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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 AnNisa. 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.
Keywords: Quran, Mohammad Shahrour, Heritage, Linguistics,
Limit.

*. Corresponding author: mnnabiahmadi@razi.ac.ir

  138بررسی زبانشناختی آیات ارث از نگاه محمد شحرور

بررسی زبانشناختی آیات ارث از نگاه محمد شحرور
محمدنبی احمدی

*

دانشيار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه رازی ،کرمانشاه

مهدی پورآذر
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عرب دانشگاه رازی ،کرمانشاه
(از ص  137تا ص )153
تاريخ دريافت ،1395/8/25 :تاريخ پذيرش1399/02/02 :

چکيده
طرح قرآنپژوهی محمد شحرور میکوشد میان متن قرآنی ،معرفت و ذهنیت انسانی تعاملی سازنده و فعال برقرار
کند و فهم قرآنی را از حد و مرز خوانشها و تفسیرهای گذشته که گاهی هالهای از قداست و نقدگريزی را به خود
گرفتهاند ،جدا سازد .موضوع ارث و تقسیم ترکه متوفی در آيۀ يازده سورۀ نساء بیان شده است .فهم و برداشت مفسران
قرآنی و مسلمانان از اين آيه  -که البته جزء بديهیات تلقی میشود  -بر اين پايه استوار شده که سهم اإلرث پسر دو
برابر سهم اإلرث دختر است؛ ولی در روش قرآنپژوهی محمد شحرور که به طور کلی شالودۀ آن به واکاوی
نشانههای زبانی در چارچوب تفسیر قرآن به قرآن مبتنی است ،پرده از فهمی نوين و متفاوت از اين آيه برمیدارد که از
آن در دانش رياضیات به نظام مجموعهها و معادله يک مجهولی ياد میشود که متغیر  Xتعداد گروه زنان است .طبق
اين فهم ،نخست کاربرد آيه در جايی است که فرزندان متوفی ترکیبی از دختر و پسر باشند و دوم اين که فرمول تقسیم
ترکه از سه حالت خارج نیست و تنها در يک حالت سهم اإلرث مجموعه مردان دو برابر سهم اإلرث مجموعه زنان
ا
است .اين سخن بدان معناست که اول ما در تقسیم ارث دو مجموعه به نام مجموعۀ مردان و مجموعۀ زنان داريم ،نه
يک مجموعه و اگر فرزندان متوفا همه دختر يا همه پسر باشند ،در اين صورت ارث به صورت مساوی میان آنها
ا
تقسیم میشود؛ ثانیا میزان سهم افراد در ارث به تعداد اعضای مجموعۀ زنان و نسبت آن با مجموعۀ مردان بستگی
دارد که متن قرآنی برای اين مورد سه حد معین کرده است .نگرش شحرور در عرصۀ مطالعات قرآنی ،از يک سو،
تفکر سنتی و موروثی را در اين زمینه در هم مینوردد و از ديگر سو ،راهکارهای سازندهای را برای حل و رفع
مشکالت و چالشهای پیشروی فهم قرآنی بیان میدارد.
واژههای کليدی :قرآن ،ارث ،زبانشناسی ،حد ،محمد شحرور.
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 .1مقدمه
متنهای زبانی با شیوهای خاص ،حقیقت و واقعیت را بازگو میکنند و بیش از آنکه معنا را به
صراحت و آشکارا منتقل نمايند ،آن را در قالبی از نشانهها بیان میدارند .زبانشناسان بر اين باورند
که هر گزارۀ زبانی از سازه های ارتباطی کالم مانند فرستنده ،گیرنده ،مکان ،زمان ،سازوکار انتقال
پیام ،پیام و حالت روحی و روانی نويسنده/گوينده ،تأثیر میپذيرد و برای رسیدن به ليۀ درونی
معنا ،نه تنها لزم است ،بلکه ضروری است که ما از اين سازههای ارتباطی سخن ،آگاهی داشته
باشیم .از سوی ديگر ،فهمیدن متونی که با سازههای عمیق همراه است (متون ادبی) ،کار دشواری
است؛ زيرا در چنین متونی ،معنا در نوع گفتن گوينده/نويسنده و شبکۀ پیچیدهای از نشانههای
زبانی نهفته شده است و همین ويژگی موجب میشود تا خوانش اينگونه متون به فعالیتی پويا
تبديل شود؛ به سخن ديگر ،زمانی که بار معنا فزونتر از تحمل ساختار زبان میشود و انباشتی از
معانی به وجود میآيد ،تأويل گزار ناگزير میشود که معنای مورد نظر شاعر/نويسنده را از درون
بازیهای زبانی بیرون بکشد (عزب دفتری )9 :1387 ،و معنای به دست آمده از اين تالش و کنکاش،
همان جهان دوم متن است؛ يعنی همان معانی و مفاهیمی که بیان آنها هدف اصلی فرستنده
است .اين نوع فهمی دن متن لزم است ،ولی کافی نیست .فهمیدن کامل هر متن ،زمانی اتفاق می-
افتد که افزون بر اين ،خواننده از جهان نخست نیز شناخت کافی داشته باشد؛ يعنی از جهان
مخاطبان و بسترهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،ايدئولوژيک و مانند آن آگاه باشد؛ زيرا هیچ
متنی در خأل شکل نمیگیرد ،بلکه متن يا به صورت منفعالنه واقعیت بیرون را بازگو میکند يا به
صورت فعالنه میکوشد واقعیت بیرونی را به سمت اصالح و تکامل پیش ببرد.
اما قرآن به عنوان يک متن با متون بشری تفاوتی بنیادين دارد و آن اين است که از سوی خداوند
علیم به انسانها فرستاده شد ه است .اين سخن بدان معناست که مفاهیم و معانی اين کتاب،
مرزهای جغرافیايی و تاريخی را درهم نورديده و خوانشی همیشگی و فرازمانی و فرامکانی به خود
گرفته است .اين ويژگی معجزهآسا که با نظام نشانهای زبان صورت پذيرفته است ،ما را بر آن
میدارد تا نخست يقین کنیم که هر گونه تغییر در نشانههای زبانی اين کتاب بیجهت و بیحکمت
نیست ،بلکه معنادار و هدفمند است (السامرائی )11 :2003 ،و دوم اينکه فهمیدن معنا و مفهوم آن در
گرو معرفت انسانی است؛ معرفتی که همواره در حال تغییر و تحول است و به همین سبب ،ايستايی
ِ

و پويايی ،بارزترين مزي ت و راز ماندگاری اين کتاب آسمانی است؛ ايستايی در متن و پويايی در
مضمون .سوم اينکه قرآن به زبان عربی نازل شده است؛ زبانی که براساس ديدگاه پژوهشگران

