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Abstract 

Mohammad Shahrour’s Quranic research project seeks to establish an 

interaction between the Quran and human knowledge and mentality, 

and to separate the Quranic understanding from the boundaries of past 

readings and interpretations, which sometimes take on an aura of 

holiness and avoidance of criticism. The subject of inheritance and 

division of the deceased’s estate is stated in verse eleven of Surah An-

Nisa. The understanding of the Quranic commentators and Muslims of 

this verse is based on the premise that the share of a son’s inheritance 

is twice as that of a daughter’s. But Mohammad Shahrour’s method of 

Quranic study, which is generally based on the analysis of linguistic 

signs in the context of the interpretation of the Quran, reveals a new 

and different understanding of this verse. According to this 

understanding, firstly, the verse is applied where the children of the 

deceased are a combination of daughters and sons. Secondly, there are 

three scenarios for the formula for dividing the inheritance, and only 

in one case is the share of inheritance of sons twice as the share of 

inheritance of daughters. This means that, firstly, we have two sets in 

the division of inheritance called the set of sons and the set of 

daughters, and if the children of the deceased are all daughters or all 

sons, the inheritance is divided equally among them. Secondly, the 

share of individuals in inheritance depends on the number of members 

of the female group and its ratio to the male group, for which the 

Quranic text has set three limits. Shahrour’s attitude in the field of 

Quranic studies, on the one hand, breaks down traditional thinking in 

this field, and on the other hand, states constructive solutions to solve 

the problems and challenges of advancing Quranic understanding. 
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 شناختی آیات ارث از نگاه محمد شحرور بررسی زبان
 

 *دنبی احمدیمحم  
 ، کرمانشاهدانشگاه رازیرب گروه زبان و ادبيات ع دانشيار

 مهدی پورآذر 
 ، کرمانشاهدانشگاه رازی دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عرب

 
 (153 ص تا 137)از ص 

 02/02/1399، تاريخ پذيرش: 25/8/1395تاريخ دريافت: 
 

 چکيده
ال برقرار ت انسانی تعاملی سازندکوشد میان متن قرآنی، معرفت و ذهنی   د شحرور میپژوهی محم  طرح قرآن ه و فع 

ای از قداست و نقدگريزی را به خود  ها و تفسیرهای گذشته که گاهی هاله کند و فهم قرآنی را از حد  و مرز خوانش
ی در آيموضوجدا سازد.  ،اند گرفته ران نساء بیان شده است. فهم و برداشت مفس   ۀوريازده س ۀع ارث و تقسیم ترکه متوف 

ی می -ه قرآنی و مسلمانان از اين آي ات تلق  اين پايه استوار شده که سهم اإلرث پسر دو  بر - شود که البته جزء بديهی 
ی شالودۀ آن به واکاوی  اإلرث دختر است؛ ولی در روش قرآنبرابر سهم  د شحرور که به طور کل  پژوهی محم 

دارد که از تفاوت از اين آيه برمیهای زبانی در چارچوب تفسیر قرآن به قرآن مبتنی است، پرده از فهمی نوين و م نشانه
ات به نظام مجموعه ر ها و معادله يک مجهولی ياد میآن در دانش رياضی  تعداد گروه زنان است. طبق  Xشود که متغی 

ی ترکیبی از دختر و پسر باشند و دوم اين که فرمول تقسیم  اين فهم، نخست کاربرد آيه در جايی است که فرزندان متوف 
حالت خارج نیست و تنها در يک حالت سهم اإلرث مجموعه مردان دو برابر سهم اإلرث مجموعه زنان ترکه از سه 

زنان داريم، نه ۀ مردان و مجموع ۀما در تقسیم ارث دو مجموعه به نام مجموع لا اين سخن بدان معناست که او  است. 
ها  صورت ارث به صورت مساوی میان آنهمه دختر يا همه پسر باشند، در اين  ايک مجموعه و اگر فرزندان متوف

مردان بستگی  ۀزنان و نسبت آن با مجموع ۀمیزان سهم افراد در ارث به تعداد اعضای مجموع ثانیاا  ؛شود تقسیم می
مطالعات قرآنی، از يک سو،  ۀنگرش شحرور در عرص . دارد که متن قرآنی برای اين مورد سه حد  معین کرده است

تی و موروثی ر سن  ای را برای حل و رفع  نوردد و از ديگر سو، راهکارهای سازنده را در اين زمینه در هم می تفک 
 دارد. روی فهم قرآنی بیان می های پیش مشکالت و چالش

 

 .محمد شحرور ،شناسی، حد   قرآن، ارث، زبان های کليدی: واژه
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 مهمقد  . 1
کنند و بیش از آنکه معنا را به می ای خاص، حقیقت و واقعیت را بازگو های زبانی با شیوهمتن

شناسان بر اين باورند  دارند. زبان ها بیان می صراحت و آشکارا منتقل نمايند، آن را در قالبی از نشانه
های ارتباطی کالم مانند فرستنده، گیرنده، مکان، زمان، سازوکار انتقال زبانی از سازه ۀکه هر گزار

درونی  ۀپذيرد و برای رسیدن به ليويسنده/گوينده، تأثیر میپیام، پیام و حالت روحی و روانی ن
گاهی داشته تنها لزم است، بلکه ضروری است که ما از اين سازه معنا، نه های ارتباطی سخن، آ

کار دشواری  )متون ادبی(،های عمیق همراه است باشیم. از سوی ديگر، فهمیدن متونی که با سازه
های ای از نشانهپیچیده ۀمعنا در نوع گفتن گوينده/نويسنده و شبک است؛ زيرا در چنین متونی،

گونه متون به فعالیتی پويا شود تا خوانش اينزبانی نهفته شده است و همین ويژگی موجب می
شود و انباشتی از ل ساختار زبان میتر از تحم  تبديل شود؛ به سخن ديگر، زمانی که بار معنا فزون

شود که معنای مورد نظر شاعر/نويسنده را از درون يد، تأويل گزار ناگزير میآمعانی به وجود می
و معنای به دست آمده از اين تالش و کنکاش،  (9: 1387، عزب دفتری)های زبانی بیرون بکشد بازی

ها هدف اصلی فرستنده  همان جهان دوم متن است؛ يعنی همان معانی و مفاهیمی که بیان آن
-دن متن لزم است، ولی کافی نیست. فهمیدن کامل هر متن، زمانی اتفاق میاست. اين نوع فهمی

افتد که افزون بر اين، خواننده از جهان نخست نیز شناخت کافی داشته باشد؛ يعنی از جهان 
گاه باشد؛ زيرا هیچ  مخاطبان و بسترهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ايدئولوژيک و مانند آن آ

