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مقدمه

ارث از جمله مباحث و موضوعات حقوقی است که شاید هر انسانی در طول عمر خود ،خواهناخواه
با آن روبهرو شود؛ زیرا تا زمانی که شخص زنده است ،مالکیت دارایی خود را بر عهده دارد ،اما
پس از مرگ و با از بین رفتن متوفّا ،این دارایی قهرا ً به ورثه منتقل میشود و هر انسانی میتواند در
موقعیت ورثه قرار بگیرد؛ بنابراین مرگ مورث آغاز تحقق ارث و سبب جدایی دارایی از شخصیت
اوست .همچنین باید توجه داشت که انتقال دارایی متوفّا در صورتی تحقق خارجی مییابد که ترکه

بهطور قطعی به ملکیت وارثان درآید؛ زیرا در این زمان جابهجایی صورت میپذیرد .لحظة مرگ
و تملک وارثان مقارن با هم و از دید عرف ،در یک زمان است ،اما ترکه پس از پرداخت دیون و
واجبات مالی در ملکیت وارثان استقرار مییابد (مادة  868ق .م).
ترکة بهجامانده از متوفّا همواره یک شخصیت حقوقی هستند .مالکیت قطعی ورثه نیز به
نسبت سهماالرث آنها پس از پرداخت حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق گرفته است.
وراث میتوانند دیون متوفّا را از محل ترکه یا از مال شخصی خود ادا کنند .در این میان ،آنچه
مهم است وضعیت حقوقی تصرفات ناقلة وراث به ترکه و واکنش و نفع طلبکاران در به هم
زدن معامالت مذکور قبل از ادای دیون متوفّا و بعد از تقسیم است .تفکیک سهماالرث طبقات
سهگانة و ّراث در حقوق اسالم و مقایسة ارثبران در مذاهب اسالمی شیعه و سنی و تطبیق حقوق
اسالمی  -که به طبقات سهگانه ارث حکم میدهند  -با طبقات چهارگانه در حقوق فرانسه،
مستلزم شناخت مبانی نظری ،پیشینة تحکیمی و تقنینی ارث و منشأ صدور احکام مرتبط با آن
است .در این راستا ،عالوه بر مبانی ،باید منشأ ظهور تفکر تقسیمبندی طبقات ارث در نظام
حقوقی اسالم و در حقوق فرانسه تبیین شود؛ از اینرو در پژوهش حاضر ،مبانی نظری ارث و
اقسام وارثان به اعتبار سهام و طبقات ارث در فقه شیعه و سنی و در حقوق فرانسه با رویکردی به
دیدگاههای امام خمینی بررسی شده است.
 .1موجبات ارث

 .1-1موجبات ارث از نظر فقه شیعه

ارث انتقال مال یا حق کسی هنگام مرگ او به دیگری بهواسطه رابطة «نسبی» یا «سببی» است
که میان آن دو وجود دارد .دربارة طبقات ارث تنها سه طبقه در فقه شیعه بیان شده است .عول
و تعصیب که در برخی مذاهب وجود دارد ،در این دیدگاه باطل است .در موضوع ارث گاهی
برخی موانع دیگر مانند حمل ،مجوس ،ولدالزنا ،خنثی ،لعان و رقیت مانع آن میشوند که فرد
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ارث ببرد .گاهی نیز برخی افراد حاجب برخی دیگر در ارثبردن میشوند .در فقه شیعه برای
مجوس سهمی از ترکه در نظر گرفته نشده است ،اما دربارة ارث غرقی و مهدو ٌمعلیهم بیان شده
است که ابتدا باید فرض شود یکی از آن دو فوت کرده تا تقسیم ارث صورت گیرد .سپس
فرض شود فرد دوم فوت شده و دوباره تقسیم ارث انجام شود .دربارة حبوه نیز بیان شده است
که تنها به پسر بزرگتر تعلق میگیرد .درمورد ارث زوج و زوجه نیز ارث هریک در شرایط
مختلف بیان شده است.
 .1-2موجبات ارث از نظر فقه سنی

در فقه اهل سنت این تقسیمبندی به سه قسمت نسبی ،والء و نکاح است؛ بهطوریکه میتوان
والء و نکاح را داخل در رابطهای سببی دانست .اسباب ارث در اهل تسنن عبارتاند از:
 .1قرابت یا نسب :قرابت خونی که به سبب والدت ایجاد شده است و در علم ارث شامل
سه نوع است:
الف) صاحبان فروض :خویشاوندان شخص مرده که برای آنها سهم مشخصی در قرآن
یا سنت نبوی معین شده است؛ مانند پدر ،جد ،مادر ،جده ،دختر ،دختر پسر ،خواهر تنی ،خواهر
پدری و فرزندان مادری.
ب) عصبهها :نزدیکی و فامیلی پدری یک فرد؛ مانند پسر ،پسر پسر و پایینتر ،برادر تنی و
پسرش ،برادر پدری و پسرش ،عموی تنی و پسرش و عموی پدری و پسرش.
ج) ذویاالرحام :مانند دختر دختر ،پسر دختر ،دایی ،پسر دایی و مادر پدر مادر.
همة اینها به جهت پدری یا پسرش با شخص مرده فامیل هستند؛ پس افراد برتر مانند پدر
و جد و عمو درواقع برادر پدر و امثال اینها هستند .فرزندبودن در پسر یا پسران مشخص و برتر
است؛ هرچند پایینتر باشد .دختر و پسرانش صاحب فرض هستند و پسرش جزء ذویاالرحام
است؛ زیرا به خانوادة دیگری تعلق دارد .دلیلی که بر ارث به قرابت داللت میکند ،آیة  7سوره
نساء است که خداوند میفرماید« :برای فرزندان پسر ،سهمی از ترکة ابوین و خویشان است و
برای فرزندان دختر نیز سهمی از ترکة ابوین و خویشان است ،چه مال اندک باشد یا بسیار،
نصیب هرکس از آن معین گردیده است».
 .2ازدواج :همان ازدواج صحیح حقیقی یا حکمی است که باید شرایط زیر در آن رعایت
شده باشد:
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الف) زنی که با یک عقد صحیح ازدواج کرده باشد؛ خواه با همسر فوتشدهاش همبستر
شده باشد یا نه.
ب) زن مطلقهای که طالقش رجعی و در زمان عده باشد.
ج) زنی که طالق بائن داده شده و در زمان مرضالموت باشد و شروط زیر را داشته باشد:
 منظور از طالق ممنوعکردن او از ارث باشد؛ پس با شخصی که او را طالق داده برخالفنظرش عمل میشود ،اما کسی که زنش را در زمان مرضالموت خودش بهدلیل خیانت زنش به