زبانهای سامی ،کاملترين زبان در میان زبانهای سامی است .اين زبان به دلیل برخوردار بودن از
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تنوع ساختار صرفی واژگان در میان زبانهای دنیا بینظیر است؛ چراکه در اين زبان يک واژه با
قرارگرفتن در صیغههای گوناگون ،معانی مختلفی به خود میگیرد (حماد.)37 :2007 ،
بر اين اساس ،در نوشتار حاضر از آيات ارث ،خوانشی امروزين با تکیه بر ديدگاه «محمد
شحرور» ارايه میشود و برای رسیدن به اين مقصود ،نخست نگاهی گذرا به زندگانی ،آثار و روش
قرآن پژوهشی او میاندازيم.
 .2زندگانی محمد شحرور
محمد شحرور از قرآنپژوهان نوانديش سوری است که در سال  1938میالدی چشم به جهان
ِ
گشود .او دوران تحصیالت آغازين را در دمشق گذراند و در سال  1959برای ادامۀ تحصیل در
رشتۀ مهندسی شهرسازی راهی روسیه شد .شحرور در سال  1964توانست تحصیالت خود را به
پايان برساند .پس از آن وی به سوريه برگشت و در دانشگاه دمشق به عنوان استاد مدعو در رشتۀ
شهرسازی تدريس کرد .سپس برای ادامۀ تحصیل در اين رشته به ايرلند رفت و توانست مدرک
کارشناسی ارشد خود را در سال  1969و دکترای خود را در سال  1972دريافت کند .از محمد
شحرور در رشتۀ مهندسی شهرسازی کتابهای چندی به چاپ رسیده است ،اما مطالعات قرآنی
وی به سال  1967برمیگردد که در کشور ايرلند مشغول به تحصیل بود .قرآنپژوهی شحرور 23
سال ( )1990ادامه يافت .پس از آن وی به چاپ کتاب و آثار خود در اين زمینه همت گماشت.
نخستین اثر او در اين باره کتاب الکتاب والقرآن؛ قراءۀ معاصرۀ بود .کتاب يادشده در مدت شش
سال ،پنج بار تجديد چاپ شد و در جهان اسالم تالطمی به پا کرد و چند تن از منتقدان و
قرآن پژوهان به نقد و بررسی و تجزيه و تحلیل بنیادی انديشههای قرآنی وی دست زدند که حاصل
اين تالشها در قالب دهها عنوان مقاله و کتاب ،گاه درچند جلد ،در جهان عرب منتشر شد .او
سپس ديگر آثار خود را دربارۀ قرائت معاصر از قرآن و اسالم به جامعۀ قرآنپژوهان و انديشمندان
اسالمی عرضه کرد.
 .3آثار محمد شحرور
محمد شحرور در حوزۀ پژوهشهای قرآنی تألیفات زيادی اعم از کتاب و مقالت دارد که

مهمترين آنها عبارتاند از .1 :الکتاب والقرآن؛ قراءة معاصرة؛  .2الدولۀ والمجتمع؛ .3
اإلسالم واإليمان ،منظومة القيم؛  .4نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي ،فقه المرأة؛ .5
تجفيف منابع اإلرهاب؛  .6القصص القرآني ،المجلدين؛  .7السنۀ الرسولية والسنة النبوية،
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رؤية جديدة؛  .8الدين والسلطة ،قراءۀ معاصرۀ للحاكمية؛ ُّ .9أم الکتاب وتفصيلها :قراءة
معاصرة في الحاكمية اإلنسانية.
و کتابی به زبان انگلیسی با عنوان
The Qur’an, Morality and Critical Reason – The Essential Muhammad Shahrur

 .4قرآنشناسی محمد شحرور
ا
شحرور ساختار قرآن را اينگونه شرح میدهد :قرآن اساسا نوعی پیام است که خداوند متعال آن را
برای انسانها فرستاده است و از آن حیث که پیام است ساختاری متشکل از چهار بخش اصلی
دارد :نخست ،فرستندۀ پیام (خداوند)؛ دوم ،گیرندۀ پیام (پیامبر و به تبع او امت اسالم)؛ سوم ،مقصود
فرستنده (معنا و مفهوم) و چهارم ،نظامی نشانهشناختی که محمل مبادلۀ پیام میان فرستنده و گیرندۀ
پیام است (زبان عربی).

او تفاوت بنیادين متن قرآنی را با متون بشری در فرستنده و گیرندۀ آن میداند؛ از يک سو ،اين
کتاب از جانب خداوندی است که عالم مطلق است؛ يعنی علم او به پديدههای هستی ثابت،
مطلق و کامل است ،ولی دانش انسانی ،محدود ،مقید و دائم در حال تغییر و تحول است و از ديگر
سو ،گیرنده و مخاطب آن انسان است؛ انسانی که در چارچوب و تنگنای زمانی و مکانی قرار داشته
و معرفت و دانش او همواره در حال تغییر و تکامل است و هرگز رنگ ثابت و مطلق ندارد .حال
پرسش تأملبرانگیز اينجاست که چگونه میتوان میان امر ثابت و متغیر سازگاری و هماهنگی برقرار
کرد؟ شحرور معجزه بودن قرآن را در اين نکته میداند و مینويسد :از آنجا که خداوند ،عالم مطلق
و سابق است و میداند که طی زمان ،مسیر معرفتی انسانها چه تغییری میکند ،تنها او میتواند
چنین متنی را بیافريند که از خوانشی همیشگی برخوردار باشد و خوانش دايمی اين متن نیز در
زبان آن نهفته است؛ در نتیجه ،برای فهمیدن قرآن چارهای جز اين نیست
شیوۀ کاربرد نظام نشانهای ِ

که با تأمل و نگاهی ژرفبینانه به ساختار زبانی آن داشته باشیم و اين مهم زمانی حاصل میشود که
در فهم قرآن از دانشهای نوين بهره بگیريم ،وگرنه نمیتوان خوانشی عقالنی و منطقی و علمی از
قرآن داشت (شحرور .)40-37 :2013 ،با زبان تمثیل میتوان ايستايی متن و پويايی مضمون قرآن را
اينگونه بیان کرد که پديدۀ مسافرت از ديرباز در جوامع انسانی وجود داشته است و در زندگی
انسانهای گذشته مسافرت امر رايجی بوده است ،ولی آنها متناسب با امکانات آن زمان به سفر
میرفتند؛ برای مثال ،دو قرن پیش انسان با چهارپايانی چون اسب ،شتر ،الغ و غیره سفر میکرد،
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ولی امروزه با ابزارهای مدرن به سفر میرود .در اين مثال اصل سفر امری ثابت است ،ولی شیوۀ
مسافرت فرق کرده است.
بنابراين ،از میان برداشتن موانع معرفتی ،شرط لزم برای ورود به جهان متن مقدس است و
میزان بهرهمندی انسانها از متن قرآن به سطح آگاهی و شناخت آنها بستگی دارد .چنین نگاهی به