کند يا به گیرد، بلکه متن يا به صورت منفعالنه واقعیت بیرون را بازگو میمتنی در خأل شکل نمی
النه می  کوشد واقعیت بیرونی را به سمت اصالح و تکامل پیش ببرد.صورت فع 

تفاوتی بنیادين دارد و آن اين است که از سوی خداوند  آن به عنوان يک متن با متون بشریا قرام  
ه است. اين سخن بدان معناست که مفاهیم و معانی اين کتاب، ها فرستاده شدعلیم به انسان

مرزهای جغرافیايی و تاريخی را درهم نورديده و خوانشی همیشگی و فرازمانی و فرامکانی به خود 
ای زبان صورت پذيرفته است، ما را بر آن آسا که با نظام نشانهگرفته است. اين ويژگی معجزه

حکمت جهت و بیهای زبانی اين کتاب بیهر گونه تغییر در نشانه دارد تا نخست يقین کنیم که می
و دوم اينکه فهمیدن معنا و مفهوم آن در  (11: 2003)السامرائی، نیست، بلکه معنادار و هدفمند است 

ل است و به همین سبب، ايستايی گرِو معرفت انسانی است؛ معرفتی که همواره در حال تغییر و تحو  
ت و راز ماندگاری اين کتاب آسمانی است؛ ايستايی در متن و پويايی در ين مزي  و پويايی، بارزتر

مضمون. سوم اينکه قرآن به زبان عربی نازل شده است؛ زبانی که براساس ديدگاه پژوهشگران 
به دلیل برخوردار بودن از  های سامی است. اين زباننترين زبان در میان زباهای سامی، کاملزبان
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نظیر است؛ چراکه در اين زبان يک واژه با های دنیا بیر صرفی واژگان در میان زبانع ساختاتنو  
 .(37: 2007)حماد، گیرد های گوناگون، معانی مختلفی به خود میقرارگرفتن در صیغه

د محم  »بر اين اساس، در نوشتار حاضر از آيات ارث، خوانشی امروزين با تکیه بر ديدگاه 
و برای رسیدن به اين مقصود، نخست نگاهی گذرا به زندگانی، آثار و روش شود ارايه می« شحرور

 اندازيم.قرآن پژوهشی او می
 

 د شحرورزندگانی محم  . 2
میالدی چشم به جهان  1938در سال پژوهان نوانديِش سوری است که د شحرور از قرآنمحم  

تحصیل در  ۀبرای ادام 1959گشود. او دوران تحصیالت آغازين را در دمشق گذراند و در سال 
توانست تحصیالت خود را به  1964مهندسی شهرسازی راهی روسیه شد. شحرور در سال  ۀرشت

 ۀپايان برساند. پس از آن وی به سوريه برگشت و در دانشگاه دمشق به عنوان استاد مدعو در رشت
وانست مدرک تحصیل در اين رشته به ايرلند رفت و ت ۀشهرسازی تدريس کرد. سپس برای ادام

د دريافت کند. از محم   1972و دکترای خود را در سال  1969کارشناسی ارشد خود را در سال 
ا مطالعات قرآنی های چندی به چاپ رسیده است، ام  مهندسی شهرسازی کتاب ۀشحرور در رشت

 23پژوهی شحرور گردد که در کشور ايرلند مشغول به تحصیل بود. قرآنبرمی 1967وی به سال 
ت گماشت.  (1990)سال  ادامه يافت. پس از آن وی به چاپ کتاب و آثار خود در اين زمینه هم 

کتاب يادشده در مدت شش بود.  ۀمعاصر ۀالکتاب والقرآن؛ قراء نخستین اثر او در اين باره کتاب
سال، پنج بار تجديد چاپ شد و در جهان اسالم تالطمی به پا کرد و چند تن از منتقدان و 

دند که حاصل زهای قرآنی وی دست پژوهان به نقد و بررسی و تجزيه و تحلیل بنیادی انديشه قرآن
شد. او در جهان عرب منتشر  ،گاه درچند جلد ،ها عنوان مقاله و کتابها در قالب دهاين تالش

 نانديشمنداپژوهان و قرآن ۀجامعقرائت معاصر از قرآن و اسالم به  ۀسپس ديگر آثار خود را دربار
 .اسالمی عرضه کرد

 

 د شحرورآثار محم  . 3
تألیفات زيادی اعم از کتاب و مقالت دارد که  های قرآنیپژوهش ۀد شحرور در حوزمحم  
. 3 ؛والمجتمع ۀالدول. 2 ؛ةمعاصر ةقراء ؛الکتاب والقرآن. 1اند از: ترين آنها عبارت مهم

. 5 ؛ةفقه المرأ ،فقه اإلسالميلل ةنحو أصول جديد. 4؛ القيم ةمنظوم ،اإلسالم واإليمان
 ،ةالنبوي ةوالسن ةالرسولي ۀالسن. 7 ؛القصص القرآني، المجلدين. 6؛ تجفيف منابع اإلرهاب
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 ةأمُّ الکتاب وتفصيلها: قراء. 9 ؛ةللحاكمي ۀمعاصر ۀ، قراءةالدين والسلط. 8 ؛ةجديد ةرؤي
 .ةاإلنساني ةفي الحاكمي ةمعاصر

 انو کتابی به زبان انگلیسی با عنو
The Qur’an, Morality and Critical Reason – The Essential Muhammad Shahrur 

 

 د شحرورشناسی محم  قرآن. 4
 متعال آن را خداوند که نوعی پیام است اا اساسقرآن  دهد:گونه شرح میشحرور ساختار قرآن را اين 
اصلی  بخشچهار کل از از آن حیث که پیام است ساختاری متشفرستاده است و  هاانسان یراب

قصود م سوم، ؛(اسالم )پیامبر و به تبع او امت پیام ۀگیرنددوم،  ؛)خداوند( پیام ۀفرستند نخست،دارد: 
 ۀپیام میان فرستنده و گیرند ۀشناختی که محمل مبادلنظامی نشانه و چهارم، (معنا و مفهوم)فرستنده 

 .)زبان عربی( پیام است
اين از يک سو،  داند؛آن می ۀرا با متون بشری در فرستنده و گیرند او تفاوت بنیادين متن قرآنی

های هستی ثابت،  علم او به پديده است؛ يعنی مطلقکتاب از جانب خداوندی است که عالم 
ل است و از ديگر د و دائم در حال تغییر و تحو  مطلق و کامل است، ولی دانش انسانی، محدود، مقی  

در چارچوب و تنگنای زمانی و مکانی قرار داشته که ان است؛ انسانی گیرنده و مخاطب آن انس سو،
ندارد. حال رنگ ثابت و مطلق  و معرفت و دانش او همواره در حال تغییر و تکامل است و هرگز

