیـدگاه فقـه امام   خویی محقق ،و دقیق یان فنیبا این ب ه را پیـروز کنـد و بـر    ی
براي دختر واحد، نصـف و   فرماید، اینکه قرآن میدیگر به عبارت تش تأکید نماید.صح

مثل این نیست که وصیت کند نصف گوسـفندانم   ،ششم هستیک هرکدام ،براي ابوین
هشـتم تـا در   یک ،چهارم و براي پسر کوچک، یکبراي پسر بزرگم و براي پسر وسطی

آید، داخل در وصیت نباشد و به ورثـه منتقـل شـود، بلکـه     هشتم که زیاد مینتیجه یک
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کیفیـت   ؛ ولـی فرموده قرآن مثل این است که بگوید همه گوسفندانم براي سـه فرزنـدم  
چهـارم و  ، یکنصف و براي وسطی ،سهم ایشان بدین ترتیب است که براي پسر بزرگ

هشتم اضافی نیـز بایـد بـه نسـبت سـهم      است. در اینجا یکهشتم تر، یکبراي کوچک
مال به طور کامل تقسیم شـود. حـال در محـل     ،یک به ایشان داده شود تا در نهایت	هر

 ؛بالنسـبه  ؛ ولیمال براي دختر و ابوین است فرماید همهبحث نیز گویا شرع مقدس می
ز بایـد  دار اضافی بـا ششم. در اینجا مقیک هرکدامیعنی سهم دختر نصف و سهم ابوین 

ماند تا بخـواهیم آن را بـه   پس چیزي باقی نمی میان دختر و ابوین بالنسبه تقسیم شود؛
  عصبه بدهیم.

صحت آنچه فقهاي بزرگمان بـه تبـع روایـات     ،با این بیان«د: گویایشان در ادامه می
 (همـان)؛ ...» شـود  روشـن مـی   ،انـد درباره بطالن تعصیب معتقد گشـته  ائمه معصوم

ـ    ،موردي که زیاده بر ترکه باشد ،بنابراین در خارج ا بـه دنبـال تبیـین    متصـور نیسـت ت
عـاملی،   فرماید در دهن عصبه خـاك اسـت (حـرّ   پس روایتی که می تکلیف آن باشیم؛

ایشـان   ).15ص ،1430ه اسـت (خـویی،   کات مباریموافق ظاهر آ ،)85ص ،26ج ،1412
  ب قرار داده است.یتعصاین وجه استدالل را نخستین وجه در بطالن 

  نخست. مالحظاتی بر بیان 2ـ1ـ2
  وارد است: شش مالحظه، بر سخنان ایشان

در تقسیم شـتران مـورد وصـیت بـا      ،آورندمی نامؤمن ریمثالی که ایشان از ام ،اوالً
دلیل است که هر یک این و آن به  ، منطبق نیستاینجا از جهت تقسیم بر حسب نسبت

زیرا  شده از تمام مال برداشته است؛بیش از سهم مشخص سه شخص موصی لهماز آن 
و سـومی   سـوم نیسـت  نفـر دوم، یـک  و دریـافتی   است، نصف نیستاولی گرفته آنچه 

شـتر،  هفده (سهم او از است نفر اول بسیار بیشتر از نصف گرفته  ه است.نهم نگرفتیک
کمـی بـیش از   و دومـی   شتر گرفتـه اسـت)   نُهدر حالی که  ،بودهشتر  5/8نصف یعنی 

شتر گرفته  ششدر حالی که  ،بودهشتر  8/5 ،شتر هفده(سهم او از  است سوم گرفتهیک
 ،باشدمیشتر  88/1 ،شتر هفدهنهم گرفته است (سهم او از و سومی بیشتر از یک است)

  شتر گرفته است). دودر حالی که 
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یعنی با تبدیل بـه   شود؛می این اشکال بسیار روشن ،در صورت تبدیل شتر به قیمت
 دینـار  54گونه است: اگر فرضاً قیمت هـر شـتر   شویم و آن ایندینار از کسرها آزاد می

 54(تعـداد شـتران) در    17نار خواهد بود که حاصل ضرب ید 918ه کباشد، مجموع تر
  باشد.(قیمت هر شتر) می

  شود:گونه عمل میها باشد، اینن سهمییاگر تقسیم مطلق مالك تع الف)
نـار، و سـومی   ید 306  = سـوم) (یـک  ینـار، و دومـ  ید 459=  براي اولی (نصـف) 

یـک از  بـه هـیچ   ،دینـار اسـت   17مـال کـه    مانـده بـاقی نار اسـت و  ید102=  نهم)(یک
  شود.لهم داده نمی	موصی

  ها بدین شکل است:ها باشد، تعیین سهمن سهمییاگر تقسیم نسبی مالك تعب) 
دینار) و همچنین تقسـیم   500/8( ماندهباقیدینار  17نار و نصف ید 459براي اولی 

نـار و  ید 306و دومـی  یسـت  بیشـتر ن  ،دینار 469یابد و در مجموع سهم او از ادامه می
 ،یابـد و در مجمـوع  تقسیم ادامه مـی  نیزدینار) و  666/5( ماندهباقیدینار  هفدهسوم یک