ْ
ََ
ُ ْ
قرآن تناسب بیشتری با روايت رسول خدا (ص) دارد که فرمودند« :فظ ِاه ُرُه حک ٌم َو َب ِاط ُن ُه ِعل ٌم،
َ ُ َ َ
ُُ َ ُ
َ َ
َ ُُ َ ٌ َ َ ُُ َ ٌ َُ ُ ُ ٌ َ َ َ ُ ُ
وم ِه نج ٌوم ،ل ت ْح َصی عج ِائ ُب ُه َو ل ت ْبلي غ َر ِائ ُب ُه،
ظ ِاهره أ ِنیق و ب ِاطنه ع ِمیق ،له نجوم و علی نج ِ
َ َ ُ ُْ َ َ ََ ُ ْ ْ َ َ َ ٌ ََ َْ ْ َ َ ْ ََ َ
َ 1
الصفة» (کلینی:1369 ،
ف
ِف ِیه مص ِابیح الهدی و منار ال ِحکمۀ و د ِلیل علی المع ِرفۀ ِلمن عر
ِ

.)597/2

قابل يادآوری است که ديدگاه اين انديشمند نه فهم سنتی از قرآن را نفی میکند و نه بر آن خرده
میگیرد ،بلکه می کوشد با تکیه بر معرفت امروزين ،خوانشی نو و متناسب با عصر کنونی به دست
دهد.
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 .5بررسی ارث از دیدگاه محمد شحرور
قرآن کريم در دو موقعیت از ارث سخن گفته است :نخست ،در آيات وصیت و بار ديگر در آيات
ارث .در آيات ارث ،خود قرآن چگونگی و نحوۀ تقسیم ارث را بین وارثان بیان کرده است ،ولی در
آيات وصیت ،اين امر بر عهدۀ وصیتکننده نهاده شده است .افزون بر اين ،در آيات وصیت ،قانون
توزيع خاص و عدالت فردی مطرح است ،ولی در آيات ارث قانون توزيع عام 3و عدالت جمعی

حاکم است؛ به بیانی ديگر ،تقسیم ارث بر مبنای آيات وصیت به خواسته و ارادۀ شخص موصی
بستگی دارد ،ولی در آيات ارث قانون تقسیم ماترک بیان شده است.
از آنجايی که تقسیم ارث در آيات وصیت بر عهدۀ وصیتکننده است و میزان سهم وارثان را او
تعیین میکند ،به توضیح نیاز ندارد و کافی است وارثان طبق وصیت موصی عمل کنند ،اما در آيات
ارث چگونگی تقسیم ماترک متوفا محل بحث و بررسی است که در ادامه بدان میپردازيم.
 .5-1اصالت و تقدم عمل به وصيت متوفا بر قانون ارث
محمد شحرور در بحث خود دربارۀ آيات ارث برای اصالت و تقدم عمل به وصیت میت در تقسیم
اموال او ،پنج دلیل میآورد که عبارتاند از:
 .1تعداد آيات وصیتی که در قرآن آمده است ،حدود سه برابر بیشتر از آيات ارث است و اين
خود اهمیت موضوع وصیت را میرساند.
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 .2امر به وصیت در قرآن با تأکید تمام بیان شده است و جزء مستحب مؤکد به شمار میرود.

ُ ََ ُ َ َ َ
اين مهم از تعبیر آيۀ  180سورۀ بقره فهمیده میشود که میفرمايد( :ک ِت َب عل ْیک ْم ِإذا حض َر
َ ًّ َ َ ْ
َْ َ ْ َ ْ ََْ َ ْ َ ْ ُ
َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ََ َ َ ا َْ
لی ال ُمت ِقین)
وف حقا ع
أحدکم الموت ِإن ترك خیرا الو ِصیة ِللو ِالدي ِن واْلقر ِبین ِبالمعر ِ
(بر شما مقرر شده است که چون يکی از شما را مرگ فرا رسد ،اگر مالی بر جای گذارد ،برای پدر و مادر و

خويشاوندان [خود] به طور پسنديده وصیت کند [اين کار] حقی است بر پرهیزگاران» .ناگفته پیداست که
ُ
تعبیر «ک ِت َب» بر اهمیت و ضرورت عمل به مأموربه دللت دارد)

ُ
َْ َ
وصی بها)
 .3در قسمت پايانی آيات ارث خداوند بلندمرتبه میفرمايدِ ( :من بع ِد و ِصیۀ ي ِ
([البته همۀ اينها] پس از انجام وصیتی است که او بدان سفارش کرده است) (نساء ( .)11 :)4بسیار

روشن است که عمل به قانون ارث در صورتی است که متوفی وصیتی از خود به جا
نگذاشته باشد.
 .4در وصیت ،توزيع خاص و عدالت فردی مد نظر است؛ يعنی وصیتکننده شرايط و
ويژگیهای افراد را لحاظ میکند و بدين ترتیب میان افراد مساوات و برابری فردی را محقق
میسازد ،در حالی که در آيات ارث سخن از توزيع عام و عدالت کلی است؛ يعنی وضع
قوانین کلی بدون لحاظ شرايط و خصوصیات فردی افراد .به بیانی ديگر ،موضوع ارث در
آيات وصیت حدی است؛ يعنی اندازه و میزان آن مشخص است و خود وصیتکننده مقدار
آن را تعیین میکند ،ولی در آيات ارث ،اين مورد حدودی است؛ يعنی کلی و نسبی است
که از سوی شارع بیان میشود.
 .5مورد پنجم که میتوان آن را دلیل عمده و اساسی شحرور در اين زمینه تلقی کرد ،بررسی
زبانشناسی دو واژۀ «نصیب» و «حظ» است که اولی در آيات وصیت و دومی در آيات
ارث آمده است .پرسش تأملبرانگیزی که شحرور مطرح میکند ،اين است که چرا قرآن در
آيات وصیت دربارۀ تقسیم ارث واژۀ «نصیب» را به کار برده و دربارۀ آيات ارث ،واژه
«حظ» را بیان کرده است .پرسشی که هرگز برای مفسران و فقهیان مطرح نبوده است .او در
پاسخ به اين پرسش با تکیه بر ديدگاه ابوعلی فارسی ،احمد بن فارس و ديگران 4مبنی بر رد