او یا بدرفتاری غیرقابل تحمل یا مرتدشدنش طالق داده باشد ،از او ارث نمیبرد.
 زن این طالق را نپذیرفته باشد؛ پس وقتی زن به این طالق راضی باشد و بهگونهای رفتارکند که نشان رضایت وی باشد ،از او ارث نمیبرد.
 شوهر در زمان عدة طالق بائن زنش فوت کرده باشد ،ولی اگر این زمان پایان یافت ارثنمیبرد.
دلیلی که بر حق ارثبردن از طریق ازدواج داللت میکند آیة  12سورة نساء است که
خداوند میفرماید« :برای شما نصف دارایی بهجای مانده همسرانتان است ،اگر فرزندی نداشته
باشند» «و برای زنان شما یکچهارم ترکة شماست اگر فرزندی نداشته باشید».
 والء :این نوع والء مربوط به آزادکردن برده است نه والی سوگند و معاهده که مختصبه بردگانی است که سیدشان آنها را آزاد کرده و اگر برده وارث نداشته باشد و بر معنای والء و
وفا تأکید کرده باشد ،این سید اموال برده را به ارث میبرد؛ چراکه آنها را آزاد کرده و تشویق
به آزادکردن بندگان باشد؛ بهگونهای که حق آنها در ارثشان از بین نرود.
 .1-3موجبات ارث از نظر حقوق فرانسه

قانون مدنی فرانسه دلیل بر ارثبردن را بیشتر براساس علقه و رابطة ژنتیکی افراد با یکدیگر
میداند؛ به نحوی که علقة زوجیت را بهکلی از طبقات چهارگانة ارث در حقوق فرانسه خارج
کرده و آن را براساس محبت و عالقة قلبی بنا نهاده است (اگر شوهر زنش را دوست بدارد،
برایش ارثی معین میکند و زن نسبت به شوهر).
 .1-4موجبات ارث از نظر امام خمینی

موجبات ارث ،نسب است و سبب ،كه نسب ،سه مرتبه دارد :اول :پدر و مادر و فرزندان؛ اگر
چه پايين بروند و .و دوم :اجداد و جدهها؛ اگر چه باال بروند و برادرها و خواهرها و اوالد آنها؛
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اگر چه پايين بروند .سوم :عموها و عمهها و دايىها و خالهها؛ اگر چه باال بروند و اوالد آنها؛
اگر چه پايين بروند؛ به شرط آنكه اين عناوين عرفاً بر آنها صدق كند و .و سبب دو قسم است:
«زوجيت» و «والء» و .و والء سه مرتبه دارد« :والء عتق» سپس «والء ضما ن جريره» سپس «والء
امامت» (امام خمینی  1385ج.)389 :2
 .2اقسام وراثت

 .2-1اقسام وراثت در فقه شیعه

برخی معتقدند «وارث را میتوان از نظر نوع وراثت به پنج دسته تقسیم کرد:
 .1وارثی که همیشه به فرض ارث میبرد.
 .2وارثی که همیشه فرض بر است و گاهی عالوه بر فرض ،مقداری از بقیه ماترک نیز
بهعنوان رد به او میرسد.
 .3وارثانی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند.
 .4وارثانی که همیشه به قرابت ارث میبرند.
 .5وارثانی که ارث آنها نه به فرض است و نه به قرابت ،بلکه به سبب والء از یکدیگر ارث
میبرند؛ مانند معتق ،ضامن و امام(ع)» (قبلهای خویی .)112-114 :1389
معیار در تقسیم وراث فرض بر قرابتبر بودن است .همچنین با توجه به اینکه تعیین سهام
وراث گاه به فرض به معنای اخص و گاه به قرابت و گاه به هر دو طریق صورت میگیرد ،وارث
به سه گروه زیر تقسیم میشوند (نجفی :)110 :1374
وراثی که همیشه به فرض ارث میبرند:

 .1مادر :فرض مادر در صورت نبودن اوالد برای متوفا ،یکسوم و در صورت بودن اوالد،
یکششم ترکه است.
 .2زوج :فرض زوج اگر زوجه هنگام فوت دارای اوالد نباشد ،یکدوم و در صورت وجود
اوالد یکچهارم ترکه است.
 .3زوجه :فرض زوجه در صورت نبودن اوالد برای متوفا ،یکچهارم و در صورت وجود اوالد
یکهشتم از اموال قابلوراثت زوج است.
 .4خویشاوندان امی در طبقة دوم :یعنی جد و جدة امی تا هرقدر که باال بروند و اخوة امی
و اوالد ایشان تا هر اندازه که پایین بروند ،همواره فرضبرند و فرض ایشان در صورت
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انفراد برادر یا خواهر یکششم (مادة  904ق .م ).و در سایر موارد یکسوم ترکه است
(مواد  903و  922تا  924ق .م).
 .5خویشاوندان امی در طبقة سوم :یعنی اخوال و اوالد ایشان تا هر اندازه که پایین بروند ،همواره
فرضبرند و فرض ایشان در صورت انفراد و نیز تعدد همیشه یکسوم ترکه است (مادة  935ق .م)
(شهیدی .)113 :1390
وراثی که گاه به فرض و گاه به قرابت ارث میبرند:

وارثانی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند؛ مانند پدر ،دختر ،دخترها ،خواهر
و خواهران ابی یا ابوینی (مادة  897ق .م .با استنباط از مادة  896و  905ق .م) و خواهران و برادران
امی که اگر تنها باشند فرضبرند و اگر با جد امی باشند قرابتبرند (مصلحی عراقی .)112 :1392
 .1پدر :در صورتی که متوفا هنگام فوت اوالد نداشته نباشد ،پدر به قرابت ارث میبرد و اگر
اوالد داشته باشد ،پدر به فرض ارث میبرد که عبارت است از یکششم ترکه (مادة  904ق .م).
در کتاب جواهرالکالم در این مورد آمده است« :و لو اجتمع االبوان فلالم الثلث فرضاً و لالب
الباقی قراب ًه» (نجفی 112 :1374؛ امامی .)212 :1376
 .2یک دختر اگر فرزند منحصر متوفا باشد ،به فرض ارث میبرد که فرض او یکدوم ترکه
است و اگر همراه با فرزند ذکور باشد به قرابت ارث میبرد (مادة  899ق .م).
 .3دو یا چند دختر :اگر فرزندان متوفا منحصر به دو یا چند دختر باشد ،ایشان به فرض ارث
میبرند که فرضشان جمعاً دوسوم ترکه است و اگر متوفا فرزند ذکور هم داشته باشد ،دخترها همراه
با پسر یا پسرها به قرابت ارث میبرند که سهم ذکور دو برابر سهم اناث خواهد بود (ماده  902ق .م).
 .4یک خواهر ابوینی یا ابی :اگر متوفا هنگام فوت خویشاوند طبقة نخست نداشته باشد و در
طبقة دوم از خویشاوندان ابوینی یا ابی فقط یک خواهر داشته باشد ،این خواهر به فرض ارث
میبرد و فرض او یکدوم ترکه است .اگر برادر ابوینی یا ابی داشته باشد ،خواهر به قرابت و به
قاعدة ذکور دو برابر اناث ارث میبرد (مادة  899ق .م).
 .5دو یا چند خواهر ابوینی یا ابی :اگر وراث متوفی به وراث طبقة دوم منحصر باشد و
خویشاوندان ابوینی یا ابی او فقط دو یا چند خواهر ابوینی یا ابی باشند ،خواهرها به فرض ارث
میبرند که فرض ایشان دوسوم ترکه است .اگر ایشان همراه با برادر یا برادرهای ابوینی یا ابی
باشند ،به قرابت و به قاعدة ذکور دو برابر اناث ارث میبرند (مادة  902ق .م) (شهیدی .)114 :1390
 .6اگر خواهر یا برادر امی در ردیف خود تنها باشند ،یکششم ترکه را به ارث میبرند و
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اگر جد یا جدةامی با آنها باشد ،به قرابت ارث خواهند برد.
 .7اگر خواهران یا برادران ،یا خواهر و برادر امی وارث منحصربهفرد باشند ،یکسوم
ماترک را به فرض میبرند و اگر اجداد امی با آنها باشند ،جملگی به قرابت ارث خواهند برد
و همة مال میان آنها بال سویه تقسیم خواهد شد (قبلهای خویی .)113 :1389
از تقسیمات فوق معلوم میشود در قانونگذاری در مادة  897اشتباهی رخ نداده است؛ یعنی
کاللةامی (خواهران و برادران امی) از وارثانی به شمار میآیند که گاهی به فرض و گاهی به

قرابت ارث میبرند (قبلهای خویی .)113 :1389
وراثی که همیشه به قرابت ارث میبرند:

 .1فرزندان ذکور متوفا در طبقة اول.
 .2برادران ابوینی یا ابی و فرزندان آنها و جد و جده ابی یا امی در طبقة دوم.
 .3اعمام ابوینی یا ابی و امی و اوالد آنها هرچه پایینتر روند و نیز اخوال ابوینی و ابی و امی
و فرزندان آنها هر چه پایینتر روند در طبقة سوم (قبلهای خویی 114 :1389؛ شهیدی .)114 :1390
 .2-2اقسام وراثت در فقه اهل سنت

در فقه اهل تسنن وراث از جهت چگونگی ارثبردن به چند دسته تقسیم میشوند:
 .1کسانی که همیشه به فرض ارث میبرند.
 .2کسانی که گاه به فرض و گاه به تعصیب ارث میبرند.
 .3کسانی که گاه به فرض ،گاه به تعصیب و گاه به هر دو ارث میبرند.
 .4کسانی که همیشه به تعصیب ارث میبرند.
 .5ذویاالرحام (میرداداشی و دیگران .)166 :1389
وراثی که همیشه به فرض ارث میبرند

فرض ،سهم مشخصی از ترکه است و وراثی که برای آنها سهم مشخصی از ترکه معین شده
است ،فرضبر نام دارند .گروهی از فرضبرها در هر حال فقط به فرض ارث میبرند .این دسته
عبارتاند از :مادر ،جد صحیحه (مادر مادر و مادر پدر) ،برادر مادری ،خواهر مادری ،زوج و
زوجه (سرخسی 174 :1406؛ شیخاالسالم .)260 :1374
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وراثی که گاه به فرض و گاه به تعصیب ارث میبرند

عصبه آن دسته از خویشان متوفا هستند که سهم مشخص برای آنها تعیین نشده است ،بلکه
باقیمانده از سهم فرضبرها به آنها میرسد و در نبود صاحبان فرض ،تمام ترکه را میبرند .ارث
این دسته از وراث را ارث به تعصیب گویند .گروهی از وراث که گاه به فرض و گاه به تعصیب
ارث میبرند ،عبارتاند از :دختر و دختر پسر هرچه پایین رود و خواهر پدر و مادری (شقیقه) و
خواهر پدری (شیخاالسالم .)260 :1374
وراثی که گاه به فرض ،گاه به تعصیب و زمانی به هر دو ارث میبرند

پدر و جد صحیح (پدر پدر) افراد این دسته هستند که گاه به فرض ،گاه به تعصیب و زمانی به
هر دو ارث میبرند (شیخاالسالم .)260 :1374
وراثی که همیشه به تعصیب ارث میبرند

اینان سایر وراثی هستند که به تعصیب ارث میبرند؛ غیر از مواردی که در دستههای قبلی
ذکر شد .افراد این دسته عبارتاند از :پسر و پسر پسر هرچه پایین رود ،برادر پدر و مادری،
برادر پدری ،پسر برادر پدر و مادری ،پسر برادر پدری ،عموی پدر و مادری ،عموی پدری،
پسرعموی پدر و مادری ،پسرعموی پدری ،عموی پدر و مادری ،عموی پدری پدر ،پسرعموی
پدر و مادری پدر ،پسرعموی پدری پدر و عموی جد به همین ترتیب (سرخسی 174 :1406؛
شیخاالسالم .)260 :1374
ذویاالرحام

در فقه اهل تسنن ،ذویاالرحام سایر خویشان متوفا غیر از صاحبان فرض و عصبه هستند؛ مانند
پسر دختر و دایی و اینها فقط وقتی ارث میبرند که صاحب فرض یا عصبه وجود نداشته باشد
یا از میان اصحاب فروض فقط یکی از زوجین باقی مانده باشد .همچنان که اگر زنی بمیرد و
شوهر و دایی داشته باشد ،شوهر نصف ترکه را میبرد و نصف دیگر به دایی میرسد؛ زیرا جزء
اولواالرحام است .دربارة ارثبردن ذویاالرحام در مذاهب اربعه اهل تسنن اختالف وجود دارد.