 ماندهباقیدینار  هفدهنهم نار و یکید 102و سومی شود، دینار نمی 313سهم او بیش از 
  کند.دینار تجاوز نمی 105دینار) و به همین شکل و در مجموع سهم او از  888/1(

  است: ذیلبر اساس آنچه در مثال نقل شده، مقدار دریافتی هر سه نفر به شرح  ج)
پـس   ،دینار اسـت  54ه شتر گرفته است و چون فرض کردیم قیمت هر شتر اولی نُ

و هـم مقـدار اضـافه بـر      باشـد میدریافت کرده است که هم بیش از نصف نسبی  489
  .شودمیدینار  هفدهنصف نسبی، بیش از 

 باشـد مـی دینـار   324که شـش شـتر گرفتـه اسـت، پـس سـهم دریـافتی او         یدوم
 یـازده بـیش از   ،) و این مقدار بیش از ثلث نسبی است و مقدار اضـافه 6 × 54 = 324(

بیشتر اسـت و   ینهم نسبنار، که از یکید 108=  54×  2) = 2و سومی (باشد، میدینار 
  دینار) است. سهبیش از (

نیز این مبالغ  ـ	ندانهمسوم و یککه همان نصف و یک	هاي مطلق ـاما با لحاظ سهم
ـ   هفـده کل مبلغ یعنی  ماندهباقیاز  ،و مقادیر اضافه اندهاي مطلقبیش از سهم ه دینـار ب

اي در تقسـیم مـذکور در   تـه کنشانگر وجود نامر این  و برداشته شده است. آمده دست
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  است. نامؤمن ریام روایت
در اسـتدالل بـر رد زیـاده بـه      خـویی  محقـق پوشیده نیست که این وجه ـ که   ،اًیثان

ورت اجتمـاع  در صـ  فقـط  ،آورده است ـ اگر صحیح باشد هنه به عصب و صاحبان سهم
توان از این صورت سهمی در ارث نمیاست؛ ولی در صورت تکصاحبان فروض تمام 

بـه وي   یرد بـاق  بـرد و ، نیمی به سهم مـی مثالً اگر وارث تک دختر باشد ؛استفاده کرد
پس آیات تعیین سـهام بـه    األرحام؛یاول هیآه ب کل دیگري است؛ مانند تمسینیازمند دل

  ندارد.داللت تنهایی بر رد مازاد بر ورثه 
 شود که تقسیم بیش از یک معنا دارد؛ه میفهمید ،از آنچه در نکته اول بیان شد ثالثاً،

د تقسیم به نسـبت مـ  نیز و گاهی  است و گاهی تقسیم مطلق یگاهی منظور تقسیم عرف
زیـرا  شویم که این اقسام در عرض واحد نیسـتند؛  متوجه می ،دقت کنیمنظر است. اگر 

تقسیم به دو قسـم   که باید گفتآن ترسخن دقیق بنابراینآنها اقسام مقسم واحد نیستند؛ 
 یتسـامح  یها گاهی بـا دیـد عرفـ   و هر یک از آن» تقسیم نسبی«و  »تقسیم مطلق«است: 

هر یک از فت توان گمی ،دیگر عبارتشوند و گاه با دید دقیق و موشکافانه. به دیده می
» تقسـیم ریاضـی دقیـق   « و »یتسـامح  یتقسیم عرف«به لحاظ دیگري به  ،این دو تقسیم

  .شوندتقسیم می
 آیه مبارکه:؛ مانند یتسامح یتقسیم به لحاظ عرف

 کبنْ ثُلُثَیإِنَّ رنَى مأَد تَقُوم أَنَّک لَمیاللَّ یعنَ الَّذفَۀٌ مطَائ و ثُلُثَه و فَهصن یلِ و  اللَّـه و کعنَ م
داند که تو و گروهـی  پروردگارت می :...کُم یأَنْ تُحصوه فَتَاب علَ لَ و النَّهار علمیقَدر اللَّی

خیزنـد؛  سوم از شب یا نصف یا ثلث آن را به پا مـی نزدیک دو ،از آنها که با تو هستند
توانیـد مقـدار آن را   که شما نمـی  دانداو می .کندري میگیخداوند شب و روز را اندازه

  .)20 :(مزمل پس شما را بخشید ]؛کردنبراي عبادت[گیري کنید اندازه ]دقت		به[
سوم شب مد نظر است؛ یعنی منظور از عبادت در دو ،در اینجا تقسیم عرفی و تسامحی

 بـی اسـت، نـه دقیـق و    یهـا بـه صـورت تقر   سوم آن، عبادت این زمـان یا نصف یا یک
  که صریح آیه است.چنان مشخص؛

 شریفه:؛ همچون آیه ق و فنییتقسیم دق
 نْ شَوم تُمما غَنوا أَنَّملَمفَأَنَّ هللاِیاع ءذل ولِ ولرَّسل و هسي خُم ى ویالْالْقُرْب ى وتَـام ـاکسنِ یالْم
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بِونِ الس41 :(انفال ... لِیاب(.  
ق بـدون  یـ و محاسـبه مـال بـه صـورت دق     پنجم) از کل مال استکسر (یک ،منظور آیه