ترادف معنايی مینويسد« :ناگفته پیداست که چنین گزينشی آن هم در متن قرآنی ،هرگز
اتفاقی و تصادفی نیست و نمیتوان آن را با ذهنیت ترادفی حل کرد؛ در زبان عربی ،به ويژه
در ادبیات قرآن ،زمانی واژۀ نصیب به کار میرود که اندازه و مقدار سهم مشخص باشد و
اين مقدار معین با خواسته و ارادۀ خود افراد (وصیتکنندگان) صورت پذيرد» (شحرور:2000 ،

.)72
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 .6پس در نصیب 5دو چیز مد نظر است :نخست اينکه اندازه و مقدار سهم مشخص است و
دوم آنکه اين اندازه را افراد تعیین میکنند؛ از اين رو ،برای مثال گفته میشود نصاب زکات،
نصاب الرواتب (میزان حقوق) ،نصاب ساعات التدريس (میزان ساعات تدريس)؛ در همۀ اين
ا
ا
مثالها اول مقدار مشخص است و ثانیا اين مقدار مشخص از سوی خود افراد تقسیمکننده
صورت میگیرد ،ولی در حظ برخالف نصیب ،شخص در تعیین میزان و مقدار سهم خود،

َ
هیچ دخالتی ندارد (شحرور .)225 ،2000 ،از اين رو ،در آيات وصیت میفرمايد( :ن ِص ایبا
ْ ا
مف ُروضا) (بهرهای مقرر شده) (نساء ( )7 :)4يعنی سهمی که تعیین مقدار آن در حیطۀ اراده و
َ َ ِّ َ
خواست انسان است ،ولی در آيات ارث میفرمايد( :فريضۀ من الله) (حکمی مقرر شده از
ِ
جانب خدا) (نساء ( )11 :)4يعنی سهمی که تعیین مقدار آن در حیطهی ارادۀ الهی است.

در روايات اسالمی نیز پیشوايان دينی همواره نوشتن وصیت را بر مسلمانان تأکید کردهاند؛ از

َ
َْ َ َ َ
ْ
آن جمله امام صادق در روايتی از پیامبر نقل میکند« :ل ْی َس َي ْن َب ِغي ِلل ُم ْس ِل ِم أن َي ِبیت ل ْیل َت ْین ِإل َو
ِ
َْ ْ
ُ ُْ
َو ِصیت ُه َمکتوب ِعند َرأ ِسه»« :بر مسلمان سزاور نیست که دو شب را بدون نوشتن وصیت سر بر
َ َ
بالین بگذارد» (کلینی .)317 /13 :1429 ،در روايتی ديگر حضرت میفرمايدَ « :م ْن َمات ِبغ ْی ِر َو ِصیۀ
َ َ َ َ
اه ِلیۀ»« :کسی که بدون وصیت از دنیا برود ،به مرگ جاهلی از دنیا رفته است» (الحر
مات ِمیتۀ ج ِ
العاملي .)259/19 :1409 ،همچنین روايتهای زيادی از اين قبیل میتوان يافت که بر لزوم مؤکد
نوشتن وصیت دللت دارند و همۀ فقیهان و مفسران بر اين امر صحه میگذارند ،اما سؤال
اينجاست که چرا وصیت به يک سوم اموال يا منسوخ شدن آن پس از نزول آيات ارث مقید شده
است؟ پاسخ شحرور در اين زمینه چنین است که «اين کار هیچ دلیل و منطق قرآنی ندارد و سبب
اين امر به جامعۀ عرب آن روز برمیگردد که بر فرهنگ مردسالری استوار بود» (شحرور:2000 ،

 .)295نمونۀ بارز اين فرهنگ را در وصیتهای دورۀ جاهلی میتوان يافت« .در آن زمان ،مردان
اموال خود را به بزرگان قبیله وصیت میکردند و اگر مردی میمرد و وصیتی نداشت ،ثروت او به
فرزندان ذکورش میرسید و در صورتی که پسر نداشتند ،به خويشان ذکور او میدادند؛ بیآنکه
کوچکترين سهمی به دختر دهند» (شحرور)38/4 :2000 ،؛ «اما قرآن بر فرهنگ انسانی تکیه دارد،
ا
نه بر فرهنگ مردسالری يا قوم عرب و ناسخ و منسوخ تنها در شرائع جاری است؛ مثال محرماتی
در شريعت موسی بوده که در رسالت پیامبر اکرم منسوخ شده است؛ بنا به نص قرآن که میفرمايد:

َ ُ

َ ُ َْ َ

ُ َ ََ ُ

(و ِْل ِحل لک ْم بعض الذي ح ِّرم عل ْیکم)( :و تا پارهای از آنچه را که بر شما حرام گرديده ،برای شما حالل

کنم) (آلعمران (( »)50 :)3شحرور)230 :1995 ،؛ بنابراين ،محدود کردن وصیت به يک سوم اموال و
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نافذ ندانستن کامل آن ،نه تنها با منطق قرآن سازگاری ندارد ،بلکه با نص صريح آيات قرآنی در
چالش است؛ از اين رو ،لزم و ضروری است که دربارۀ اين موضوع باب سخن گشوده شده و
چالشها برطرف شود.
 .5-2بررسی آیات ارث
ديدگاه محمد شحرور دربارۀ قانون تقسیم ارث در قرآن با ديدگاه مفسران و فقیهان تفاوتی بنیادين
دارد؛ اين تفاوت ،ريشه در ساختار زبانی آيات دارد که توضیح آن در ادامه بیان خواهد شد .ديدگاه
شحرو ر در اين باره بر دو اصل مبتنی است :نخست اينکه آيات ارث ،تنها حالتی را شامل میشود
که وارثان متوفی پسر و دختر باشند؛ زيرا اگر همه پسر باشند يا همه دختر ،بسیار روشن و آشکار
است که ارث به صورت مساوی بین آنها تقسیم میشود .دوم اينکه اگر فرزندان متوفی دختر و پسر
باشند ،تقسیم میراث بین دو مجموعه (مجموعۀ پسران و مجموعۀ دختران) و براساس حدود قرآنی اجرا
می شود .قرآن کريم در اين باره سه حد را بیان میکند که عبارتند از :تساوی افراد دو مجموعه ،دو
برابر بودن تعداد افراد مجموعۀ زنان نسبت به مجموعۀ مردان و سوم از دو برابر بیشتر بودن تعداد
زنان نسبت به مردان .در حالت نخست ،ارث به صورت مساوی میان دو مجموعه تقسیم میشود؛
در حالت دوم ،مجموعۀ مردان دو برابر مجموعۀ زنان ارث میبرند؛ در حالت سوم ،مجموعۀ زنان
دو سوم اموال را به ارث میبرند.
اکنون به توضیح اين مطلب میپردازيم و برای رسیدن به اين منظور ،نخست لزم مینمايد آيۀ
ارث را در اينجا بیاوريم:

ََ ُُ
ا َ َ ْ
َ َ
َ ْ ُ َ ِّ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ
ُ ُ ُ َْ ُ
ُ
ساء ف ْوق اث َن َت ْین فل ُهن ثلثا ما ت َرك
لدک ْم ِللذک ِر ِمثل حظ اْلنث َی ْین ف ِإن کن ِن
(يوصیکم الله في أو ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ِّ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ِّ
ْ ُ َ ُّ ُ
َ ْ َ ْ
َ َ ْ َ َ ٌَ َ ْ
السد ُس ِمما ت َرك ِإن کان ل ُه َولد ف ِإن
واح ٍد ِمنهما
واحدة فلها النصف و ِْلبو ي ِه ِلکل ِ
و ِإن کانت ِ
َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ِّ ُّ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ِّ ُّ ُ
السد ُس ِم ْن َب ْع ِد َو ِصیة ُيوصي
لم يکن له ولد و و ِرثه أبواه ف ِألم ِه الثلث ف ِإن کان له ِإخوة ف ِألم ِه
َ
َ َ َ ا
َ ْ َ َ َْ َ ُ َْ ا َ
َْ َ ْ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ
ناؤک ْم ل تد ُرون أ ُّي ُه ْم أق َر ُب لک ْم نفعا فريضة ِم َن الل ِه ِإن الله کان علیما
ِبها أو دين آباؤکم و أب
َ ا ٍ
حکیما) (خدا شما را دربارۀ فرزندانتان سفارش میکند :بهرۀ پسر [در میراث] بهرۀ دو دختر باشد؛ پس اگر [وارثان]
دختر و بیش از دو باشند ،دو سوم میراث از آنهاست ،و اگر يك دختر باشد ،نیمی از میراث از آن اوست .و برای هر
يك از پدر و مادر وی  -آن مرده  -شش يك میراث است ،اگر فرزندی داشته باشد ،و اگر فرزندی ندارد و پدر و
مادرش وارث اويند ،برای مادرش سه يك است ،و اگر برادرانی دارد ،مادرش شش -يك میبرد[ .اين تقسیم میراث]
پس از [گزاردن] وصیتی است که کرده يا پرداخت بدهی و وامی است که داشته .شما نمیدانید که پدرانتان و
فرزندانتان کدامشان برای شما سودمندترند .اين حکمی است مقرر شده از جانب خدا ،همانا خدا دانا و با حکمت
است) (نساء (.)11 :)4
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محمد شحرور با بررسی زبانشناسی آيه مینويسد« :چنانکه مالحظه میکنیم آيه با خطاب

َ َ ُ

عام ( ُيوص ُ
یکم الل ُه في أ ْول ِدکم )...شروع میشود که خود بیانگر اين معناست که مفاد آيه خطاب
ِ
به همۀ انسان هاست و اختصاصی به عرب و غیر عرب يا مسلمان و غیر مسلمان و يا انسان گذشته،

ُ

امروزی و آينده ندارد؛ زيرا مرجع ضمیر (کم) در اينجا به (الناس) برمیگردد که در آيۀ نخست

ُ ْ

ُ

َ ُّ
ُ
أولدکم» اين معنا به دست میآيد که مصداق آيه ،تنها مردان يا تنها زنان نیستند،
از تعبیر « ِ

سوره آمده است( :يا أيها الن ُ
اس اتقوا َربک ُم)» (شحرور.)235 :2000 ،

بلکه مقصود ،هر دوی آنهاست؛ به عبارتی اگر فردی بمیرد و بچههای او همه پسر باشند يا همه
دختر باشند ،ارث میان آنها به صورت مساوی تقسیم میشود و اين بسیار روشنتر از آن است که
بیان شود؛ از اين رو ،منظور از أولد در اين آيه ،تنها پسر يا تنها دختر نیست ،بلکه مقصود دختر و
َ
پسر هر دو باهم است؛ دلیل اين سخن آن است که در زبان عربی «(أولد) جمع ( َولد) است و ولد
هم بر پسر و هم بر دختر دللت دارد» (فراهیدی« .)71/8 :1409 ،ولد ،اسمی است که بر مفرد و
ُ
أولدکم» از
جمع ،مذکر و مؤنث يکسان دللت میکند» (ابن منظور )467/3 :1414 ،وگرنه ،به جای « ِ
ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُْ
َ ُ
عبارت «أ َبناؤکم» استفاده میکرد6؛ همانطور که در ادامۀ آيه به کار رفته است( :آباؤکم و أبناؤکم).
همچنین خود اين تعبیر جامعۀ مصداقی آيه را از مرزهای قومی ،نژادی ،جغرافیايی و تاريخی فراتر
میبرد و همۀ انسانها را فرا میگیرد.

ََ ُُ
ا َ َ ْ
َ ْ ُ َ ِّ ْ ُ َ َ ْ ُ
َ َ ْ َ ْ
ساء ف ْوق اث َن َت ْین فل ُهن ثلثا ما ت َرك َو ِإن کانت
در عبارت ( ِللذک ِر ِمثل حظ اْلنث َیین ف ِإن کن ِن
ِ
َ َ َ ِّ ْ ُ
واحدة فل َها النصف) قانون تقسیم ارث بیان میشود .با دقت و تأمل در عبارت نخستین به اين
ِ
نکته پی میب ريم که در تقسیم ارث تعداد زنان اصل و اساس است؛ زيرا در آيه لفظ «أنثی» مشبهبه
قرارگرفته است .در تشبیه نیز بايد مشبهبه أقوی و أعرف از مشبه باشد؛ زيرا چگونه ممکن است

َ ْ ُ َ ِّ
مشبهبهی که خود ناشناخته و مجهول است ،معرف چیز ديگری باشد؟! تعبیر ( ِللذک ِر ِمثل حظ
َُْ
اْلنث َیین) نخستین حد تقسیم ارث را بیان میکند و مراد از آن اين است که اگر مجموعۀ تعداد زنان
دو برابر مجموعۀ تعداد مردان باشد ،مانند  4/2 ،2/1و  ،6/3مجموعۀ مردان دو برابر مجموعۀ زنان
سهم میبرند که اين را میتوان به زبان رياضی اينگونه بیان کرد( 2X = Y :همان)240 :؛ بدين معنا
که  Yتابعی از  Xاست و  Xمتغیر است .در اينجا  Xهمان مجموعۀ زنان است که متغیر است و Y