مقاله علمی  -پژوهشی بررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه ،اهل سنت و87 ...
 .2-3اقسام وراثت در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه ،سه عامل طبقه ،جهت و درجة وضعیت ارث را تنظیم میکنند .براساس مادة
 731قانون مدنی این کشور ،وراث سه طبق ه هستند :طبقة نخست ،شامل فرزندان و اوالد ایشان
تا هرقدر که پایین بروند ،طبقة دوم دربرگیرندة خویشاوندان عمودی صعودی ،یعنی پدر و مادر
و اجداد و طبقة سوم شامل خویشاوندان در خط اطراف .هریک از خویشاوندان این طبقات،
بهترتیب مقدم بر خویشاوندان طبقة بعدی و حاجب ایشان هستند ،اما استثنائاتی هم بر این امر
وارد است .همچنین طبق مقررات موضوعة جدید ،خویشاوندان در خط اطراف ،در صورت
وجود همسر بازمانده از ارث ممنوع خواهد بود (شهیدی .)30 :1390
طبقة اول :فرزندان و اوالد ایشان

در حقوق فرانسه ،وراث طبقة اول متوفا عبارتاند از فرزندان و اوالد ایشان .مطابق حقوق فرانسه
فرزندان به سه دسته تقسیم میشوند :فرزندان قانونی ،فرزندان طبیعی و فرزندان حاصل از روابط
نامشروع (زنا) .فرزندان قانونی ،فرزندان حاصل از ازدواج و فرزندان طبیعی ناشی از روابط
دوستانة یک مرد و زن هستند ،اما فرزندان حاصل از روابط نامشروع (زنا) نتیجة عملی است که
قانون آن را جرم میداند( .غمامی  .)82 :1384از  4دسامبر  2001به بعد ،قانون مدنی در مادة ،733
با نگارش جدید مقرر میدارد که قانون بین زاد و ولد قانونی و طبیعی برای تعیین ارث نسبت به
والدین مربوط ،تفاوتی قائل نیست و بدینترتیب مقررات سخت کالسیک دربارة فرزندان طبیعی
و حاصل از زنا الغا شد (غمامی  .)32 :1384وراث این طبقه اگر تنها باشند کل ارث را میبرند و
در صورت تعدد ،ارث میان آنها بالمناصفه تقسیم میشود و قاعدة ذکور دو برابر اناث در حقوق
این کشور جاری نیست .در حقوق این کشور ،دختر و پسر و نوادگان دختر و پسر ،همه از ارث
مساوی برخوردارند و جنسیت تأثیری در تعیین سهماالرث آنان ندارد (دیلمی .)42 :1387
طبقة دوم :پدر ،مادر ،برادران ،خواهران و اوالد ایشان

طبقة دوم از وارثان در حقوق فرانسه پدر ،مادر ،برادران ،خواهران و اوالد ایشان هستند .در طبقة
دوم دو جهت وجود دارد که یک جهت برادران ،خواهران متوفا و اوالد آنها و جهت دیگر
پدر و مادر متوفا هستند .تقسیمبندی طبقات ارث در فرانسه و قراردادن والدین متوفا در طبقة
دوم ،بهدلیل ریشة رومی ژرمنی حقوقی فرانسه است که گرایش مذهبی در آن به صورتی که
در قوانین ارثی ما وجود دارد ،نیست و پیروی قوانین ارثی ما از فقه امامیه مسلم این اختالف
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عمیق را ایجاد کرده است (اسحاقی  .)2 :1395با وجود برادر و خواهران متوفا که درجة اول از
طبقة دوم هستند ،اوالد ایشان که در درجة دوم قرار دارند ،ارث نمیبرند و ارث برادر و خواهر
نیز مساوی است .خواهران و برادران تنی متوفا نیز همان حقی را دارند که برادران و خواهران
ابوینی متوفا دارند و در ارثبردن نیز دقیقاً همانقدر ارث میبرند (غمامی  .)82 :1384ارث پدر
و مادر متوفا در حقوق این کشور نیز برابر بوده و تابع قاعدة ذکور دو برابر اناث نیست .همچنین
اگر همسر همراه پدر و مادر متوفا باشد ،سهچهارم ارث را خواهد برد و الباقی بالمناصفه بین پدر
و مادر تقسیم خواهد شد.

طبقة سوم :اجداد متوفا

در طبقة سوم اجداد متوفا قرار دارند که به دو دسته (جهت) اجداد ابی و امی تقسیم میشوند.
اجداد در این طبقه از دو جهت و یک درجه هستند و هیچیک از ایشان مانع ارثبردن دیگری
نخواهد شد .نظر به اینکه این اجداد از سوی پدر و مادر متوفا به وی متصل میشوند ،سهماالرث
آنها نیز مانند پدر و مادر متوفا در طبقة دوم است و هریک سهم کسی را میبرد که او را به
متوفا متصل میکند؛ البته اگر همسر متوفا در حضور خویشاوندان صعودی متوفا (اجداد) باشد،
نصف ارث و اگر همراه یک نفر از خویشاوندان صعودی متوفا باشد ،سهچهارم ارث را خواهد
برد (غمامی .)82 :1384
طبقة چهارم :عمه و عمو و خاله و دایی و وارثان آنها

طبقة چهارم نیز شامل دو جهت و دو درجه است .یک جهت عمو و عمه و اوالد آنها که از
حیث پدری با متوفا خویشاوندی دارند و جهت دیگر ،خاله و دایی متوفا و اوالد آنها که از
حیث مادری با متوفا قرابت دارند .در هر دو جهت نیز عمو و عمه و دایی و خاله ،درجة اول و
اوالد آنها درجة دوم محسوب میشوند؛ البته با تصویب قانون سال  ،2001همسر متوفا بر وراث
طبقة چهارم برتری دارد و حاجب ایشان محسوب میشود .طبقة چهارم که همراهان روی خط
اطراف متوفا محسوب میشوند ،فراتر از یک ششم ارث نمیبرند؛ حتی اگر متوفا صالح برای
وصیتکردن باشد؛ درحالیکه تا قبل از اصالح قانون در سال  2001در چنین مواردی همراهان
روی خط اطراف ،حداکثر یکدوازدهم ارث میبردند.
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همسر زندة متوفا

یکی از موارد بسیار مهمی که در حقوق ارث در سال  2001اصالح شد ،حقوق همسر زنده در ارث
بود .قانون با در نظر گرفتن منفعت همسر زنده این منفعت را به دو صورت عمده بیان کرده است.
از یکسو ،سهماالرث همسر زنده بهطور آشکاری بهبود یافته و از سوی دیگر ،حق همسر زنده به
بعضی از حقوق ارث ،بهویژه دربارة محل سکونت خانوادگی به رسمیت شناخته شده است؛ امری
که در دفاتر ثبتاسناد رسمی تا پیش از این رویه عملی شده بود (غمامی  .)82 :1384مهمترین تغییر بر
این اساس استوار شد که همسر زنده یک مالکیت تام را به ارث میبرد و مهم نیست چه کسی همراه
او ارث خواهد برد؛ البته بهشرطی که این فرد شایستگی داشته باشد .همچنین او از فرزندان معمولی و
حتی از افرادی که روی خط اطراف هستند ،نسبت به همه ارث اولویت دارد.