مـوردي از امـوال و    كزیرا با تر ؛گیردصورت می ـ	هرچند کم	ـافتادگی موردي  قلم	از
ده پنجم تمام مالش را خارج کرال یکصاحب متوان گفت نکردن آن مورد، نمیمحاسبه

  .استات، مقصود، نصاب دقیق کها در خمس و زهمچنین در محاسبه نصاب است.
ـ تقسیم مال مشاع م همچونتقسیم نسبی ـ نه مطلق ـ    یم سـود در  و تقسـ  اکان شـر ی

اي که کل مال بر صاحبانش به به گونه ؛د نظر استهمه مال ممضاربه است که در اینجا 
  شود.تقسیم می شانسهماندازه 

ف میـان مـردم اسـت،    ت متعاریاکثر موارد وص ؛ همچوناما تقسیم به صورت مطلق
پـنجم  یـک  دوم و بـراي عمـر،  ، یـک رکسوم و براي بیک ،دیبراي ز هنگامی که موصی

نـدازه همـان   بـه ا  اسـت،  ت کند، باید لحاظ شود که مقدار مال که به آنها پرداختهیوص
بـه   ،و اگر چیزي باقی بمانـد  اي استهاي ذکرشده و بدون هیچ اضافهکسرها و نسبت

  شود.ورثه داده می
توان در اینجا ـ یعنی در باب ارث ـ چگونه می   که شودمطرح میاکنون این پرسش 

هـا  هـا و لحـاظ  گونـه یعنی از آنجا که هر یک از این  از تقسیم در ادله را فهمید؛نظور م
  است؟ توان فهمید که فالن تقسیم مد نظرمیباشند، از ادله چگونه  توانند مقصودمی

هـا،  این است که مقصود از تعیین سـهم  خویی محققظاهر سخنان پاسخ اینست که 
ي أان ظاهرهـا  «... زیرا ایشـان چنـین گفتنـد:     ؛نوع دوم تقسیم یعنی تقسیم بالنسبه است

  ).9ص ،1430(خویی، » طالقاإلاآلیات کون التقسیم تقسیماً بالنسبۀ ال علی
. باشدمیل ینشده است و نیازمند دلرواضح و تبیینیادعایی غ ،آنچه ایشان گفتنداما  

 کنـد، مـی ها را مشخص که سهم یاتیآنچه در اینجا صحیح است اینکه اگر ما باشیم و آ
ه کچنان باشد؛امر مقتضاي ظهور ابتدایی میو این  کردتوان تقسیم مطلق را برداشت می

ونه که بزرگان یا همه گهمان شود؛متبادر میاست که به ذهن  یو این معنای روشن است
  اند.دهشان برداشت کرن با اختالف مذاهبارفقها و مفس

م از کـ ح ینفـ  به مفهوم عدد نیست. مفهوم عدد به معناي کمسئله از باب تمساین 
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حکمی کـه  به عبارت دیگر،  .)157ص ،1404یا نقص از آن است (حایري،  زیاده بر آن
ادعاي  یشتر از آن عدد وجود نداشته باشد؛ ولیدر کمتر یا ب ،براي عددي بیان شده است

، بلکه به دلیـل  ت نیستحج ،مفهوم عدد ؛ زیراما بر اساس تمسک به مفهوم عدد نیست
اده یـ شده بدون زرکهاي ذاکتفا بر سهم ه بر ارادهیحال نهیکه قر بودن استدر مقام تقسیم

شود براي فالنی این سهم و براي دیگري، یعنی وقتی گفته می دهد؛در آن را تشکیل می
اي بـه  بدون اینکه اضـافه  ،شودیعنی از مال این سهام به ایشان داده می فالن سهم باشد؛

  رد شود. وي
ن سهم در صورت اطالق و عدم تعیین شیوه خاص براي ییمتبادر از تع همچنین

این کسـرها   یقیمعناى حق .یو تسامح یق است، نه عرفیتقسیم، لحاظ ریاضی و دق
نـوع   ق است؛ ولـی اراده لحاظ ریاضی و دقی نیز دوم و...سوم، یکمانند نصف، یک

ـ   و نیز ارادهم نسبی است یدوم تقسیم، که تقس ، نیازمنـد  یو تسـامح  یصـورت عرف
  .باشدنه مییوجود قر

 م نسبی وجود داردیه منفصل بر تقسیلفظ نهیقر ،عا شود در باب ارثاد ممکن است
 :احزاب /75 :رحام (انفالاألیوله أیدر قرآن آ تاب و سنّت است؛کنه عبارت از یو این قر

ت متواتر، اخبـار وارده  و در سنّ )33 و 7 :) یا آنچه داللت بر ارث نزدیکان دارد (نساء6
 ،1412، یاست (حـرّ عـامل   ي) که تواتري معنو101، ص39ج ،]تابی[، ی(نجف از ائمه