ل سازگاری و هماهنگی برقرار ر توان میان امر ثابت و متغی  چگونه میبرانگیز اينجاست که  پرسش تأم 
نويسد: از آنجا که خداوند، عالم مطلق داند و میودن قرآن را در اين نکته میکرد؟ شحرور معجزه ب

 تواند کند، تنها او میها چه تغییری میداند که طی زمان، مسیر معرفتی انسانو سابق است و می
اين متن نیز در  دايمیچنین متنی را بیافريند که از خوانشی همیشگی برخوردار باشد و خوانش 

ای جز اين نیست ای زباِن آن نهفته است؛ در نتیجه، برای فهمیدن قرآن چارهرد نظام نشانهکارب ۀشیو
ل و نگاهی ژرف شود که بینانه به ساختار زبانی آن داشته باشیم و اين مهم زمانی حاصل میکه با تأم 

و علمی از توان خوانشی عقالنی و منطقی وگرنه نمی، ن بهره بگیريمهای نويدر فهم قرآن از دانش
توان ايستايی متن و پويايی مضمون قرآن را با زبان تمثیل می .(40-37: 2013)شحرور، قرآن داشت 

مسافرت از ديرباز در جوامع انسانی وجود داشته است و در زندگی  ۀگونه بیان کرد که پديداين
آن زمان به سفر ها متناسب با امکانات  های گذشته مسافرت امر رايجی بوده است، ولی آنانسان

کرد، با چهارپايانی چون اسب، شتر، الغ و غیره سفر می رفتند؛ برای مثال، دو قرن پیش انسانمی
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 ۀشیو ن مثال اصل سفر امری ثابت است، ولیرود. در ايولی امروزه با ابزارهای مدرن به سفر می
 مسافرت فرق کرده است. 

س است م برایرط لزش ،موانع معرفتی بنابراين، از میان برداشتن و  ورود به جهان متن مقد 
گاهی و شناخت آنمندی انسانمیزان بهره ها بستگی دارد. چنین نگاهی به  ها از متن قرآن به سطح آ

َفَظاِهُرُه ُحْکٌم َو َباِطُنُه ِعْلٌم، »دارد که فرمودند:  )ص( قرآن تناسب بیشتری با روايت رسول خدا
، َل ُتْحَصی َعَجاِئُبُه َو َل ُتْبَلي َغَراِئُبُه،  ُنُه َعِمیٌق، َلُه ُنُجوٌم َو َعَلی ُنُجوِمِه ُنُجومٌ َظاِهُرُه َأِنیٌق َو َباِط 

َف  ۀَو َدِلیٌل َعَلی اْلَمْعِرفَ  ۀِفیِه َمَصاِبیُح اْلُهَدی َو َمَناُر اْلِحْکَم  : 1369)کلینی،  1«ةِلَمْن َعَرَف الِص 

2/597). 
تی از قرآن را نفی میقابل يادآوری است که  کند و نه بر آن خرده ديدگاه اين انديشمند نه فهم سن 

کوشد با تکیه بر معرفت امروزين، خوانشی نو و متناسب با عصر کنونی به دست گیرد، بلکه میمی
 2دهد.

 

 د شحروربررسی ارث از دیدگاه محم  . 5
ت از ارث سخن گفته است: نخست، در آي ت و بار ديگر در آيات قرآن کريم در دو موقعی  ات وصی 

تقسیم ارث را بین وارثان بیان کرده است، ولی در  ۀارث. در آيات ارث، خود قرآن چگونگی و نحو
ت، اين امر بر عهد ت ۀآيات وصی  ت، قانون وصی  کننده نهاده شده است. افزون بر اين، در آيات وصی 

و عدالت جمعی  3نون توزيع عامتوزيع خاص و عدالت فردی مطرح است، ولی در آيات ارث قا
ت به خواسته و اراد شخص موصی  ۀحاکم است؛ به بیانی ديگر، تقسیم ارث بر مبنای آيات وصی 

 ترک بیان شده است. ولی در آيات ارث قانون تقسیم ما بستگی دارد،
ت بر عهد ت ۀاز آنجايی که تقسیم ارث در آيات وصی   کننده است و میزان سهم وارثان را او وصی 

ت موصی عمل کنند، اما در آيات تعیین می کند، به توضیح نیاز ندارد و کافی است وارثان طبق وصی 
 پردازيم. ارث چگونگی تقسیم ماترک متوفا محل بحث و بررسی است که در ادامه بدان می

 

ت متوفا بر قانون ارث1-5  . اصالت و تقدم عمل به وصي 
ت در تقسیم آيات ا ۀد شحرور در بحث خود دربارمحم   ت می  رث برای اصالت و تقدم عمل به وصی 

  اند از:آورد که عبارتاموال او، پنج دلیل می
تی که در قرآن آمده است، حدود سه برابر بیشتر از آيات ارث است و اين  .1 تعداد آيات وصی 

ت را می ت موضوع وصی   رساند.خود اهمی 
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کید تمام بیان شده اس .2 ت در قرآن با تأ د به شمار می ت و جزء مستحب  امر به وصی  رود. مؤک 
ُکِتَب َعَلْیُکْم ِإَذا َحَضَر ) :فرمايد شود که میفهمیده می بقره ۀسور 180 ۀآي اين مهم از تعبیر

ا اْلَوِصی   ِقی ةَأَحَدُکُم اْلَمْوُت ِإن َتَرَك َخیرا ا َعلَی اْلُمت  ْقَرِبیَن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ
َ
 (نِلْلَواِلَدْيِن َواْْل

 و مادر و پدر برای گذارد، جای بر مالی اگر رسد، فرا مرگ را شما از يکی چون که است شده مقرر شما بر)
ناگفته پیداست که «. پرهیزگاران بر است حقی[ کار اين] کند وصیت پسنديده طور به[ خود] خويشاوندان

ت و ض« ُکِتَب »تعبیر   رورت عمل به مأموربه دللت دارد(بر اهمی 
 (ُيوصِی بها ۀِمن َبْعِد َوِصی  ) :فرمايدمرتبه میمت پايانی آيات ارث خداوند بلندسدر ق .3

تی انجام پس از [ها اين ۀهم البته]) . بسیار (11: (4) )نساء کرده است( سفارش بدان او که است وصی 
تی از خود به جا  قانون ارث در صورتی است که متوفی روشن است که عمل به وصی 

 .نگذاشته باشد
ت .4 ت، توزيع خاص و عدالت فردی مد  نظر است؛ يعنی وصی  کننده شرايط و در وصی 

فردی را محقق  یکند و بدين ترتیب میان افراد مساوات و برابرهای افراد را لحاظ میويژگی
ی است؛ يعنی وضع می سازد، در حالی که در آيات ارث سخن از توزيع عام و عدالت کل 

ات فردی افراد. به بیانی ديگر، موضوع ارث در قوانین کلی بدون لحاظ شر ايط و خصوصی 
ت دی است؛ يعنی اندازه و میزان آن مشخص است و خود وصی  ت ح  کننده مقدار آيات وصی 