 .2-4اقسام وراثت از دیدگاه امام خمینی

وارث ،يا با «فرض» ارث مىبرد يا با «قرابت» و مقصود از «فرض» ،همان سهم مقدر و كسر
معينشدهاى است كه خداى متعال آن را در كتاب كريمش نام برده است و فروض شش تا
مىباشد و صاحبان اين فرضها سيزده (گروه) هستند.
اول :نصف است و آن براى دختر يگانه است در صورتى كه فرزندى غير ممنو ع از ارث ،با
او نباشد و اين قيد در تمام طبقات و درجاتى كه مىآيند ،معتبر است .و براى خواهر يگانه پدر و
مادرى يا پدرى است در صورتى كه برادر اين چنينى با او نباشد .و براى شوهر است در صورتى
كه زوجه ،فرزندى  -اگر چه پايين برود  -نداشته باشد».
دوم :ربع (يك چهارم) است و آن براى شوهر است؛ در صورتى كه زوجه فرزندى داشته
باشد ،اگر چه پايين برود .و براى زوجه است اگر شوهر فرزندى نداشته باشد ،اگر چه پايين برود.
سوم :ثمن (يك هشتم) است و آن براى زوجه است ،در صورتى كه شوهر فرزندى داشته
باشد اگر چه پايين برود.
چهارم :ثلث (يك سوم) است و آن براى مادر است به شرطى كه ميت مطلقاً فرزند نداشته
باشد اگر چه پايين برود و به شرطى كه برادرهاى متعددى نداشته باشد ،هما ن طور كه با شرايطش
گذشت .و براى برادر و خواهر مادرى است در صورتى كه متعدد باشند.
پنجم :دو ثلث است و آن براى دو دختر و بيشتر است در صورتى كه ميت پسرى نداشته
باشد .و براى دو خواهر  -و بيشتر  -پدر و مادرى است در صورتى كه برادر پدر و مادرى نباشد،
يا دو خواهر  -و بيشتر  -پدرى است در صورتى كه برادر پدرى نباشد.
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ششم :سدس (يك ششم) است و آن براى پدر است با وجود فرزند مطلقاً .و براى مادر
است با وجود حاجب از ثلث يعنى فرزند و برادر و خواهر بنابر آنچه كه گذشت .و براى برادر
يا خواهر مادرى است در صورتى كه از طرف مادر ،متعدد نباشند .پس فروض نصف است و
نصف آن است و نصف نصف آن است و دو ثلث است و نصف دو ثلث است و نصف نصف
دو ثلث است (امام خمینی  1385ج.)400-401 :2
مسئلة  -2از آنچه ذكر شد معلوم گشت كه كسى كه داراى فرض مىباشد بر دو قسم

است :اول كسى است كه فقط يك فرض دارد و فرض اين شخص به تبدّل احوال ،كم و زياد
نمىشود؛ مانند پدر كه در صورت وجود فرزند ،صاحب فرض است و آن فقط سدس است
مطلقاً .و همچنين است يك دختر و دو دختر و بيشتر در صورتى كه پسر نباشد .و همچنين است
يك خواهر و دو خواهر پدرى يا پدر و مادرى در صورتى كه برادر نباشد؛ زيرا فرض اينها
نصف يا دو ثلث است مطلقاً و اينها اگر چه در بعضى از حاالت  -نه همه حاالت  -صاحب
فرض مىباشند ،اما فرض اينها به تغيّر حاالت نه كم مىشود و نه زياد و گاهى كسى است كه
در هر حالى داراى فرض است كه به تبدّل احوال ،تغيير پيدا نمىكند .و اين مانند برادر مادرى
يا خواهر مادرى است كه در صورت يكى بودن فرض او سدس است و در صورت تعدّد ،ثلث
است كه در هيچ يك از حاالت كم و زياد نمىشود.
دوم كسى است كه فرضش با تبدّل احوال تغيير پيدا مىكند مانند مادر؛ زيرا گاهى فرض او
ثلث و گاهى ديگر سدس است .و همچنين است زوجين؛ زيرا با نبودن فرزند نصف و ربع است
و با بودن او ربع و ثمن مىباشد.
مسئلة  -3غير از آنچه كه از اصناف صاحب فرض ذكر شد ،با قرابت وارث مىباشند.
مسئلة  -4اگر جد و جده مادرى  -هر دو يا يكى از آنها  -با منسوبين پدرى مانند برادرها
و خواهرهاى پدر و مادرى يا پدرى و مانند جد و جده پدرى با هم باشند ،حق آنها ثلث
مجموع تركه است؛ اگر چه نقص بر صاحب فرض وارد شود .پس اگر وارث ،زوج و جد  -يا
جده  -مادرى و خواهر پدر و مادرى باشد ،نصف آن مال زوج است و ثلث آن مال جد مادرى
است  -يكى باشد يا متعدد  -و بقية آن ،كه سدس است مال تنها خواهر پدرى است با اينكه
فريضهاش نصف مىباشد و با اين حال ،ارث جد و جده به قرابت است ،نه فرض.
مسئلة  -5فروض ششگانه با مالحظة اجتماع آنها با صورتهايى كه از آن متصور مىشود،
سى و شش صورت مىشود كه از ضرب شش در شش به دست مىآيد و اگر صورتهاى
تكرارى كه پانزده صورت است ،ساقط شود بيست و يك صورت باقى مىماند.
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مسئلة  -6صورتهاى گذشتة غير تكرارى بعضى از آنها اجتماعشان صحيح است و بعضى
از آنها و لو به جهت بطالن عول اجتماعشان ممتنع مىباشد؛ پس ممتنعهاى آنها هشت است،
و آنها اجتماع نصف با دو ثلث ،و ربع با مثل خودش و با ثمن ،و ثمن با مثل خودش و با ثلث ،و
دو ثلث با مثل خودشان ،و ثلث با مثل خودش و با سدس است .و صورتهاى صحيح ،بقيه آنها
مىباشد؛ زيرا نصف با مثل خودش مانند زوج و يك خواهر پدرى يا پدر و مادرى و با ربع مانند
يك دختر و زوج و با ثمن مانند يك دختر با زوجه و با ثلث مانند زوج و مادر با نبود حاجب و
با سدس مانند زوج و يكى از كالله مادر جمع مىشود؛ پس نصف با فرضهاى ششگانه جمع
مىشود مگر يك فرض كه به جهت عول باطل است و دو خواهر اگر با زوج با هم باشند به
قرابت  -نه به فرض  -ارث مىبرند و نقص بر آنها وارد مىشود .و ربع با دو ثلث مانند زوج و
دو دختر و با ثلث مانند زوجه و چند نفر از كالله مادر و با سدس مانند زوجه و يك نفر از كالله
مادر جمع مىشود .و ثمن با دو ثلث مانند زوجه و دو دختر و با سدس مانند زوجه و يكى از پدر
و مادر با وجود فرزند جمع مىشود (امام خمینی  1385ج.)401-403 :2
 .3مقایسة ارث در فقه شیعه و سنی