)، بر این مطلب داللت دارند و به ایـن  134و  128، 114، 100، 91 ،89ـ85صص ،26ج
انحصار ورثه به اي که نشانگر نهیو به دلیل قر داریمدلیل از آن ظهور ابتدایی دست برمی

بردن ورثه دیگر ، نوبت به ارثو با وجود آن گرددن است، ظهور ثانوي منعقد مینزدیکا
باشد؛ ولی بـه نسـبت   می تر به ترکهمندي خویشان نزدیکبهره ،و مقتضاي آن رسدنمی

  مال. سهمش از همه
بر اسـاس پـذیرش    زیراد؛ کر یکدر مقتضاي ظهورش تشکتوان در این قرینه و نمی

و بر اساس  شده استل به تعصیب باطل شناخته قو قول به رد ثابت شده، نه،یهمین قر
آري!شـود.  ها بر حسب نسبت آنها ثابـت مـی  بر سهم بنا پذیرش این قرینه، قول به رد 

  وجود ندارد. یو تسامح یتقسیم عرف اي در اینجا بر ارادهنهیقر



78
 الحسنی خالد غفوري  

بـه  زیـرا  روشن اسـت؛   ،یتسامح ینگاه عرفق و یریاضی دقان نگاه یتفاوت م رابعاً،
تفـاوت   شود؛ ولـی شود و اغماض میمیت داده نمیاده کم در لحاظ دوم اهینقص و ز

هـاي  شـود کـه کسـرها و نسـبت    زمـانی روشـن مـی    ،ان تقسیم مطلق و تقسیم نسبییم
قسیم مطلق وتی میان تتفا ،اگر نسبت، یگانه باشد گرنهدرصدي مربوطه متعدد گردند، و

و  اوسـت  نصـف مـال از آنِ   ،مثالً صاحب نصف اگر به تنهـایی باشـد   و نسبی نیست؛
 ،اگر صاحبان سـهم متعـدد باشـند    ، نه بیشتر؛ ولیتقسیم در اینجا صورت واحدي دارد

سـوم و  بـراي یکـی یـک   سوم، یا که براي یکی از ایشان نصف و براي دیگري یکچنان
پنجم باشد، نتیجه بر اساس تقسیم مورد نظر ی یکچهارم و براي سومبراي دیگري یک

ـ   متفاوت خواهد بود. س از تقسـیم، مقـداري بـاقی    اگر منظور از تقسیم مطلق باشـد، پ
ماند، بلکه تقسیم بر اسـاس  چیزي باقی نمی ،اگر منظور تقسیم نسبی باشد ماند؛ ولیمی

عنی مقدار ناچیزي ی ؛ام شودباً تمییا تقرشود تا مال کامالً به تکرار میها چندین مرتسهم
  باقی بماند. ،ارزش استکه نزد عقال بی

نوع تقسیم بر اسـاس قاعـده تقسـیم     ،نامؤمن ریشده از ام، در مثال ذکرخامساً
و نیز ناگزیر از تقسیم مد نظر با لحاظ و نگاه ریاضی و  ، نه تقسیم نسبیمطلق است

  ق بوده است.یدق
یـا  ه یلفظ نهیحمل کنیم که بر قربر این مسئله را  نامؤمن ریحکم ام از این رو، باید

ت، تقسـیم  یدر آن وصـ  یکه مقصـود موصـ  است کرده ه وجود داشته که داللت مییحال
 یکـه موصـ  بدانیم  بر این دالّرا  نهیوجود قر همچنین بایدنه تقسیم مطلق.  نسبی بوده،

م یتقس یموص شان؛ پس قصد، نه تقسیم گوشتاست قصد تقسیم شتران سالم را داشته
نبوده است، بلکه تقسـیم بـه لحـاظ    ـ شان با تقسیم گوشتـ اگرچه شتر به هر صورت  

و اگر فـرض   له شتر سالم و کامل نصیبش گردداست تا موصیسالمت شتران را داشته 
مـت  یم بـر اسـاس ق  یالزم اسـت تقسـ   ،گونه تقسیم را نداشـته قصد این یشود که موص

نـه  یم ایـن قر کـ با کسور و اعشار انجام شـود و بـه ح  و لو ق بدون تسامح یمی دقیتقس
محـض مـد    یاضـ یو تقسیم ر بی بودهیبر تسامح و تقر یمبن یتقسیم عرفتوان گفت می

سـن و   دور است که فرض کنیم شترها در قیمـت، واقعاً نه نظر موصی نبوده است، وگر
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  ها مساوي باشند.ویژگیهمه 
ل کو مش ، شامل این قراین استایمتهکه بدان دست یاف یتیاین روا است شایان ذکر

  چنانکه در ادامه خواهد آمد. باشد؛می شانسهمسر کان سه شخص در مورد یم
، بدان اشـاره داشـتند   خویی محققکه  نامؤمن ریشده از امت نقلیما به روا سادساً،

ت دیگرى است که یروا ،و چیزي که یافتیم به باشدم مال موصىینخوردیم که در تقسبر
، بلکه نزاع سه نفر است ت بودنش ذکر نشدهیوص ؛ ولیهاستشامل همین اعداد و سهم