همان مجموعۀ مردان است که تابعی از زنان است؛ يعنی تعداد زنان در تقسیم ارث مبنا تلقی می-
ََ
شود؛ بنابراين ،تقدم «الذکر» بر «اْلنثی» بدين معناست که ذکر تابع أنثی بوده و در تقسیم ارث،
تعداد أنثی تعیینکنندۀ سهم ذکر است .7در حالی که تفسیر روح المعانی علت اين تقديم را دللتی
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بر برتری و تفضل مردان قلمداد کرده است و علت دو برابر بودن سهم مردان را نیز در همین برتری
مردان بر زنان میداند (آلوسي )427/2 :1415 ،و فراتر از آن فخر رازی در تفسیر خود برای اين
برتری چهار دلیل بیان میکند که از آن جمله ناقصالعقل بودن و شايسته خرج نکردن مال است
(رازی.)512/9 :1420 ،
ا
با وجود اين ،در تقسیم ارث اصال به قاعده تابع و متغیر توجهی نشده و طبق «للذکر مثال حظ

َ

ْ ُ َ ِّ ْ ُ َ

اْلنثی» عمل کردهاند .حال اينکه میان تعبیر قرآنی ( ِللذکر ِمثل حظ اْلنث َیین) و تعبیر يادشده

ِ

تفاوت اساسی وجود دارد؛ زيرا در تعبیر قرآنی بحث تابع و متغیر در میان است و سهماإلرث مرد
به تعداد زنان بستگی دارد و به همین جهت در ادامۀ آيه از تعداد زنان سخن میگويد ،ولی تعداد
مردان يک بار بیشتر نیامده است؛ چون مردان تابعی از زناناند و میزان ارث آنها به تغییر تعداد
مجموعه زنان بستگی دارد ،ولی از نگاه فقهی به تابع و متغیربودن توجه و اهتمامی نشده و سهم مرد

همواره دو برابر سهم زن تلقی شده است ،8در حالی که اين مورد تنها طبق قرآن در يک حالت

صورت میگیرد که تعداد زنان دو برابر تعداد مردان باشند9؛ اما اگر تعداد زنان بیشتر از دو برابر
تعداد مردان باشد ،مثل يک پسر و سه دختر يا چهار پسر و پنج دختر ،در اين صورت ارث چگونه

َ ْ ُ

َ َ ََْ

ََ

ُُ

َ َ

تقسیم میشود؟ پاسخ قرآن بدين شکل است( :فإن کن ن ا
ساء ف ْوق اثنت ْین فل ُهن ثلثا ما ت َرك) .پیش
ِ
ِ
ِ

از آنکه با مثال ،مفهوم اين قسمت را بیان کنیم ،لزم است در فهم آن درنگی داشته باشیم .با دقت و
تأمل در آيه ،اين پرسش تأملبرانگیز به ذهن میرسد که واژۀ «نساء» جمع است و جمع در زبان
عربی بر سه يا از سه بیشتر دللت میکند ،حال آمدن «فوق إثنتین» چه توجیهی دارد؛ مگر اين دو

يکی نیستند؟ پرسش دوم ،چرا از واژۀ «فوق» در اينجا استفاده شد و نه از «أکثر»؛ آيا اين دو يکی
هستند يا باهم تفاوت دارند؟ پاسخ به اين پرسشها کلید فهم مسأله است.

ا َ َ ََْ ََ ُُ
َ َ
َ ْ ُ
ساء ف ْوق اثنت ْین فل ُهن ثلثا ما ت َرك) از حالتی
دربارۀ پرسش نخست بايد گفت گزارۀ (ف ِإن کن ِن
ِ
خبر میدهد که هريک از اين دو (نساء و فوق إثنتین) به تنهايی بر آن دللت نمیکند ،بلکه هر دو
با هم بر آن اشاره دارد .با مثال ذيل مطلب فوق بهخوبی روشن میشود :فرض کنیم متوفی دو پسر
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

َ

ْ ُ َ ِّ ْ ُ َ

( ِللذکر ِمثل حظ اْلنث َیین) است .حال تصور کنیم متوفی يک پسر و سه دختر دارد .در اين حالت

ِ

تعداد زنان سه و نسبت تعداد زنان با مردان سه برابر است .در اين مثال ،شرط نساء محقق شده

است؛ چراکه نسبت تعداد زنان به مردان از دو بیشتر است ،اما اگر متوفا  2پسر و  5دختر داشته
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باشد ،در اين حالت نسبت ذيل برقرار است 2/5 = 2, 5 :چنانکه در مثال سوم ديديم ،نسبت تعداد
ا
زنان با مردان برخالف دو مثال نخست ،عدد کسری بود و اين دقیقا همان معنايی است که از
«فوق» فهمیده میشود نه از «أکثر»؛ زيرا در زبان عربی واژۀ «فوق» هم بر اعداد صحیح و هم بر
اعداد کسری دللت دارد ،ولی واژۀ «أکثر» تنها بر أعداد صحیح دللت میکند؛ به بیانی روشنتر،

«أکثر» تنها بر کمیت دللت دارد ولی واژۀ «فوق» هم بر کمیت و هم بر کیفیت دللت میکند.10

َ َْ
َْ ُ
َ
ِ
َْ
َ ْ ُ
کانوا َأ ْک َث َر م ْن ذل َك َف ُه ْم ُش َرکاء) (نساء (َ ( ،)12 :)4و إ ْن ُتط ْع َأ ْک َث َر َم ْ
اْل ْ
ض
ر
ي
ف
ن
( ،)243ف ِإن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ َُ
ُ ُّ َ
وك َع ْن َسبیل الله) (أنعام (َ ( ،)116 :)8ولکن أ ْک َث َ
اس ل يعلمون) (أعراف (،)187 :)9
الن
ر
ي ِضل
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
اس ل يؤ ِم ُن) (يوسف ( )17 :)12و غیره .بسیار روشن است که در اين آيات «أکثر»
( ِلکن أ کث َر الن
ِ
َ ْ َ ُ َ َ
َْ َُ ََ
شاء َو ف ْوق
جات من ن
بر کمیت دللت دارد و به عدد صحیح اشاره میکند ،اما در آيات (نرفع در ٍ
َ
ْ ُ َ ا َ َ ْ
ُ ِّ
ْ َ
ناه ْم عذابا ف ْوق ال َعذاب) (نحل (( ،)88 :)14أ ْو
کل ذي ِعل ٍم علیم) (يوسف (ِ ( ،)76 :)13زد
َُ ُ
ُ َ َ
َ ْ ُ ِّ ٍّ َ ْ ُ َ ْ ٌ ْ َ ْ َ ْ ٌ ْ َ ْ َ ٌ ُ ُ ٌ
حاب ظلمات َب ْعضها ف ْوق
مات في بح ٍر لجي يغشاه موج ِمن فو ِق ِه موج ِمن فو ِق ِه س
کظل ٍ
َب ْعض) (نور (َ ( ،)40 :)18ي ُد الله َف ْو َق َأ ْ
ديهم) (فتح ( )10 :)26و غیره ،واژۀ «فوق» هم میتواند بر
ي
ِ
ِ
لکن أ کث َر الناس ل يشک ُرون) (بقره (:)2
گواه اين سخن کاربرد قرآنی است .در تعبیرهايی چون (و ِ

