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طبقات ارث

( ج )4

آهنا اسم برده شده ابالخره دولت کفر بودند و اسالم را نپذیرفتند و



بعد از رحلت پیغمرب خدا صلوات اهلل علیو و آلو جماىدینی تربیت
شدند و بو کشورىا و دولتهائی کو مانع پیشرفت اسالم بودند رفتند و
اب آهنا جنگیدند و چهار دملکت لبنان ،اردن ،فلسطنی و سوریو را از
روم جدا کردند و البتو پیغمرب خدا نیز در زمان حیاتش بو جنگ
تبوک و جنگ موتو کو مهان جنگ اب روم بود رفت ،خالصو اینکو

حضرت آیت اهلل طباطبائی اعلی اهلل مقامو در جلد  4تفسری املیزان
صفحو  732ات  742ىفت مطلب در مورد ارث مطرح کرده و
ٍ
فصول کو مقداری از کالم ایشان را
علمی فی
حبث
فرموده ٌ
ٌ
می خوانیم:

ایشان می فرماید در روم نیز مطلب در مورد ارث مهنی بود یعنی بو
زن ىا و بچو ىا ارث منی دادند بلکو ای بو حکومت و ای بو رب
البیت می دادند.

مطلب اول :در میان مردم معمول بود وقتی کسی از دنیا رفت مالش
ابید حتت ملک دیگری قرار بگرید زیرا اب مرگش دیگر مالش بو دردش

از مجلو چیزىائی کو بنی ملل خمتلف شایع بود مسئلو پسر خواندگی
بود ،أدعیاء مجع دعی و بو معنای پسر خوانده می ابشد کو پسر

منی خورد و این را مهو می دانستند و از سنن جاریو در کل عا ََل بوده،
از طرفی می دانستند کو مال میت را بو ىر کسی نباید داد بلکو ابید

خوانده نیز جزء اعضای خانواده بلکو شاخصی در خانواده حبساب
می آمد و بو او نیز ارث داده می شد اما نساء و بنت و زوجو و
صغار ىیچوقت ارث منی بردند.

یک اولویت و ارتباطی بنی کسی کو می خواىد مال را بو او بدىد اب
میت برقرار ابشد منتهی در تعینی اینکو چننی اولویتی اب چو کسی
است و مال میت را بو چو کسی ابید بدىند شدت اختالف در
میان مردم و ملل و اقوامی کو بودند وجود داشت ،برخی نظرشان این
رب البیت کو
بود کو آن خانواده ابید حمفوظ مباند لذا ارث را ابید بو ُّ
معیار و حمور وجودی ىر خانواده است بدىند ات آن خاندان و
خانواده ابقی و برقرار مباند ،برخی می گفتند ابید ارث میت را بو
رئیس قبیلو داد زیرا عمده مهان رؤسای قبائل بودند بنابراین در این

يوانن :بو مهان آسیای صغری و ترکیو یوانن گفتو می شد ،ایشان
می فرمایند یوانن نیز در مسئلو ارث مثل مهان روم بود یعنی بو نساء
و بچو ىا ارث منی دادند.
هند و مصر و چنی :در اینها نیز بو زن و بچو ارث منی دادند.
فارس :جموس و فارس در ایران نکاح اب حمارم را جائز می دانستند! از
این جهت ىم تعدد زوجات و ىم نکاح حمارم و ىم پسر خوانده قرار
دادن خیلی شایع بوده ،در اینجا یکی از چیزىائی کو رایج بوده ارث
بردن أحب النساء الی الزوج بوده بلکو کالً چننی زوجو ای حمور
خانواده قرار می گرفتو.

جهت اختالفات فراوانی وجود داشت و ىر کسی بر اساس مهان
قانونی کو خودش در نظر می گرفت ارث را تقسیم می کرد.
مطلب دوم :از نظر خودشان تدرجیا یک حتولی در اجتماعات
بشری بوجود می آمد و رو بو تکامل می رفت لذا قدر متیقن در بنی
مردم این بود کو ارث را بو بچو ىا و زن ىا و ضعفاء منی دادند بلکو
بو اغنیاء می دادند و علتش ىم این بود کو اب زن ىا معاملو عبید و
إماء و اب صغار معاملو حیوان مسخر و أمتعو می کردند و بو این دید
بو آهنا نگاه می کردند و ىیچ حق و شخصیتی برای آهنا قائل
نبودند ،ابالخره ایشان می فرماید در اینکو حاال رئیس قبیلو چو کسی
ابید ابشد حبثهایی بوجود می آمد کو شجاع ترین ای قدرمتند ترین ابید