  است: گونهت اینیو متن رواباشد میدر مال 
ـ سبعۀ عشـر بع  یختصمون فیثالثۀ رجال  أنّه جاءه :ءالمقرۀ ابنیعیعن شرح بد أولهـم   ،راًی

 لهـم:  سـر. فقـال  کلّ منهم الکرد على یان ک و ،ثالثهم تسعها و ،هم ثلثهایثان و ،نصفها یدعی
 ،. فوضع واحداً فوقها من نفسـه نعم :قالوا م؟کنیأقسمها ب فوقها و یراً منیأترضون أن أضع بع

ـ   ،ثلثها ستّۀ یوالثان ،فأعطى األول نصفها تسعۀ ،ۀ عشریفصارت ثمان  و ،نیوالثالث تسـعها اثن
 آمدند که علی: سه مرد نزد امام است نقل شده ءمقرابنه یعیاز شرح بد :ره لهیبع یبق

سـوم و سـومی   نصف بود و دومی یک یاولی مدع در مورد هفده شتر اختالف داشتند.
آیـا راضـی   «گرفت. حضرت بـه ایشـان گفـت:    ق میسري تعلککه به هر یک  نهم،یک

. گفتند: بله! یک شتر از خودشـان  »هستید که شتري بدان بیافزایم و میانتان تقسیم کنم؟
سـوم  تاست دادند و به دومی یکهبه اولی نصفش را که نُ هجده تا شد.افزودند و بدان 

و شترشان بـراي خودشـان    که دوتاست دادند نهمو به سومی یک تاست دادندکه شش
  ).121ص ،]تابی[باقی ماند (تستري، 

 توان گفت:گفته میمطالب پیش بررسیدر 
کرده است، دست نیافتیم و بعید است  این روایت را نقل تستريبه منبع اصلی که . 1

  سندش صحیح و تمام باشد.
ـ ، بلکـه روا اسـت  به این روایت در دیدگاهش استناد نکـرده  خویی محقق .2 ت را ی

مسـتند   زیـرا تش ضرري ندارد؛ یو عدم حجبودن د آورده است؛ پس مرسلهیشاهد و مؤ
  .باشدمیات یدر اینکه مالك، تقسیم نسبی است، ظهور آ خوییمحقق 

ه کت نیست، بلکدر اصل شرا ،ان آن سه مردینزاع مکه ظاهر از این نقل آن است  .3
  ها به جهت تقسیم است.سر سهمکل در کمش
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 حت عـول را پـذیرفت؛  بایـد صـ   بر اعتبار سهام بالنسـبه،  بنا سابعاً، شاید گفته شود
 انـد. اي نمشـود تـا زیـاده   تقسـیم مـی   شـان سهمبر ورثه به نسبت  ادي ارثیکه زچنان

م نقص بر ورثه به نسبت سهامشـان  یتقس ،ادي سهام بر ترکه فرض شودیهمچنین اگر ز
ـ یابد. روشن است التزام بـه عـول بـا نظـر امام    تا جبران نقص ادامه می ه کـه بطالنـش   ی

  تناسب ندارد. باشد،می
حالتی که سهام بـه مقـدار ترکـه یـا      ح نیست؛ زیرایاین توهم صح توان گفتاما می
رمعقـول  ینفسه غیف ،فرض اینکه سهام بیش از ترکه باشد ، معقول است؛ ولیکمتر باشد

د نصف و بـه  یناري باشد و بخواهم به زیکه اگر نزد من دچنان و نیازمند اصالح است؛
م ینه اینکـه معقـول باشـد و در تقسـ     النه نیست؛بکر دو سومش را بدهم، این هبه معقو

  خارجی مشکل وجود داشته باشد.

  دوم در تفاوت تقسیم مطلق و نسبی و نقد و بررسی آن . بیان2ـ2

 . بیان دوم2ـ2ـ1

اسـت،   ه چـاپ نشـده  کـ  خـویی رات بحث محقـق  یاز تقر یکیآنچه از ظاهر  ان دوم،یب
 ه مقصودکنیم به نسبت است و ایان سابق در تصویر تقسیان با بین بیتفاوت ا 2.آیدمیبر

هاست، نه نسبت به همه مـال و بـه   مسهم به لحاظ نسبت هر سهم به دیگر یتقس ،از آن
ا کاز شـر  یکنسبت سهم هر  یعنی سر ـ کسر به کم بر اساس نسبت یتقس عبارت دیگر،

سوم به نصف نسبت یک مثالً سر از واحد است ـ کسر به کخودش نسبت ریاز مال به غ
سوم سـهم  دو به اندازه ،سومصاحب یک در نتیجه براي ؛ل مال استکسوم به نسبت دو

ـ  ریـ و در مثـال وارده در خبـر منقـول از ام    نصـف اسـت   صاحب ه در آن کـ  ،نامؤمن
صـاحب   ينهـم در هفـده شـتر جمـع شـده بـود، بـرا       سوم و یکیک هاي نصف،سهم
 باشـد؛ مـی  ،ه شتر که سهم صاحب نصـف اسـت  سوم نُه دوک شش شتر است ،سومیک

                                                   
ن مسئله نمودند. ایشان پس از ن ایما را متفطّ خوییاز شاگردان محقق یکی  ینیمحمد قائخ یاهللا شتیآ .2

آن را در مقاله درج مطلع کردند که بحث  ازي دیگر ریما را از وجود تقرمطالعه و ارزیابی این مقاله، 
 افزودیم. ،و آنچه شفاهی توضیح دادند
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نهـم،  صاحب یک يپس برا ؛ل استکسوم به نسبت یک ،سومه به یککه نسبت نُچنان
ر مقـر  يوایان شـ یـ نجا بیتا اآن دو شتر است [ سوم است کهسوم سهم صاحب یکیک

  فاضل با تصرف جزئی در عبارت پایان یافت].