ی و نسبی است آن را تعیین می کند، ولی در آيات ارث، اين مورد حدودی است؛ يعنی کل 
 شود.که از سوی شارع بیان می

ی کرد، بررسی ان آن را دلیل عمده و اساسی شحرور در اين زمینه تلق  تومورد پنجم که می .5
ت و دومی د «حظ  »و « نصیب» ۀشناسی دو واژزبان ر آيات است که اولی در آيات وصی 

ل کند، اين است که چرا قرآن در برانگیزی که شحرور مطرح می ارث آمده است. پرسش تأم 
ت دربار رث، واژه آيات ا ۀرا به کار برده و دربار «نصیب» ۀتقسیم ارث واژ ۀآيات وصی 

ران و فقهیان مطرح نبوده است. او در پرسشی که هرگز برای مفس   را بیان کرده است.« حظ  »
مبنی بر رد   4پاسخ به اين پرسش با تکیه بر ديدگاه ابوعلی فارسی، احمد بن فارس و ديگران

شی آن هم در متن قرآنی، هرگز ناگفته پیداست که چنین گزين»نويسد: ترادف معنايی می
ت ترادفی حل کرد؛ در زبان عربی، به ويژه فاقی و تصادفی نیست و نمیات   توان آن را با ذهنی 

رود که اندازه و مقدار سهم مشخص باشد و نصیب به کار می ۀدر ادبیات قرآن، زمانی واژ
ن با خواسته و اراد تخود افراد  ۀاين مقدار معی  : 2000)شحرور،  «رت پذيردصو کنندگان( )وصی 

72). 
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دو چیز مد  نظر است: نخست اينکه اندازه و مقدار سهم مشخص است و  5پس در نصیب  .6
نصاب زکات،  شودکنند؛ از اين رو، برای مثال گفته میدوم آنکه اين اندازه را افراد تعیین می

اين  ۀدر هم ؛)میزان ساعات تدريس(، نصاب ساعات التدريس )میزان حقوق(نصاب الرواتب 
کننده ها اولا مقدار مشخص است و ثانیاا اين مقدار مشخص از سوی خود افراد تقسیممثال

گیرد، ولی در حظ  برخالف نصیب، شخص در تعیین میزان و مقدار سهم خود، صورت می
ت می .(225، 2000 )شحرور،هیچ دخالتی ندارد  ا ) :فرمايداز اين رو، در آيات وصی  َنِصیبا

ْف  ام  ر ای )بهره (ُروضا اراده و  ۀيعنی سهمی که تعیین مقدار آن در حیط (7(: 4) )نساءشده(  مقر 
َن الله ۀَفِريَض ): فرمايدخواست انسان است، ولی در آيات ارث می ر حکمی) (مِّ  از شده مقر 

 الهی است. ۀی اراديعنی سهمی که تعیین مقدار آن در حیطه (11: (4) )نساء (خدا جانب
کید کردهدر ر ت را بر مسلمانان تأ اند؛ از وايات اسالمی نیز پیشوايان دينی همواره نوشتن وصی 

َلْیَس َيْنَبِغي ِلْلُمْسِلِم َأْن َيِبیَت َلْیَلَتْیِن ِإل  َو » :کندنقل می در روايتی از پیامبر آن جمله امام صادق
ُتهُ  ت سر بر  بر مسلمان سزاور» :«َمْکُتوب ِعْنَد َرْأِسه  َوِصی  نیست که دو شب را بدون نوشتن وصی 

 ۀَمْن َماَت ِبَغْیِر َوِصی  » فرمايد: . در روايتی ديگر حضرت می(317/ 13: 1429)کلینی،  «بالین بگذارد
ت از دنیا برود» :«ۀَجاِهِلی   ۀِمیتَ   َماَت  حر  ال)« به مرگ جاهلی از دنیا رفته است ،کسی که بدون وصی 

د های زيادی از اين قبیل می . همچنین روايت(19/259 :1409، العاملي توان يافت که بر لزوم مؤک 
ت دللت دارند و هم ه میفقیهان و مفس   ۀنوشتن وصی  ال ؤا سگذارند، ام  ران بر اين امر صح 

ت به يک سوم اموال يا منسوخ شدن آن پس از نزول آيات ارث مقی   د شده اينجاست که چرا وصی 
اين کار هیچ دلیل و منطق قرآنی ندارد و سبب »ر در اين زمینه چنین است که است؟ پاسخ شحرو

: 2000)شحرور،  «گردد که بر فرهنگ مردسالری استوار بودعرب آن روز برمی ۀاين امر به جامع
ت ۀ. نمون(295 در آن زمان، مردان »توان يافت. جاهلی می ۀهای دوربارز اين فرهنگ را در وصی 

ت میاموال خود را  تی نداشت، ثروت او به کردند و اگر مردی میبه بزرگان قبیله وصی  مرد و وصی 
آنکه دادند؛ بیرسید و در صورتی که پسر نداشتند، به خويشان ذکور او میفرزندان ذکورش می

ا قرآن بر فرهنگ انسانی تکیه دارد، ام  » ؛(4/38: 2000)شحرور،  «ترين سهمی به دختر دهندکوچک
ماتی رهنگ مردسالری يا قوم عرب و ناسخ و منسوخ تنها در شرائع جاری است؛ مثالا محر  نه بر ف

فرمايد: منسوخ شده است؛ بنا به نص  قرآن که می بوده که در رسالت پیامبر اکرم در شريعت موسی
َم َعَلْیُکم) ذي ُحرِّ ِحل  َلُکْم َبْعَض ال 

ُ
 حالل شما برای گرديده، حرام شما بر که را آنچه از ای پاره تا و) :(َوِْل

ت به يک سوم اموال و (230 :1995)شحرور،  «(50(: 3) عمران )آل (کنم ؛ بنابراين، محدود کردن وصی 
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نافذ ندانستن کامل آن، نه تنها با منطق قرآن سازگاری ندارد، بلکه با نص  صريح آيات قرآنی در 
ين موضوع باب سخن گشوده شده و ا ۀچالش است؛ از اين رو، لزم و ضروری است که دربار

 ها برطرف شود.چالش
 

 . بررسی آیات ارث2-5
ران و فقیهان تفاوتی بنیادين قانون تقسیم ارث در قرآن با ديدگاه مفس   ۀد شحرور دربارديدگاه محم  

دارد؛ اين تفاوت، ريشه در ساختار زبانی آيات دارد که توضیح آن در ادامه بیان خواهد شد. ديدگاه 
شود ر در اين باره بر دو اصل مبتنی است: نخست اينکه آيات ارث، تنها حالتی را شامل میشحرو