عرب :اینها نیز نساء و صغار را مطلقا از ارث حمروم می دانستند و
می گفتند ارث را ابید بو ارشد اوالد داد یعنی کسی کو یرکب الفرس
و یدفع عن احلرمة.
خالصو حال دنیا در روزی کو آایت ارث انزل شد اینگونو بود و
ابالخره در آن روز سنت دنیا بر این بود کو زن ىا و بچو ىا از ارث
حمروم ابشند و اما اسالم حتول بزرگی در مسئلو ارث بوجود آورد.
خب و اما اب اینکو چننی ظرفیتی در کل دنیا حاکم بود اسالم آمد و
اینطور گفت کو در احکام و قواننی اساس فطرت انسان است و در
فطرت انسان بو خویشاوندان کو از آن بو اولی األرحام تعبری می شود
ابید توجو شود چو مرد ابشند ای زن و چو کوچک ابشند ای بزرگ و
اینها ىیچ فرقی اب ىم ندارند این یکی از اصولی است کو اسالم بو
ِ
ياء ُک ْم
آن توجو کرده ،از طرفی اسالم آمد و گفتَ ﴿:و ما َج َع َل أَ ْدع َ
أَبناء ُکم ذلِ ُکم قَ ولُ ُکم ِِبَفْ ِ
واه ُک ْم َو ه
ول ا ْْلَ هق َو ُه َو يَ ْه ِدي
اهللُ يَ ُق ُ
ْ ْ ْ
ْ َ ْ

تغریاتی در سنت مربوط بو
رئیس ابشد و این ابعث می شد طبعاً ُّ
ارث در بنی مردم بوجود بیاید حتی در بنی ملل متمدنی مثل روم و
یوانن نیز مطلب مهنی بود و ارث قانون مشخصی نداشت.
روم  :شناخت روم بسیار مهم است ،روم مهان طرف شام و سوریو و
ایتالیا بود کو یک دولت و قدرت مهمی بودند و در قران کرمی نیز از
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ط ِع ْن َد هِ
سبيل( )44ا ْدعُ ُ ِ ِ
اهلل فَِإ ْن ََلْ تَ ْعلَ ُموا
ْس ُ
وه ْم ِلابئ ِه ْم ُه َو أَق َ
ال ه َ
ِ ِ
ِ
ناح فيما
س َعلَْي ُک ْم ُج ٌ
َ
آابء ُه ْم فَإ ْخوانُ ُک ْم ِف ال ّدي ِن َو َموالي ُک ْم َو ل َْي َ
ِ
ِ
ِ
ت قُ لُوبُ ُک ْم َو کا َن ه
اهللُ غَ ُفوراً
ُْت به َو لک ْن ما تَ َع هم َد ْ
أَ ْخطَأ ُْ
1
َرحيماً( ، ﴾)5یعنی پسرخوانده فرزند و قوم و خویش حمسوب
منی شود بلکو ملحق بو آابء خودش می ابشد.

طبقات ارث

( ج )4

و مالشان را خرج می کنند پس ىر چند کو مرد دو سوم ارث برد و
زن یک سوم اما در نتیجو اب احتساب موارد مذکور(خمارج زندگی زن
و خمارج خمتلف زندگی) در واقع دو سوم برای زن می ماند و یک
سوم برای مرد زیرا زن یک سوم را ارث برد و مرد تقریبا یک سوم از
آن دو سومی کو ارث برده ابید برای خمارج زندگی زن و کالً دیگر
خمارج زندگی ىزینو و مصرف کند و کم کم دو سوم اموال دنیا در

آیت اهلل طباطبائی در ادامو می فرماید اسالم وصیت را نیز از حتت
ارث بریون برد ،ات چندی کو انسان زنده است نسبت بو مال خودش
اختیار دارد پس وصیت غری از ارث می ابشد.

اختیار زانن قرار می گرید و یک سوم اموال دنیا در اختیار مرد قرار
می گرید بنابراین ىر چند تقسیم اولیو آن طور بود اما در نتیجو زن
سهم بیشرتی می برد.