  . مالحظاتی بر بیان دوم2-2-2
  :گونه بدان پاسخ دادتوان اینمی است،» یتقسیم نسب«مسئله همان منظور از اگر این 

سـه بـه نصـف مـد نظـر      ینهم با مقاسوم و یکاز یک در اینجا اگر نسبت هر یک .1
ن نصـف بـا چـه مقایسـه     ای شود،، پرسیده میعلیه که همان نصف استاز مقیسباشد، 

نصـف   زیـرا اسـت؛   »هفـده «شود که ن به لحاظ اصل مال مقایسه میآ کششود؟ بیمی
برابر  ه شترشده در اصل نُسر عبارت از نسبت است و در مثال نقلکو سر است کهمان 

دو کسر دیگـر   و این تفاوت در مقدار در نتیجه بلکه بیش از نصف است نصف نیست،
نیسـت،   یکه مقدارشان مطابق با دو نسبت واقع نهمسوم و یکیعنی یک باشد؛میر مؤث

  ق مد نظر باشد.یدقغیر یبی تسامحیمگر اینکه نسبت و تقسیم تقر
به اعتبار اینکه  عبارت از نسبتی است به چیز دیگر؛ سري ـ دائماً کسر ـ هر  ک .2

 کندصورت از سهم و جزء حکایت می پس صورت و مخرج است؛ ل ازکسر متشک
، نسبت فرضـی وجـود دارد؛   سر بودکهرجا بنابراین  دهد؛ل را نشان میک ،و مخرج

م در ایـن    ل و قسم به مقسم خود، در اینجا مـی کنسبت جزء به  یعنی پرسـیم مقسـ
  سور چیست؟ک

و همـان   يدیگـر  ، نـه چیـز  اسـت  »لک«مقسم مد نظر همان اصل پاسخ آنست که  
و همـه بـه    نهـم سوم و یـک سرهاست، نصف و یککاست که مقسم تمام  »عددهفده «
  شوند.نسبت می» هفده«

و دیگـر   سـرها کفرض لحاظ اصل به عنوان مقسـم برخـی    همچونفرضیات دیگر  
قـت  یدر حقامر این  ؛شودسر نخستین لحاظ میککردن پس از جدا ماندهباقیسرها که ک

  ان بیشتري است.یکه نیازمند ب ددگربرمیبه تقسیم متعدد 
امري  زیرا ؛نیازمند لحاظ خاصی نیست ،سر دیگرکسر به کیا فرض لحاظ نسبت هر 

سـوم را فـرض   هـر یـک   باشـد؛ چـون  میاز جزء  تربزرگل کاینکه  مانند ؛است یواقع
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سـرها مقسـم دیگـري صـحیح     کدادن یکی از ، دائماً دوسوم نصف است و قراریمکنمی
تـوان  که با تکرار تقسـیم مـی   م را بیش از یک مرتبه تکرار کنیمنیست، مگر اینکه تقسی

وحـدت   قصودم ت و...یظاهر تقسیم در ارث یا وص ؛ ولیاختالف مقسم را نیز پذیرفت
  ان بیش از این مقدار است.یب د آن؛ زیرا تعدد نیازمند، نه تعدتقسیم است

 گـوییم ر باشد، مـی یهمین تفس ،از تقسیم به حسب نسبت قصوداگر فرض کنیم م .3
کـه   پـذیر باشـد  شـده امکـان  رشده در مثال نقـل کسرهاي ذکاگر تصور تقسیم بر اساس 

وضـعیت   ،اگر کسرهاي دیگري تصور شود نهم؛سوم و یکاست از نصف، یک عبارت
بنـابراین   نهم؛هفتم و یکبود؟ اگر کسرها بدین ترتیب باشد، نصف، یک چگونه خواهد

معـادل   ،هفـتم و براي صـاحب یـک   است» شترهفده «از » نُه«ان براي صاحب نصف یب
نهـم بـه   عـادل نسـبت یـک   م ،نهـم و براي صاحب یـک  هفتم به نصف استنسبت یک

هفتم نهم به یککهفتم به نصف چیست؟ و نسبت یدر اینجا نسبت یک هفتم است؛یک
  چگونه خواهد بود؟!