بهطورکلی وارثان میت در فقه شیعه و سنی در سه طبقه قرار میگیرند:
 .1در هر دو مذهب شامل فرزندان و پدر و مادر است.
 .2در فقه شیعه شامل برادر ،خواهر ،پدربزرگ و مادربزرگ است که در صورت نبود فردی
از طبقة اول ،ارثیة میت به طبقة دوم میرسد ،اما در فقه اهل سنت ،برادر و خواهر در صورتی ارث
نمیبرند که میت پدر یا پسر داشته باشد؛ پس اگر این دو وجود نداشتند ،اما میت دارای دختر یا مادر
(از طبقه اول) بود ،برادر و خواهر با آنها در ارثبری مشترک خواهند بود (مغنیه .)545 :1377
ت است از :عمو ،عمه ،دایی ،خاله و اوالد آنها که در
 .3افراد مشمول ارث درطبقه سوم عبار 
فقه اهل شیعه ،در صورت نبود فردی از طبقة اول و دوم ،ارثیة میت به طبقة سوم میرسد ،اما در فقه
اهل سنت ،اگر فردی از طبقة اول و دوم وجود نداشته باشد ،با وجود عموی ابوینی و ابی و یا فرزندان
آنها ،ارثیهای به عموی امی و همچنین عمه ،دایی و خاله نخواهد رسید (مغنیه .)556 :1377
 .3-1مقایسة طبقة اول وارثین

الف) در فقه شیعه ،چنانچه فرزند متوفا منحصر به یکی باشد؛ خواه پسر و خواه دختر ،تمام ترکه
به او میرسد .اگر اوالد متعدد باشند ،ولی تمام پسر یا تمام دختر ،ترکه بین آنها بالسویه تقسیم
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میشود .اگر اوالد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ،پسر دو برابر دختر میبرد
(مادة  907ق .م) .در فقه اهل سنت نیز به همین صورت است و اختالفی بین فقه شیعه و سنی در
این زمینه وجود ندارد.
ب) در فقه شیعه هرگاه میت اوالدی بالواسطه نداشته باشد اوالد اوالد او قائم مقام اوالد
بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یکاز ابوین که زنده باشد ارث میبرد.
تقسیم ارث بین اوالد اوالد برحسب نسل به عمل میآید؛ یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که

بهتوسط او به میت میرسد؛ بنابراین اوالد پسر دو برابراوالد دختر میبرند .در تقسیم بین افراد
یک نسل پسر دو برابر دختر میبرد( .مادة  911ق .م).
پ) در فقه شیعه و اهل سنت چنانچه برای متوفا اوالد از هر درجهای که باشند ،موجود نباشد
پدر یا مادر متوفا در صورت انفراد ،تمام ارث را میبرد؛ بهگونهای که مادر متوفا در صورت
نبودن اوالد یا اخوه (حاجب) برای متوفا ثلث ترکه را به فرض میبرد و الباقی را به رد میبرد
(مادة  906ق .م) .اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند و برای متوفا اوالدی نباشد و مادر حاجب
اخوه نداشته باشد ،مطابق فقه شیعه و سنی مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد ،لکن اگر مادر
حاجب داشته باشد ،سدس ترکه متعلق به مادر و بقیه متعلق به پدر است (کدخدایی .)187 :1392
 .3-2مقایسة طبقة دوم وارثین

الف) مطابق فقه شیعه هریک از وراث طبقة دوم اگر تنها باشد ،تمام ارث را میبرد (مادة  917ق .م).
در فقه اهل سنت نیز هرگاه برادر و خواهر ابوینی یا ابی ،تنها بوده و با او شخص دیگری اجتماع
نداشته باشد ،ارث آنها مانند ارث اوالد صلبی است؛ یعنی اگر منحصر به یک ذکور یا چند ذکور
باشد ،تمام ترکه را به تعصیب میبرند و اگر منحصر به یک اناث یا چند اناث باشند ،نصف یا دو ثلث
ترکه را به فرض و اگر بعضی ذکور و بعضی اناث باشد ،همة ماترک را به قرار ذکور دو برابر اناث
میبرند (سرخسی  .)156 :1406همچنین در فقه شیعه و سنی برادر و خواهر مادری نیز اگر منحصر به
یک نفر باشد ،یک سدس ترکه ،اگر متعدد باشند ،چه همه ذکور و چه همه اناث و چه بعضی ذکور
و بعضی اثاث ،یک ثلث آن را از طریق فرض میبرند که در میان آنان بالسویه و بدون مزیت سهم
ذکور بر سهم اناث تقسیم میگردد( .مادة  921ق .م)( .اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا
چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود)
در فقه شیعه اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد ،اخوه ابی ارث نمیبرند و در صورت نبودن
اخوه ابوینی ،اخوه ابی حصة ارث آنها را میبرند (مادة  918ق .م) .در فقه اهل سنت هرگاه
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وارثان ابوینی و ابی اجتماع حاصل کنند ،حاالت زیر را دارند:
 .1اگر وارثان ابوینی یک یا چند ذکور ،یا ذکور و اناث با هم باشند ،وجود ذکور ابوینی،
سبب حجب و محرومیت وارثان ابی شده ،تمام ترکه از طریق تعصیب به وارثان ابوینی میرسد
که در این زمینه اختالفی بین فقه و شیعه وجود ندارد.
 .2اگر وارثان ابوینی عبارت از یک اناث یا چند اناث باشند و وارثان ابی ذکور تنها یا ذکور
و اناث نیز با او باشند ،وارثان ابوینی به فرض و بقیه را وارثان ابی به طریق تعصیب میبرند که