پسر و دختر باشند؛ زيرا اگر همه پسر باشند يا همه دختر، بسیار روشن و آشکار  یکه وارثان متوف  
پسر دختر و  یشود. دوم اينکه اگر فرزندان متوف  است که ارث به صورت مساوی بین آنها تقسیم می

و براساس حدود قرآنی اجرا  دختران( ۀپسران و مجموع ۀ)مجموعباشند، تقسیم میراث بین دو مجموعه 
کند که عبارتند از: تساوی افراد دو مجموعه، دو شود.  قرآن کريم در اين باره سه حد را بیان میمی

ابر بیشتر بودن تعداد مردان و سوم از دو بر ۀزنان نسبت به مجموع ۀبرابر بودن تعداد افراد مجموع
شود؛ زنان نسبت به مردان. در حالت نخست، ارث به صورت مساوی میان دو مجموعه تقسیم می

زنان  ۀبرند؛ در حالت سوم، مجموعزنان ارث می ۀمردان دو برابر مجموع ۀدر حالت دوم، مجموع
 برند. دو سوم اموال را به ارث می

 ۀنمايد آيبرای رسیدن به اين منظور، نخست لزم می پردازيم واکنون به توضیح اين مطلب می
 ارث را در اينجا بیاوريم: 

ُه في) ْنَثَیْیِن َفِإْن ُکن  ِنساءا َفْوَق اْثَنَتْیِن َفَلُهن  ُثُلثا ما َتَرَك   ُيوصیُکُم الل 
ُ
َکِر ِمْثُل َحظِّ اْْل َأْولِدُکْم ِللذ 

ْص ة َو ِإْن کاَنْت واِحَد  ا َتَرَك ِإْن کاَن َلُه َوَلٌد َفِإْن َفَلَها النِّ ُدُس ِمم  ْيِه ِلُکلِّ واِحٍد ِمْنُهَما السُّ َبَو
َ
ُف َو ِْل

ُلُث َفِإْن کاَن َلُه ِإْخَو  ِه الثُّ مِّ ُدُس ِمْن َبْعِد َوِصی   ةَلْم َيُکْن َلُه َوَلٌد َو َوِرَثُه َأَبواُه َفأِلُ ِه السُّ مِّ   ُيوصي ةَفأِلُ
ُهْم َأْقَرُب َلُکْم َنْفعاا َفريَض  ِبها َأْو َدْيٍن  َه کاَن َعلیماا  ةآباُؤُکْم َو َأْبناُؤُکْم ل َتْدُروَن َأيُّ ِه ِإن  الل  ِمَن الل 

[  وارثان] اگر پس باشد؛ دختر دو ۀبهر[  میراث در] پسر ۀبهر: کند می سفارش فرزندانتان ۀدربار را شما خدا) (َحکیماا 
 هر برای و. اوست آن از میراث از نیمی باشد، دختر يك اگر و آنهاست، از میراث سوم دو ،باشند دو از بیش و دختر

 و پدر و ندارد فرزندی اگر و باشد، داشته فرزندی اگر است، میراث يك شش - مرده آن - وی مادر و پدر از يك
[  میراث تقسیم اين. ]برد یم يك -شش مادرش دارد، برادرانی اگر و است، يك سه مادرش برای اويند، وارث مادرش

 و پدرانتان که دانید نمی شما. داشته که است وامی و بدهی پرداخت يا کرده که است وصیتی[  گزاردن] از پس
ر است حکمی اين. سودمندترند شما برای کدامشان فرزندانتان  حکمت با و دانا خدا همانا خدا، جانب از شده مقر 

 (.11: (4) )نساء (است
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کنیم آيه با خطاب که مالحظه میچنان»نويسد: شناسی آيه میر با بررسی زباند شحرومحم  
ُه ف  ُيوِصیکُم ) عام شود که خود بیانگر اين معناست که مفاد آيه خطاب شروع می ( َأْوَلِدُکم... يالل 

هاست و اختصاصی به عرب و غیر عرب يا مسلمان و غیر مسلمان و يا انسان گذشته، انسان ۀبه هم
اس)در اينجا به  (ُکم)ضمیر امروزی و آينده ندارد؛ زيرا مرجع  نخست  ۀگردد که در آيبرمی (الن 

ُکُم ) :سوره آمده است ُقوْا َرب  اُس ات  ها الن   .(235: 2000)شحرور،  «(َيا أيُّ
ند، يا تنها زنان نیست تنها مردان آيد که مصداق آيه،اين معنا به دست می «أولِدُکم»از تعبیر 

های او همه پسر باشند يا همه بلکه مقصود، هر دوی آنهاست؛ به عبارتی اگر فردی بمیرد و بچه
تر از آن است که شود و اين بسیار روشنها به صورت مساوی تقسیم می دختر باشند، ارث میان آن

نها دختر نیست، بلکه مقصود دختر و بیان شود؛ از اين رو، منظور از أولد در اين آيه، تنها پسر يا ت
است و ولد  (َوَلد)جمع  (أولد»)زبان عربی پسر هر دو باهم است؛ دلیل اين سخن آن است که در 

و  ولد، اسمی است که بر مفرد» .(8/71: 1409)فراهیدی، « هم بر پسر و هم بر دختر دللت دارد
از « أولِدُکم»وگرنه، به جای  (3/467: 1414)ابن منظور،  «کندجمع، مذکر و مؤنث يکسان دللت می

. (آباُؤُکْم َو َأْبناُؤُکْم ) :آيه به کار رفته است ۀطور که در ادام؛ همان6کرداستفاده می« َأبَناؤُکم»عبارت 
مصداقی آيه را از مرزهای قومی، نژادی، جغرافیايی و تاريخی فراتر  ۀهمچنین خود اين تعبیر جامع

 گیرد.می ها را فراانسان ۀبرد و هممی
نَثَیین َفِإْن ُکن  ِنساءا َفْوَق اْثَنَتْیِن َفَلُهن  ُثُلثا ما َتَرَك َو ِإْن کاَنْت ) در عبارت

ُ
َکِر ِمْثُل َحظِّ اْْل ِللذ 

ْصُف  ةواِحَد  ل در عبارت نخستین به اين شود. با دق  قانون تقسیم ارث بیان می ( َفَلَها النِّ ت و تأم 
به همشب  « أنثی»ريم که در تقسیم ارث تعداد زنان اصل و اساس است؛ زيرا در آيه لفظ بنکته پی می

ه باشد؛ زيرا چگونه ممکن است به أقوی و أعرف از مشب  هقرارگرفته است. در تشبیه نیز بايد مشب  
َکِر ِمْثُل َح ) ف چیز ديگری باشد؟! تعبیرخود ناشناخته و مجهول است، معر  بهی که مشبه ظِّ ِللذ 