ل یگـوییم اگـر تبـد   ر باشد نیز مـی یم به حسب نسبت این تفسیاگر منظور از تقس. 4
سـرها  کگذاشـتن  ، بـا بـاقی  شده به عدد دیگري فرض شـود رشده در مثال نقلکمقسم ذ

 »شترنُه «باشد، براي صاحب نصف » هجده«که اگر اصل مال گونه تغییر، چنانبدون هیچ
 نهـم و براي صاحب یـک  است» شترشش «دوسوم نصف که  سومو صاحب یک است
  مانده براي کیست؟است، در این صورت تک شتر باقی» شتردو «سوم که سوم یکیک

و  اسـت » شـتر هشـت  «بدانیم؛ پس براي صاحب نصـف   »شترشانزده «اگر اصل را 
سـوم  وم یـک سنهم یکي صاحب یکو برا ، نصف استسوم دوسومبراي صاحب یک

  د؟!توان محاسبه کرسر آخر را میکپس چگونه دو  است؛
اضافه کنیم که مجموع  »عدددو «له گذشته شویم که یل به حبر این اساس، اگر متوس

در اینجـا مجمـوع    ».دو«و » شش«و » نُه«م بدین صورت است: یشود، تقس »شترهجده «
آید؟ ایـن  دست میه چگونه بمسئله این  است که از اصل یکی بیشتر است؛» شترهفده «

  راه به روي ما کامالً بسته است.
اسـت و آن   »نُـه «یکی بیفزاییم که » هشت«اولی بدهیم، و به  به »عددهشت «اما اگر 
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لی کدر اینجا مش باید بدهیم.» عدد دو«و به سومی » عددشش «یم، به دومی تقسیم کن را
تکـرار  ولی این صورت مستلزم  آید؛نمی اده و نقصی از اصل پدیدیآید؛ زیرا زپیش نمی

 گونـه آنچه گفتیم کـه ایـن   یدي است برکتأامر و این  باشدتقسیم بیش از یک مرتبه می
  باشد.میان بیشتري یو نیازمند ب ، نیازمند تکرار تقسیم استمیتقس

  )ییو محقق خو یمحقق نجف(سه دیدگاه دو دانشمند یمقا. 3
 محقـق ماننـد   گذشتگان برخورد؛ یدر عبارات برخهاي این دیدگاه د بتوان به ریشهیشا
ـ  محقق. ایشان در شرح این کالم الکالمجواهردر  ینجف  ،اگـر وارث بعیـد باشـد   : «یحلّ

ن یـا  یابـو  ،مانند اینکه وارث ؛به جز زوج و زوجه ،شودها رد میزیاده بر صاحبان سهم
بلکه  ،شودو عمو داده نمیکه اضافه به برادر [یکی از آنها و دختر و برادر یا عمو باشند 

  نویسد:می )823ص ،4ج ،1402ی، (محقق حلّ]» شودبر دختر و ابوین رد می
صاحب سـهم بـالفرض    ،ماندمی جا چیزي از سهمی باقیبلکه شاید گفته شود: در هر

که برخی روایـات بـه آن اشـاره    برند، چنانرا با قرابت ارث می ماندهباقیسهم خود و 
 شـرایع شان است ـ مانند مثـالی کـه در مـتن    ان مقدار ارثیر فرض بکذدارند، و فایده 

یعنـی   باشـد؛ ن مـی یان دختر و ابـو یـ که منظور از آن تقسیم مال به پنج قسمت مآمده  
توان فهمید حکمت بیان و از اینجا می نیپنجم براي دختر واحد و دوپنجم سهم ابوسه

عدم ارث مازاد از سـهم خـود باشـد، و     تواند باشد، نه اینکه منظور اصالًفرض چه می
تش در اصول یدر واقع مقتضاى مفهوم لقب است که عدم حج ]عدم ارث از مازاد[این 
این مفهوم در خصوص اینجـا   ما از ،م است و بر فرضی که حجیتش پذیرفته شودمسلّ

 بـه  ،داریـم مـی ، دست برد از تعیین فرض ظهور داردیق اراده در ولو به خاطر قرائنی که
البتـه   مـازاد از فریضـه اسـت.    عه در اثبـات رد یش که عمده ادله دلیل تواتر اخبار ائمه

اند که از باب جدل با طرف مقابل بـوده  برخی عالوه بر این دلیل ادله دیگري را افزوده
  .)102ـ101ص ،39ج ،]تابی[است (نجفی، 

مـه  یرکات یـ ن سـهام اسـت کـه همـان آ    ر نصوص معـی یناظر به تفس ،صدر این عبارت
اي کـه اگـر   به گونـه  ؛استحقاق سهم فقط نیست ،د از سهام در آنباشد؛ یعنی مقصومی

ه منظور اخذ سهام و نیـز تقسـیم   به صاحب سهم نرسد، بلک ،ه باقی بماندکچیزي از تر
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ات است؛ امـا دلیـل تقسـیم    یدلیل اخذ سهام مقتضاى آ ولید به حسب سهام است؛ زای
اسـت. منظـور    شـده از ائمـه  متواتر اخبـار متـواتر وارد  مقتضاى د به حسب سهام زای