این موضوع از موارد اختالفی فقه شیعه و اهل سنت است؛ زیرا با وجود ابوینیها ،ولو اینکه اناث
باشند ،ابیها ولو اینکه ذکور باشند ارث نمیبرند.
ب) مطابق فقه شیعه و اهل سنت هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ،ترکه به شکل زیر تقسیم
میشود :اگر جد یا جده تنها باشد ،اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق میگیرد .اگر اجداد و
جدات متعدد باشند ،درصورتیکه ابی باشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر همهامی باشند،
بین آنها بالسویه تقسیم میشود .اگر جد یا جده ابی و جد یا جدةامی با هم باشند ،ثلث ترکه به
جد یا جدهامی میرسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم میشود
و دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود (مادة  923ق .م).
پ) در فقه شیعه و اهل سنت ،چنانچه برای متوفا برادر ابوینی یا ابی یا امی از هر درجهای
که باشند ،موجود نباشد جد یا جده متوفا در صورت انفراد ،تمام ارث را میبرد؛ بهگونهای که
جدة متوفا در صورت نبودن برادر ابوینی یا ابی یا امی برای متوفا ،ثلث ترکه را به فرض میبرد
و الباقی را به رد میبرد (مادة  906ق .م)( .اگر برای متوفی اوالد یا اوالد اوالد از هر درجه که
باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را میبرد و اگر پدر و مادر
میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد ،لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد
سدس ازترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است) .اگر جد و جدة میت هر دو زنده باشند و
برای متوفا برادر ابوینی یا ابی یا امی نباشد و مادر حاجب اخوه نداشته باشد ،مطابق فقه شیعه
و اهل سنت مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد .در مذاهب اربعة اهل سنت ،ائمة مجتهد این
مذاهب دربارة حکم میراث جد به همراه اخوه به پیروی از صحابه اختالفنظر دارند و به دو
دسته تقسیم میشوند:
دستة اول :این افراد معتقدند که اخوه بهطورکلی ،شقیقی ،پدری یا مادری ،مذکر یا مؤنث
باشند ،با وجود جد از ارث حجب میشوند و هیچگاه ارث نمیبرند و بهدلیل اعتبار جد که در
همة احوال بهمنزلة پدر و بهویژه پدری برتر و بلندپایهتر است .همچنان که اگر عصبه بالنفس
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متعدد باشند ،اولویت به جهت فرزندی (بنوت) است ،سپس جهت ابوت (پدری) ،جهت اخوت
(برادری) و سپس عمومت (عمو) .ارث از جهتی به جهت دیگر منتقل نمیشود ،مگر زمانی که
جهت مقدم موجود نباشد.
اگر پسر و پدری وجود داشته باشند ،پسر عصبه میشود و اگر برادر و جدی با هم وجود
داشته باشند ،برادر عصبه خواهد بود؛ پس جهات ترتیبی است .جهتی ارث نمیبرد ،مگر زمانی
که جهت پیش از آن وجود نداشته باشد .وقتی جهت ابوت (پدری) که شامل جد هرچند هم

دورتر بر جهت اخوت مقدم باشد ،جد برادر را حجب میکند ،همچنان که اگر برادر با پدر
همراه باشد ،پدر حاجب برادر است .این شیوة مذهب ابوحنیفه و قول جمعی از صحابة بزرگ
از جمله ابوبکر ،ابن عباس ،ابن عمر و گروهی دیگر از صحابه و تابعین است (کانیمشکانی :1359
 91و 92؛ شیخاالسالمی .)65 :1389
دستة دوم :از نظر دستة دوم ،برادران و خواهران شقیقی یا پدری با وجود جد نیز ارث
میبرند؛ چون جد همچون پدر ،آنان را حجب نخواهد کرد (کدخدایی  207 :1392و .)206
این شیوه و روش شافعی ،حنبلی ،مالکی و همچنین روش دو یار بلندمرتبه و شاگرد ابوحنیفه
ابویوسف و محمد است.
 .3-3مقایسة طبقة سوم وارثین

دربارة میراث اعمام و اخوال در فقه شیعه و اهل سنت اختالف بیشتر از سایر موارد است :زیرا:
 .1مطابق مادة  928قانون مدنی «هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه
سوم میرسد» و مطابق مادة  929قانون مدنی «هریک از وراث طبقة سوم اگر تنها باشد تمام ارث
را میبرد »...و اگر چند نفر باشند ،براساس شرایط مندرج در قانون ارث میبرند .در فقه شیعه
نیز عمو ،عمه ،دایی ،خاله و اوالد آنها همگی با رعایت االقرب وارث شناخته میشوند ،با این
تفاوت که سهام آنهایی که طرف پدری هستند ،بهمقتضای اصل تعصیب و قرابت پدر ،از قرار
ذکور دو برابر اناث تقسیم و سهام آنهایی که طرف مادری هستند ،بهمقتضای قرابت رحمی
روی تساوی سهام ذکور و اناث قسمت میشود (کدخدایی .)203 :1392
 .2مادة  936ق .م .پسرعموی ابوینی را برای یک عموی ابی حاجب قرار داده و برای خال،
خاله و همچنین برای اعمال متعدد ابی را حاجب نشناخته است .این ترتیب دربارة یک عموی
ابی تنها برخالف اصل اقربیت است .به عالوه در اقربیت میان یک عموی ابی تنها با اعمام متعدد
وجه امتیازی به نظر نرسید (کانیمشکانی .)118 :1359
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 .4مقایسة ارث اسالم با حقوق فرانسه

اولین تفاوت حقوق ارث در اسالم با حقوق فرانسه را میتوان در طبقهبندی وراث یافت.
بهطورکلی وارثان میت در فقه شیعه و اهل سنت در سه طبقه ،اما در حقوق فرانسه در چهار طبقه
قرار میگیرند.
 .1طبقة اول در هر دو مذهب شیعه و اهل سنت شامل فرزندان و پدر و مادر است ،اما در
حقوق فرانسه طبقه اول شامل فرزندان و اوالد ایشان است.
 .2طبقة دوم در فقه شیعه ،شامل برادر ،خواهر ،پدربزرگ و مادربزرگ است که در صورت
نبود فردی از طبقة اول ،ارثیة میت به طبقة دوم میرسد ،اما در فقه اهل سنت ،اگرچه طبقة دوم
شامل برادر و خواهر و اوالد آنها و اجداد ایشان است ،برادر و خواهر در صورتی ارث میبرند
که میت دارای پدر یا پسر نباشد.
 .3طبقة سوم ارث در فقه شیعه عبارتاند از :عمو ،عمه ،دایی خاله و اوالد آنها که در
صورت نبود فردی از طبقة اول و دوم ،ارثیة میت به طبقه سوم میرسد ،اما در فقه اهل سنت،
اگر فردی از طبقة اول و دوم وجود نداشته باشد ،با وجود عموی ابوینی و ابی یا فرزندان آنها،
ارثیهای به عموی امی و همچنین عمه ،دایی و خاله نخواهد رسید ،اما طبقة سوم در حقوق فرانسه
عبارت است از خویشاوندان عمودی صعودی (اجداد).
در فقه شیعه ،طبقة چهارم وجود ندارد و در صورت نبودن طبقات والء ،عتق و ضمان جریره
میراث میبرند .در فقه اهل سنت نیز در صورت نبود طبقات سهگانه ،ذویاالرحام ارث میبرند،
اما در حقوق فرانسه خویشاوندان معمولی در خط اطراف بهعنوان طبقة چهارم ارث محسوب
میشوند که در صورت وجود همسر زنده از ارثبردن ممنوع میشوند .عالوه بر تفاوت در
طبقات میراث بین حقوق فرانسه با مذاهب خمسه ،تفاوت دیگر در میزان سهماالرث آنهاست.
در حقوق اسالم و مذاهب خمسه ،ارث به فرض ،قرابت یا تعصیب و رد بین ورثه و براساس
جایگاه ایشان از حیث مذکر یا مؤنثبودن تقسیم میشود ،اما در حقوق فرانسه سهماالرث میان
وراث براساس جنسیت نیست و آنها تنها از حیث میزان قرابت ،ارث میبرند و در جایی که
ذکور و اناث بهعنوان ورثه باشند ،مانند پسر و دختر متوفا ،برادر و خواهر متوفا یا عمو و عمه
متوفا ،ارث میان آنها بالمناصفه خواهد شد .در فقه شیعه طبقة اول شامل دو صنف و در هر
صنف هم درجه وجود دارد .در فقه اهل سنت نیز در طبقة اول دو صنف قرار دارد ،اما درجه
نیست و گاه وراث طبقة دوم در کنار وراث طبقة اول ارث میبرند؛ مانند اینکه وراث مادر و
دختر متوفا با یک برادر ابوینی باشند که همگی ارث میبرند و درجة قرابت و طبقة آن مؤثر
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نیست ،لکن در حقوق فرانسه در طبقة اول جهت وجود ندارد و درجه است .در طبقة دوم از فقه
شیعه و اهل سنت و حقوق فرانسه دو جهت و درجه وجود دارد ،اما در طبقة سوم فقه شیعه و
حقوق فرانسه دو جهت و درجه مطرح است ،اما در فقه اهل سنت جهت وجود ندارد و مشمول
دو درجه است.
نتیجهگیری