نَثَیین
ُ
تعداد زنان  ۀکند و مراد از آن اين است که اگر مجموعنخستین حد  تقسیم ارث را بیان می (اْْل

زنان  ۀمردان دو برابر مجموع ۀمجموع ،3/6و  2/4، 1/2باشد، مانند تعداد مردان  ۀدو برابر مجموع
؛ بدين معنا (240)همان:  2X = Yگونه بیان کرد: توان به زبان رياضی اينبرند که اين را میسهم می

 Y ر است وزنان است که متغی   ۀهمان مجموع Xمتغیر است. در اينجا  Xاست و  X تابعی از Y که
-ی میمردان است که تابعی از زنان است؛ يعنی تعداد زنان در تقسیم ارث مبنا تلق   ۀهمان مجموع

م  کر»شود؛ بنابراين، تقد  َذَکر تابع أنثی بوده و در تقسیم ارث، بدين معناست که « اْلنثی»بر « الذ 
ت اين تقديم را دللتی عل   روح المعانی. در حالی که تفسیر 7سهم ذکر است ۀکنندتعداد أنثی تعیین
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ل مردان قلمداد کرده است و عل   ت دو برابر بودن سهم مردان را نیز در همین برتری بر برتری و تفض 
و فراتر از آن فخر رازی در تفسیر خود برای اين  (2/427 :1415، ي)آلوسداند  مردان بر زنان می

و شايسته خرج نکردن مال است العقل بودن کند که از آن جمله ناقصبرتری چهار دلیل بیان می
 .(9/512 :1420 رازی،)

کر مثال حظ »هی نشده و طبق ر توج  با وجود اين، در تقسیم ارث اصالا به قاعده تابع و متغی   للذ 
نَثَیین) اند. حال اينکه میان تعبیر قرآنیل کردهعم« اْلنثی

ُ
َکِر ِمْثُل َحظِّ اْْل و تعبیر يادشده  (ِللذ 

اإلرث مرد ر در میان است و سهمتفاوت اساسی وجود دارد؛ زيرا در تعبیر قرآنی بحث تابع و متغی  
ويد، ولی تعداد گآيه از تعداد زنان سخن می ۀبه تعداد زنان بستگی دارد و به همین جهت در ادام

اند و میزان ارث آنها به تغییر تعداد مردان يک بار بیشتر نیامده است؛ چون مردان تابعی از زنان
ه و اهتمامی نشده و سهم مرد ربودن توج  مجموعه زنان بستگی دارد، ولی از نگاه فقهی به تابع و متغی  

تنها طبق قرآن در يک حالت  ، در حالی که اين مورد8همواره دو برابر سهم زن تلقی شده است
ا اگر تعداد زنان بیشتر از دو برابر ام  ؛ 9گیرد که تعداد زنان دو برابر تعداد مردان باشندصورت می

تعداد مردان باشد، مثل يک پسر و سه دختر يا چهار پسر و پنج دختر، در اين صورت ارث چگونه 
. پیش (ِنساءا َفْوَق اْثَنَتْیِن َفَلُهن  ُثُلثا ما َتَرَك  َفِإْن ُکن  ): شود؟ پاسخ قرآن بدين شکل استتقسیم می

ت و از آنکه با مثال، مفهوم اين قسمت را بیان کنیم، لزم است در فهم آن درنگی داشته باشیم. با دق  
ل ل در آيه، اين پرسش تأم  جمع است و جمع در زبان « نساء» ۀرسد که واژبرانگیز به ذهن میتأم 

چه توجیهی دارد؛ مگر اين دو « فوق إثنتین»کند، حال آمدن از سه بیشتر دللت میعربی بر سه يا 
کثر»در اينجا استفاده شد و نه از « فوق» ۀيکی نیستند؟ پرسش دوم، چرا از واژ ؛ آيا اين دو يکی «أ

 له است. أها کلید فهم مسهستند يا باهم تفاوت دارند؟ پاسخ به اين پرسش
از حالتی  (َفِإْن ُکن  ِنساءا َفْوَق اْثَنَتْیِن َفَلُهن  ُثُلثا ما َتَرَك ) ۀگفت گزارپرسش نخست بايد  ۀدربار

کند، بلکه هر دو ( به تنهايی بر آن دللت نمینساء و فوق إثنتیندهد که هريک از اين دو )خبر می
دو پسر  یوف  شود: فرض کنیم متخوبی روشن میبا هم  بر آن اشاره دارد. با مثال ذيل مطلب فوق به

و چهار دختر دارد. در اين حالت تعداد دختران چهار و دو برابر پسران است. در اين مثال مصداقی 
برای فوق إثنتین نداريم؛ چراکه نسبت تعداد زنان به مردان برابر با دو شد که مصداق حد  نخست 

نَثَیین)
ُ
َکِر ِمْثُل َحظِّ اْْل ک پسر و سه دختر دارد. در اين حالت ي یر کنیم متوف  است. حال تصو   (ِللذ 

ق شده تعداد زنان سه و نسبت تعداد زنان با مردان سه برابر است. در اين مثال، شرط نساء محق  
دختر داشته  5پسر و  2ا ا اگر متوف  است؛ چراکه نسبت تعداد زنان به مردان از دو بیشتر است، ام  
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که در مثال سوم ديديم، نسبت تعداد چنان 5/2 = 2, 5باشد، در اين حالت نسبت ذيل برقرار است: 
زنان با مردان برخالف دو مثال نخست، عدد کسری بود و اين دقیقاا همان معنايی است که از 

کثر»شود نه از فهمیده می« فوق» هم بر اعداد صحیح و هم بر « فوق» ۀ؛ زيرا در زبان عربی واژ«أ
کثر» ۀاعداد کسری دللت دارد، ولی واژ تر، کند؛ به بیانی روشنا بر أعداد صحیح دللت میتنه« أ

کثر» ت دللت دارد ولی واژ« أ یت و هم بر کیفیت دللت می« فوق» ۀتنها بر کمی  . 10کندهم بر کم 
اِس ل َيْشُکُرون) گواه اين سخن کاربرد قرآنی است. در تعبیرهايی چون ْکَثَر الن  : (2) بقره) (َولِکن  َأ

ْکَثَر ِمْن ذِلَك َفُهْم ُشَرکاءَفِإْن کانُ ) ،(243 ْرِض )، (12: (4) )نساء (وا َأ
َ
ْکَثَر َمْن ِفي اْْل ِإْن ُتِطْع َأ َو

وَك َعْن َسبیِل الله اِس ل َيْعَلُمون) ، (116: (8) أنعام) (ُيِضلُّ ْکَثَر الن  ، (187: (9) )أعراف (َولِکن  َأ
اِس ل ُيْؤِمُن ) ْکَثَر الن  « أکثر»و غیره. بسیار روشن است که در اين آيات  (17: (12) )يوسف (لِکن  َأ