عدد کسری دللت کند و هم بر عدد صحیح ،برخالف «أکثر» که تنها بر عدد صحیح دللت

داشت؛ پس کاربرد «فوق» در اين آيه نشانگر نسبت میان تعداد زنان و مردان است که گاهی نتیجۀ
اين نسبت عدد صحیح و گاهی عدد کسری است.

ا َ َ ََْ َ َ ُُ
َ َ
َ ْ ُ
ساء ف ْوق اثنت ْین فل ُهن ثلثا ما ت َرك) دومین حد تعیین ارث زن و مرد را
اما عبارت (ف ِإن کن ِن
ِ

بیان می کند .مراد از اين عبارت نیز آن است که اگر تعداد زنان از دو برابر تعداد مردان بیشتر باشد،
 2/3ارث به گروه زنان میرسد و يک سوم آن به گروه مردان .برای روشنشدن حد مزبور در ذيل
چند مثال میآوريم:
مثال نخست
گروه مردان

گروه زنان

1

3

مثال دوم
گروه مردان

گروه زنان

2

5
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ْ

َ ََ

َ ْ

ِّ ْ ُ

َ
واحدة فل َها النصف) حد سوم بیان میشود؛ يعنی اگر تعداد گروه
در ادامۀ آيه (و ِإن کانت ِ

زنان يک نفر باشد ،ارث به طور مساوی تقسیم میشود .به بیانی ديگر ،اگر تعداد نفرات دو
مجموعه باهم برابر باشند ،ارث به طور يکسان تقسیم میشود؛ مانند جدول ذيل:
گروه مردان

گروه زنان

1

1

2

2

3

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
تعداد زنان يک نفر است ،يا دو نفر و يا بیشتر از دو نفر .به همین جهت ،قانون ارث ،قانونی
همگانی است و منحصر به يک قوم و أمت نمیشود .اکنون چند مثال برای تقسیم ارث میآوريم:
 .1فرض کنیم وارثان متوفی دو پسر ،يک دختر ،زن و مادر هستند؛ اگر کل دارايی اين فرد 100
میلیون باشد ،ارث او طبق قرآن به اين صورت تقسیم میشود :نخست اگر بدهی به کسی نداشته

َ َ

باشد و وصیتی از خود به جا نگذاشته باشدِ ( ،من َب ْع ِد َو ِصیۀ ُيوصی َبها أ ْو د ْين)  1/8ارث به

ِ

ٍ

همسرش میرسد؛ يعنی  ،100 ÷ 8 =12/5به مادرش  1/6ارث میرسد،87/5 ÷ 6 = 14/58 :

َ ََ

َ ْ

ْ

ِّ ْ ُ

َ
واحدة فل َها النصف) تقسیم میشود؛ يعنی  %50سهم
بقیۀ ثروت ،طبق حد سوم (و ِإن کانت ِ
پسران و  %50سهم دختر که برابر است با . 36/46

11

 .2فرض کنیم وارثان متوفی دو دختر ،دو پسر ،شوهر و پدر و مادر هستند؛ ارث او طبق قرآن به
صورت ذيل تقسیم میشود 1/4 :به شوهر  100 ÷ 4 = 25و به پدر  1/6ارث ،يعنی ÷ 6 = 12/5
 75داده میشود؛ همچنین  1/6ارث ،يعنی  75 ÷ 6 = 12/5به مادر داده میشود و باقی به صورت

َ ََ

ْ

َ ْ

ِّ ْ ُ

َ
واحدة فل َها النصف) میان دو مجموعه تقسیم میشود؛ يعنی
مساوی ،طبق حد سوم (و ِإن کانت ِ

 25میلیون به دختران و  25میلیون به پسران.

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

ْ

َ ْ

َ ََ

ِّ ْ ُ

َ
واحدة فل َها النصف)؛ زيرا نسبت تعداد مجموعۀ زنان با
رسد؛ يعنی طبق حد سوم (و ِإن کانت ِ

مجموعۀ مردان برابر با  1/5است که اين رقم کمتر از  2بوده و مشمول حد سوم است.
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 .4فرض کنیم متوفی مرد بوده و وارثان او يک زن ،مادر و پنج فرزند (يک پسر و چهار دختر) است؛
ارث وی به اين صورت تقسیم میشود :سهم زن  ،1/4يعنی 100 ÷ 8 = 12/5؛ سهم مادر ،1/6

َ َ
َ ُ
يعنی  87/5 ÷ 6 = 14/58و باقیمانده ( )72/92نیز طبق قاعدۀ دوم (ف ِإن کن ِن َس ااء ف ْوق َاثن َتین
ِ
ََ َُُ َ
فل ُهن ثلثا َما ت َرك) تقسیم میشود؛ يعنی  2/3به دختران و  1/3به پسران .در اين حالت سهم يک
دختر  12/15است ،در حالی که سهم يک پسر  24/30میشود 72/92 ÷ 3 =24/30 .سهم پسر
که همان  1/3است و سهم دختران برابر است با  72/92 - 24/30 = 48/62که از اين میزان سهم
هر دو دختر  12/15است.48/62 ÷ 8 = 12/15 .
در پايان باز اين نکته را يادآور میشويم که طبق نص قرآن اصل در ارث ،وصیت است؛ زيرا در
وصیت همۀ شرايط سنجیده و عدالت در سطح فردی محقق میشود و در وصیت برخالف آيات
َ
ارث که مبتنی بر رابطۀ ن َسبی است ،موصی مختار است و تعیین وارثان و سهم آنها به ارادۀ موصی
بستگی دارد؛ البته اين سخن بدان معنا نیست که موصی خالف عدل عمل کند ،بلکه در همین
آيات وصیت نیز تعیین سهم برای پدر و مادر ،نزديکان ،يتیمان ،نیازمندان ،نوادگان توصیه شده
ِ

است .از اين گذشته ،دايرۀ شمول وارثان در وصیت به مراتب از آيات ارث بیشتر است؛ به بیانی

ديگر ،موصی میتواند برای يک فقیر که هیچ تعلق و نسبتی با او ندارد وصیت کند ،ولی در آيات
ارث افرادی که ارث میبرند معلوم و مشخصند.
 .6نتيجه
بررسی و تحلیل آيات ارث در قرآن کريم با تکیه بر ديدگاه محمد شحرور ،نتايج ذيل را به همراه
دارد:

 قوانین ارث در قرآن قوانین عام و خطاب به همۀ ساکنان کرۀ خاکی است و عمل به آن در
صورت نبودن وصیت متوفاست.