ایشان می فرماید دو اصل و دو عنصر در اسالم در مورد ارث وجود
دارد:

ایشان در ادامو بو سراغ این مطلب می رود کو قواننی ارثی کو در دنیا
وجود دارد ىیچکدام مثل این نیستند و تعجب از این است کو برخی

اول مهان رحم و خويشاوند بودن کو اسالم بو آن نظر دارد و دیگر

گفتو اند قواننی ارث اسالم از فرانسو گرفتو شده است! واین حرف
بسیار بی اساس و متعصبانو می ابشد بلکو آهنا از قواننی اسالم
استفاده کرده اند.

فرقی بنی مرد و زن و صغار و کبار از خویشاوندان وجود ندارد و
حتی اب جننی داخل بطون نساء نیز رابطو خویشاوندی برقرار است.

دوم اختالف ذکر اب اُنثی یعنی در عنی حال کو اسالم خویشاوندی
را در نظر گرفت میان زن و مرد تفاوت قائل شد ،ایشان می فرماید
زیرا در مرد آن تعقل و تدبر و دیدن مهو جوانب امور ّقوت و قدرت
بیشرتی دارد و در زن نیز قوه عواطف و احساسات قلبی قدرت
بیشرتی دارد و ىر دوی اینها نیز برای زندگی انسان ىا الزم است و
اما این ابعث شد کو اسالم برای مرد نسبت بو زن سهم بیشرتی از
ارث قائل شود زیرا در زندگی انسان ىا تعقل و تدبر و عاقبت
ِّ
أی
اندیشی بیشرت کارائی دارد ات قدرت احساسات و عواطف ،علی ّ
حال اسالم اب توجو بو این اصل ترتب طبقات برای ارث درست کرد
زیرا وقتی توالد و تناسل میزان است مهو در یک رتبو نیستند بلکو در
طبقو اول أبوان و أوالد قرار دارند کو بدون واسطو اب میت ارتباط
دارند و در طبقو دوم إخوة و أجداد ىستند کو یک واسطو
می خورند و در طبقو سوم أعمام و أخوال ىستند کو دو واسطو
می خورند کو مهو این طبقات ارث مربوط بو تناسل و توالد و ارحام
می شوند ،از طرفی می بینیم کو مرد تدبر و تعقل و عاقبت اندیشی
بیشرتی دارد لذا اسالم سهم بیشرتی بو او داده یعنی دو سوم را برای
ظ ْاْلُنْ ثَيَ ْ ِ
نی﴾،2
مرد و یک سوم را برای زن قرار داد﴿:لِل هذ َك ِر ِمثْ ُل َح ِّ
خالصو ایشان در تتمو می فرماید آنچو کو مال زن ىست در
اختیارش قرار می گرید اما خب کل خمارج زن بو عهده مرد است و
مهچننی در جرایهنای خمتلف اجتماعی نیز مردىا پیش قدم می شوند

خب واما اوائل فرمایش آیت اهلل طباطبائی اعلی اهلل مقامو کو مربوط
بو اترخیچو ارث است درست می ابشد اما حبث در تتمو کالم ایشان
می ابشد کو بنده نوشتو ام اشکاالتی بو کالم ایشان(در نتیجو دو
سوم ثروت دنیا متعلق بو زانن است)وارد است:
اول اینکو در بعضی موارد زن در مهان ابتدا بیشرت ارث می برد و آن
صورتی است کو مثال شخصی فوت کرده و یک پسر داشتو و یک
دخرت ک و خب اگر این پسر و دخرت زنده بودند دو سوم مال پسر و
یک سوم مال دخرت می ابشد اما اگر ىر دو مرده ابشند و از پسر
یک دخرت و از دخرت یک پسر ابقی مانده ابشد در اینصورت آن نوه
دخرتی اش کو پسر ىست دو سهم می برد و آن نوه پسری اش کو
دخرت است یک سهم می برد زیرا اوالد سهم آابء خودشان را
ِّ
أی حال فرمایش ایشان درست نیست ،بلو خمارج زن
می برند ،علی ّ
بو عهده مرد است اما اینطور نیست کو یک سوم از اموال مرد برای
خمارج زن مصرف شود ات سهم زن بشود دو سوم.
بقیو حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
واْلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی
دمحم و آله الطاهرين
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