یت دللت دارد و به عدد صحیح اشاره می َنْرَفُع َدَرجاٍت َمْن َنشاُء َو َفْوَق ) ا در آياتکند، ام  بر کم 
َأْو ) ،(88: (14) )نحل (ِزْدناُهْم َعذاباا َفْوَق اْلَعذاب) ،(76: (13) )يوسف (ُکلِّ ذي ِعْلٍم َعلیم

يٍّ َيْغشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسحاٌب ُظُلماٌت َبْعُضها َفْوَق   ُلماٍت فيَکُظ  َبْحٍر ُلجِّ
ِه َفْوَق َأْيديِهم) ،(40: (18) )نور (َبْعض تواند بر هم می« فوق» ۀو غیره، واژ (10: (26) )فتح (َيُد الل 

که تنها بر عدد صحیح دللت « أکثر»ف عدد کسری دللت کند و هم بر عدد صحیح، برخال
 ۀدر اين آيه نشانگر نسبت میان تعداد زنان و مردان است که گاهی نتیج« فوق»داشت؛ پس کاربرد 

 اين نسبت عدد صحیح و گاهی عدد کسری است.
ن ارث زن و مرد را دومین حد  تعیی (َفِإْن ُکن  ِنساءا َفْوَق اْثَنَتْیِن َفَلُهن  ُثُلثا ما َتَرَك ) ا عبارتام   

کند. مراد از اين عبارت نیز آن است که اگر تعداد زنان از دو برابر تعداد مردان بیشتر باشد، بیان می
شدن حد  مزبور در ذيل رسد و يک سوم آن به گروه مردان. برای روشنارث به گروه زنان می 3/2

 آوريم:چند مثال می
 مثال نخست

 گروه زنان گروه مردان
1 3 

 مثال دوم
 گروه زنان گروه مردان

2 5 
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ِإْن کاَنْت واِحَد ) هآي ۀدر ادام ْصُف  ةَو شود؛ يعنی اگر تعداد گروه حد  سوم بیان می (َفَلَها النِّ
شود. به بیانی ديگر، اگر تعداد نفرات دو زنان يک نفر باشد، ارث به طور مساوی تقسیم می

 شود؛ مانند جدول ذيل:يکسان تقسیم میمجموعه باهم برابر باشند، ارث به طور 
 

 گروه زنان گروه مردان

1 
2 
3 

1 
2 
3 

بنابراين، مبنای تقسیم ارث از نگاه قرآن کريم مبتنی بر تعیین ارث زنان است که اين مهم به 
تعداد زنان بستگی دارد. تعداد گروه زنان نیز نسبت به گروه مردان از سه حالت خارج نیست: يا 

يک نفر است، يا دو نفر و يا بیشتر از دو نفر. به همین جهت، قانون ارث، قانونی تعداد زنان 
ت نمی  آوريم:شود. اکنون چند مثال برای تقسیم ارث میهمگانی است و منحصر به يک قوم و أم 

 100دو پسر، يک دختر، زن و مادر هستند؛ اگر کل دارايی اين فرد  یفرض کنیم وارثان متوف   .1
شود: نخست اگر بدهی به کسی نداشته شد، ارث او طبق قرآن به اين صورت تقسیم میمیلیون با

تی از خود به جا نگذاشته باشد،  ارث به  8/1 (ُيوصِی بَها َأْو َدْيٍن  ۀِمن َبْعِد َوِصی  )باشد و وصی 
، 5/87÷  6=  58/14رسد: ارث می 6/1، به مادرش 100÷  8= 5/12رسد؛ يعنی همسرش می

ِإْن کاَنْت واِحَد )روت، طبق حد  سوم ث ۀبقی ْصُف  ةَو % سهم 50شود؛ يعنی تقسیم می ( َفَلَها النِّ
 11. 46/36سهم دختر که برابر است با  %50پسران و 

دو دختر، دو پسر، شوهر و پدر و مادر هستند؛ ارث او طبق قرآن به  ی. فرض کنیم وارثان متوف  2
÷  6=  5/12ارث، يعنی  6/1و به پدر  100÷  4=  25 به شوهر 4/1شود: صورت ذيل تقسیم می

شود و باقی به صورت به مادر داده می 75÷  6=  5/12ارث، يعنی  6/1 شود؛ همچنینداده می 75
ِإْن کاَنْت واِحَد )مساوی، طبق حد  سوم  ْصُف  ةَو شود؛ يعنی میان دو مجموعه تقسیم می ( َفَلَها النِّ

 میلیون به پسران. 25میلیون به دختران و  25
باشد؛ در اين حالت،  )سه دختر دو پسر(مرد بوده و وارثان او زن و پنج فرزند  ی. فرض کنیم متوف  3
-% به دختران می50% به پسران و 50رسد و ما بقی ثروت می 100÷  8=  5/12به همسر  8/1

ِإْن کاَنْت واِحَد ) رسد؛ يعنی طبق حد  سوم ْصُف  ةَو زنان با  ۀيرا نسبت تعداد مجموعز ؛( َفَلَها النِّ
 بوده و مشمول حد  سوم است. 2است که اين رقم کمتر از  5/1مردان برابر با  ۀمجموع
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است؛ )يک پسر و چهار دختر( مرد بوده و وارثان او يک زن، مادر و پنج فرزند  ی. فرض کنیم متوف  4
، 6/1؛ سهم مادر 100÷  8=  5/12، يعنی 4/1شود: سهم زن ارث وی به اين صورت تقسیم می

َفِإن ُکن  ِنَساءا َفْوَق اثَنَتیِن ) دوم ۀنیز طبق قاعد (92/72)و باقیمانده  5/87÷  6=  58/14يعنی 
به پسران. در اين حالت سهم يک  3/1به دختران و  3/2شود؛ يعنی تقسیم می (َفَلُهن  ُثُلَثا َما َتَرك

سهم پسر  92/72÷  3= 30/24شود. می 30/24است، در حالی که سهم يک پسر  15/12دختر 
که از اين میزان سهم  92/72 - 30/24 = 62/48است و سهم دختران برابر است با  3/1که همان 

 .62/48÷  8=  15/12است.   15/12هر دو دختر 
ت است؛ زيرا در در پايان باز اين نکته را يادآور می شويم که طبق نص  قرآن اصل در ارث، وصی 

ت  ت برخالف آيات شرايط سنجیده و عدالت در سطح فردی محقق می ۀهموصی  شود و در وصی 
موصی  ۀَنَسبی است، موصی مختار است و تعیین وارثان و سهم آنها به اراد ۀارث که مبتنی بر رابط

بستگی دارد؛ البته اين سخن بدان معنا نیست که موصی خالف عدل عمل کند، بلکه در همین 
ت نیز تعیین سهم برای پدر و مادر، نزديکان، يتیمان، نیازمندان، نوادگان توصیه شده  آياِت وصی 