ن است. نتیجه آنچـه  که روشچنان ؛یاست، نه لفظ يتواتر معنو ،از تواتر صاحب جـواهر 
حسـب   کند که همه مـال را بایـد بـر   ده است اینکه آیات سهام داللت میایشان بیان کر
  طالق.اإلتقسیم علی ، نهاست بازگشت این معنا به تقسیم بالنسبهد و کرسهام تقسیم 

ـ مفهـوم آ  ؛ یعنـی جه یکسـان اسـت  یدیدگاه هر دو دانشمند در نت بر این اساس، ات ی
امر مقرِّر بحثش آورده است، این برابر آنچه  خویی محقق، تقسیم نسبی است؛ ولی سهام

ات متواتر یرا مستفاد از رواآن  ینجف محققدر حالی که  ،داندرا معناي ظاهري آیات می
  بر آن داللت دارد.مذکور ح ذیل عبارت یکه صرچنان داند؛می

ه در اثبـات رد  یشان با دیدگاه مشهور امامهاي میان دیدگاهتفاوت ،با این توضیحات
ه یـ شود. مشهور امامیه با ادله مستقل که همان اجماع و ضـرورت مـذهب و آ  روشن می

نراقـی،   /493ص ،12ج ،1422، عـاملی  ییات اسـت (ر.ك: طباطبـا  یرحام و روااألیولأ
  دانند.رد فاضل بر صاحبان سهام را ثابت می ،)143ص ،19ج ،1415

  خوییت دیدگاه محقق یاهم. 4
است؛ به  یسته بحث و بررسیبسیار مهم و شا کند،میمطرح  خویی محققه ک یدیدگاه
  :ذیلدالیل 
  نداشته است.ظاهراً در میان گذشتگان سابقه ي بوده، جدید دیدگاه ،شانیان ایب .1
اش کـ نکمحدود و  یه بابک ، این بحث در باب ارث استفقه يایاز حیث جغراف .2

  یا بسیار نادر است.، نشدنی در آن يو نوآور در آن سخت است
ـ ماننـد     یابواب فقه دیگراگر با  ،در باب ارث به صورت عام يمباحث اجتهاد. 3

  مقایسه شود، کم است.ـ صالت و معامالت  طهارت،
رار کـ عـادت بـه ت   ،ته و اهل سـنّ یان امامیم یمیقد یالباً فقها در مسائل اختالفغ .4
یا با  ،البته یا بعینه و همراه با جزئیاتش .انده گذشتگان داشتهکدارند  ییهاها و دفاعپاسخ

ل یـ طرح ارائـه دل به دنبال  خوییه محقق ک ی، در حالیا اضافات جزئیها ل عبارتیتعد
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ـ میـزان اهم  وباشد می یکه استناد به ظهور قرآن د استیجد تـاب در  کت اسـتدالل بـه   ی
  عه و سنّی پوشیده نیست.یان شیم یمسائل اختالف

است که روشن و  است یدي از نص قرآنیبیانگر قرائت جد خویی محقق دیدگاه .5
و اهتمـام   ه دست نیاورده اسـت ب یهنوز جایگاه مناسبش را در مباحث فقه ینص قرآن

تاب در کساختن نقش ، به دنبال فعالو این دیدگاه شودیاري در تعامل با آن دیده نمیبس
  است. یاستنباط فقه عرصه
خود که با  فیر عمر شریدر دوران اخ خویی محققاین بحث را  شایان ذکر است .6

هـا  این نتیجه آخرین دریافتیعنی  س گذرانده بود، مطرح ساخت؛یق و تدریتحق بحث،
شـان بـر   طایشان و پس از اشراف و تسـل  یدوران پژوهشی گسترده از عمر علمپس از 

شـان در ارث  شـده از مباحـث  ر چـاپ یـ و تقر باشـد و روش استنباط می یمباحث فقه
  است. ق ـ1413تا  1417مورخ  ـ

متأسفانه به این دیدگاه مهم توجـه   ،و دقت نظرش یت این دیدگاه قرآنیرغم اهمبه 
نی که بدان پرداختـه  و به بحث مدو بحث و بررسی داده نشده آن درو حق است نشده 

  نخوردیم.، بریا اشاره داشته باشد

  هنتیجخالصه و 
ات سهام ارث بـه تنهـایی بـراي    یاست  که آ آن خویی محقق یقرآن ی. دیدگاه فقه1

 اضافه از سهام بر ورثه کافی استاثبات رد.  
ان انواع تقسیم یبر این دیدگاه را بیان نمودیم، از جمله ب یحیقات توضیبرخی تعل .2

اسـت، و   یو تسـامح  یق است و یا عرفیو دق یاضیو توضیحات آن، که آیا تقسیمی ر
  اینکه تقسیمی است مطلق و یا نسبی.

کند اشکال نمودیم نقل می نامؤمن ریاز ام خوییتی که محقق یبر استدالل به روا .3
  ندارد. مطابقت با محل بحث است، و د تقسیم نسبی یه مؤک

ـ مفهوم عرفـی از آ  ؛ زیرادر زمینه بررسی این دیدگاه و نقد ادله آن بر آمدیم .4 اتی ی
   ها را بیان نموده تقسیم مطلق است، نه تقسیم نسبی.که سهم االرث
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