 قوانین ا رث در قرآن برای حالتی قابل اجراست که وارثان همه مرد يا همه زن نباشند،
بلکه ترکیبی از زن و مرد باشند ،در غیر اين صورت ،همۀ وارثان به طور مساوی ارث
میبرند.

 در قانون ارث توزيع و عدالت عام مطرح است؛ بدين معنی که قانون ارث مبتنی بر نظام
مجموعهای است و نه فردی؛ از اين رو ،تعیین میزان سهمالرث وارثان به تعداد افراد دو
مجموعه بستگی دارد.
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 طبق ديدگاه قرآن کريم ،تعیین سهم ارث گروه مردان به تعداد گروه زنان بستگی دارد؛
زيرا طبق قانون قرآنی در تقسیم ارث ،زنان متغیر و مردان تابعند.
پینوشت
 .1رای آن ظاهری است و باطنی؛ پس ظاهرش حکم و دستور است و باطنش علم و دانش ،ظاهرش جلوه و زيبايی
دارد و باطنش ژرف و عمیق است ،ستارگانی دارد و ستارگانش هم ستارگانی دارد ،شگفتیهايش به شماره در نیايد و
عجايبش کهنه نشود ،در آن است چراغهای هدايت ،و جايگاه نور حکمت و راهنمای معرفت است برای آن کس که
صفات را بشناسد (کلینی.)600/2 :1369 ،
 .2قابل يادآوری است که مطالب اين قسمت از نوشتار حاضر از دو کتاب محمد شحرور به نام ،الکتاب و القرآن و
فقه المرأة برگرفته شده است و برای اينکه حق مطلب إداء و مفهوم سخن بهخوبی منتقل شود ،نگارندگان خود
توضیحاتی از جمله مثالها را بر قسمت اصلی افزودهاند؛ لذا برای عالقهمندان در اين باره توصیه میشود به دو کتاب
يادشده ،به ويژه کتاب فقه المرأة مراجعه کنند.
 . 3مقصود از قانون توزيع عام اين است که در اين نوع از توزيع حکم برای همۀ افراد به صورت يکسان صدق میکند
و شرايط فردی آنها در تقسیم لحاظ نمیشود ،ولی در توزيع خاص ،حکم تقسیم بر مبنای ويژگی و شرايط خاص
افراد صورت میگیرد.
 .4اين دسته از زبانشناسان ترادف معنايی را در زبان نمیپذيرند و برآناند که هر واژهای بار معنايی خاص خود را
دارد و امکان ندارد معنای دو واژه عین هم باشد؛ برای مثال ،ابن فارس در اين باره مینويسد :يک چیز با نامهای
گوناگون نامیده میشود؛ مانند سیف ،مهند ،حسام .نظر ما در اين باره آن است که شمشیر اسم و بقیه ،صفات اين
اسم هستند که هرکدام بیانگر يکی از ويژگیهای آن ابزار است (ابن فارس.)59 :1997 ،

َ َ ُ

َ

ا

 .5اين سه حرف به معنای برپا داشتن چیزی است مانند «نصبت ُّ
الرمح نصبا» :يعنی آن را استوار کردم؛ از اين رو،
َ
به سنگهای کنار حوض يا چاه «نصیب» گويند؛ زيرا اين سنگها را اطراف حوض و چاه میچینند تا چیزی داخل
آنها نريزد (ابن فارس .)434/5 :1404 ،به همین جهت به میزان مالی که واجب است زکات آن پرداخته شود،
«نصاب» گويند؛ يعنی آن میزان مشخصی از مال که پرداخت زکات آن واجب است (جوهری)225/1 :1376 ،؛ لذا
«نصیب» بهرۀ مشخص و معین را گويند (اصفهانی.)801 :1412 ،
 .6نظر عالمه طباطبايی نیز در اين زمینه قابل تأمل است :به کار رفتن لفظ «ابنا» به جای کلمۀ «اولد» دللتی است
بر اينکه حکم «يك سهم دختر» و «دو سهم پسر» مخصوص به فرزندانی است که بدون واسطه از خود میت متولد
شدهاند (طباطبايی.)207/4 ،1417 ،

 .7تفسیر التحرير و التنوير در اين باره مینويسد« :تقديم الخبر علی المبتدأ في هذه الجملۀ للتنبیه من أول
اْلمر علی أن الذکر صار له شريك في اإلرث و هو اْلنثی ْلنه لم يکن لهم به عهد من قبل إذ کان الذکور
يأخذون المال الموروث کله و ل حظ لإلناث» (ابن عاشور)45/4 ،2000 ،
 .8اگر مقصود غیر اين بود ،پس چرا تعبیرهايی چون «للذکر مثل حظي اْلنثیین»« ،لألنثیین مثل حظ الذکر»،
«لألنثی نصف حظ الذکر» و «للذکر مثال حظ اْلنثیین» به کار نرفته است؟
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 .9ناگفته نماند که از نگاه همۀ مفسران و فقیهان در اين قسمت از آيه حذفی صورت گرفته است که در اصل ،آيه
چنین بوده است :سهم پسر برابر با دو سهم دختر در صورتی است که فرزندان متوفا دختر و پسر باشد ،ولی اگر همه
دختر باشند ،حکم بدين صورت است( ...طباطبايی 207 /4 ،ـ طبرسی)24/3 :1372 ،
 .10در مفردات راغب اصفهانی دربارۀ «فوق» میخوانیم :اين واژه در مکان و زمان و جسم و عدد و مقام و منزلت به
کار میرود (اصفهانی .) 648 :1412 ،پیداست که در سنجش زمان و مکان و جسم ،هر دو عدد صحیح و کسری
کاربرد دارد.
 .11در مثالهای بعدی نیز فرض بر اين بوده که دارايی متوفا  100میلیون تومان است.
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