ت به مراتب از آيات ارث بیشتر است؛ به بیانی  ۀاست. از اين گذشته، داير شمول وارثان در وصی 
ت کند، ولی در آيات  ديگر، موصی می ق و نسبتی با او ندارد وصی  تواند برای يک فقیر که هیچ تعل 

 برند معلوم و مشخصند. رادی که ارث میارث اف
 

 نتيجه. 6
د شحرور، نتايج ذيل را به همراه بررسی و تحلیل آيات ارث در قرآن کريم با تکیه بر ديدگاه محم  

 دارد:
 خاکی است و عمل به آن در  ۀساکنان کر ۀقوانین ارث در قرآن قوانین عام و خطاب به هم

ت متوفاست.  صورت نبودن وصی 
 رث در قرآن برای حالتی قابل اجراست که وارثان همه مرد يا همه زن نباشند، قوانین ا

وارثان به طور مساوی ارث  ۀبلکه ترکیبی از زن و مرد باشند، در غیر اين صورت، هم
 برند.می

  در قانون ارث توزيع و عدالت عام مطرح است؛ بدين معنی که قانون ارث مبتنی بر نظام
الرث وارثان به تعداد افراد دو ؛ از اين رو، تعیین میزان سهمای است و نه فردیمجموعه

 مجموعه بستگی دارد.
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  طبق ديدگاه قرآن کريم، تعیین سهم ارث گروه مردان به تعداد گروه زنان بستگی دارد؛
 ر و مردان تابعند. زيرا طبق قانون قرآنی در تقسیم ارث، زنان متغی  

 

 نوشت پی
ی يپس ظاهرش حکم و دستور است و باطنش علم و دانش، ظاهرش جلوه و زيبا ؛یرای آن ظاهری است و باطن. 1

هايش به شماره در نیايد و یستارگانی دارد و ستارگانش هم ستارگانی دارد، شگفت ،ژرف و عمیق است شدارد و باطن
ی آن کس که های هدايت، و جايگاه نور حکمت و راهنمای معرفت است براست چراغا د، در آنشوش کهنه نيبعجا

 (.2/600: 1369)کلینی،  صفات را بشناسد
د شحرور به نام2 و  الکتاب و القرآن، . قابل يادآوری است که مطالب اين قسمت از نوشتار حاضر از دو کتاب محم 

خوبی منتقل شود، نگارندگان خود برگرفته شده است و برای اينکه حق  مطلب إداء و مفهوم سخن بهة فقه المرأ
شود به دو کتاب مندان در اين باره توصیه میاند؛ لذا برای عالقهها را بر قسمت اصلی افزودهتی از جمله مثالتوضیحا

 مراجعه کنند.ة فقه المرأيادشده، به ويژه کتاب 
کند . مقصود از قانون توزيع عام اين است که در اين نوع از توزيع حکم برای همۀ افراد به صورت يکسان صدق می3

شود، ولی در توزيع خاص، حکم تقسیم بر مبنای ويژگی و شرايط خاص  ايط فردی آنها در تقسیم لحاظ نمیو شر
 گیرد.افراد صورت می

ای بار معنايی خاص  خود را اند که هر واژهپذيرند و برآنشناسان ترادف معنايی را در زبان نمی. اين دسته از زبان4
های نويسد: يک چیز با نام عین هم باشد؛ برای مثال، ابن فارس در اين باره میدارد و امکان ندارد معنای دو واژه 

د، حسام. نظر ما در اين باره آن است که شمشیر اسم و بقیه، صفات اين گوناگون نامیده می شود؛ مانند سیف، مهن 
 (.59: 1997های آن ابزار است )ابن فارس، اسم هستند که هرکدام بیانگر يکی از ويژگی

مح َنصباا » . اين سه حرف به معنای برپا داشتن چیزی است مانند5 يعنی آن را استوار کردم؛ از اين رو، «: َنَصبُت الرُّ
چینند تا چیزی داخل  ها را اطراف حوض و چاه میگويند؛ زيرا اين سنگ« َنصیب»های کنار حوض يا چاه به سنگ

به میزان مالی که واجب است زکات آن پرداخته شود، (. به همین جهت 5/434: 1404آنها نريزد )ابن فارس، 
؛ لذا (1/225: 1376، ی)جوهرگويند؛ يعنی آن میزان مشخصی از مال که پرداخت زکات آن واجب است « نصاب»
 .(801: 1412، ی)اصفهانبهرۀ مشخص و معین را گويند « نصیب»
ل است:6 ه طباطبايی نیز در اين زمینه قابل تأم   است دللتی «اولد»به جای کلمۀ  «ابنا»ار رفتن لفظ به ک . نظر عالم 
ت خود از واسطه بدون که است فرزندانی به مخصوص «پسر سهم دو»و  «دختر سهم يك»حکم  اينکه بر د می   متول 

 (.4/207، 1417)طباطبايی،  اند شده
ل  ۀهذه الجمل تقديم الخبر علی المبتدأ في» نويسد:در اين باره می التحرير و التنوير. تفسیر 7 للتنبیه من أو 

ه لم يکن لهم به عهد من قبل إذ کان الذکور  اْلمر علی أن  الذکر صار له شريك في اإلرث و هو اْلنثی ْلن 
ه و ل حظ  لإلناث  (4/45، 2000)ابن عاشور، « يأخذون المال الموروث کل 

، «لألنثیین مثل حظ الذکر»، «ْلنثیینللذکر مثل حظي ا». اگر مقصود غیر اين بود، پس چرا تعبیرهايی چون 8
 به کار نرفته است؟« للذکر مثال حظ اْلنثیین»و « لألنثی نصف حظ الذکر»



152  شحرور محمد نگاه از ارث آیات شناختی زبان بررسی 

ران و فقیهان در اين قسمت از آيه حذفی صورت گرفته است که در اصل، آيه  ۀ. ناگفته نماند که از نگاه هم9 مفس 
ا دختر و پسر باشد، ولی اگر همه  چنین بوده است: سهم پسر برابر با دو سهم دختر در صورتی است که فرزندان متوف 

 (3/24: 1372ـ طبرسی،  207/ 4دختر باشند، حکم بدين صورت است... )طباطبايی، 
اين واژه در مکان و زمان و جسم و عدد و مقام و منزلت به  خوانیم:می« فوق». در مفردات راغب اصفهانی دربارۀ 10

(. پیداست که در سنجش زمان و مکان و جسم، هر دو عدد صحیح و کسری 648 :1412 رود )اصفهانی،کار می
 کاربرد دارد.

ا . در مثال11  میلیون تومان است. 100های بعدی نیز فرض بر اين بوده که دارايی متوف 
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