مباحث مربوط به ارث در آیات قرآن آمده و تقسیمات ارث در اسالم براساس آیات قرآن
صورت میگیرد .اختالفاتی در مسائل مربوط به این مقوله در مذاهب اسالمی وجود دارد که
احتماالً مربوط به ابهاماتی است که در تفسیر این آیات و احادیث مربوط و برداشت آنها از
این آیات و احادیث و شاید دالیل دیگر به وجود آمده باشد .قانون مدنی ایران نیز در مباحث
مربوط به ارث از فقه امامیه اقتباس کرده است .ارث حقی طبیعی است که نمیتوان آن را انکار
کرد؛ ب ه نحوی که قانون ارث افزون بر یک امر طبیعی و فطری در گسترش تالشهای اقتصادی
نیز تأثیر عمیقی دارد.
بهموجب فقه امامیه و حقوق ایران (مادة  862ق .م) میزان سهماالرث براساس طبقات ارث
عبارتاند از:
الف) پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد؛
ب) اجداد (پدربزرگ یا مادربزرگ یا هر دو زنده)؛
ج) عمهها ،عموها ،خالهها ،داییها و فرزندان آنان.
اگر طبقة اول زنده باشند ،طبقه دوم ارث نمیبرد و همچنین اگر طبقه دوم زنده باشند طبقه
سوم ارث نمیبرد.
امامیه آیة « َوأُولُو ْ َ
ال ْر َحا ِم ب َ ْع ُض ُه ْم أَ ْولَى ب ِبَ ْع ٍ
ض» را اصل مهم در طبقات ارث میدانند و
معتقدند:
 .1از اجتماع اصل مذکور با آیة  11سورة نساء ،طبقة اول از طبقات سهگانه وراث را استنباط
میکنند .مفاد آیه این است که توصیة خداوند دربارة فرزندان شما این است :ذکور دو برابر
اناث ارث میبرند ،اگر فرزند دو دختر و بیشتر باشد دوسوم ترکه را میبرند ،اگر یک دختر
باشد نصف ترکه را میبرد .ابوین متوفا هریک ،یکششم ترکه را میبرند؛ بهشرط اینکه متوفا
را فرزند بهجا مانده باشد ،وگرنه در صورت حیات ابوین ،مادر را ثلث ترکه میرسد (بقیه از
آن پدر است) مگر اینکه اخوه متوفا وجود داشته باشند که مادر را یک ششم میرسد و بقیه از
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آن پدر است .دلیل استنباط امامیه از دو آیة باال این است که ابوین میت و فرزندان او با میت،
فاصلة متساوی دارند؛ زیرا هر دو طایفه در عمود نسب قرار گرفتهاند؛ یکی در طرف صعودی و
دیگری در طرف نزولی ،اما برادر و خواهر میت ،فاصلة مساوی با میت (مانند ابوین میت و اوالد
او) ندارند؛ زیرا آنان با واسطة ابوین میت ،به میت متصل میشوند و حال اینکه دیگران واسطه
ندارند؛ پس الزاماً بهمنظور رعایت آیة اول از دو آیة باال نمیتوانند در طبقة اول قرار گیرند،
لکن طبقات وراث در مذاهب اربعة اهل سنت با فقه شیعه متفاوت است و بدون توجه به آیة
مذکور ،اشخاص را صرفاً به عذر اینکه همه فرضبر هستند در طبقة اول قرار میدهند .از نظر

آنان هرکس فرضبر است (از کسور ارث که در قرآن مجید ذکر شده است استفاده میکند)
در طبقة اول قرار میگیرد .طبقة اول ارث در فقه اهل سنت ،فرضبران هستند؛ بنابراین خواهر
میت که فرضبر است ،در طبقة اول واقع میشود .از همینجا فرق بارز با مکتب حقوقی اهل
سنت مشاهده میشود .با مالحظة مواد قانون مدنی فرانسه میتوان گفت درحقیقت چهار طبقه
وارث وجود دارد:
الف) فرزندان و اوالد ایشان؛
ب) پدر و مادر و خویشاوندان ممتاز در خط اطراف ،یعنی برادران و خواهران و اوالد ایشان؛
ج) خویشاوندان عمودی صعودی (اجداد)؛
د) خویشاوندان معمولی در خط اطراف.
 .2از اجتماع اصل مذکور با آیة  12و  13سورة نساء ،در فقه امامیه طبقة دوم ارث استخراج
میشود .در آیة  12سوره نساء به تفصیل سخن از ارث فرزندان و ابوین میت آمده و اسمی از
ارث خواهران و برادران میت نیامده است .ارث خواهران و برادران میت در آیة  13و  176سورة
نساء بیان شده است که این دلیل تأخر رتبة برادران و خواهران میت در ارثبردن است .عالوه بر
این ،همان اصل مستفاد از آیة « َوأُولُو ْ َ
ال ْر َحا ِم ب َ ْع ُض ُه ْم أَ ْولَى ب ِبَ ْع ٍ
ض» ایجاب میکند که برادران و
خواهران متوفا پایینتر از طبقة اول قرار بگیرند و به این ترتیب ،طبقة دوم ارث به وجود میآید.
اجداد و جدات میت هم مانند برادران و خواهران خود به یک واسطه با میت خویشاوندی
دارند و به همین دلیل آنها هم مانند برادران و خواهران ،در طبقة دوم قرار میگیرند .فقه اهل
سنت ،جماعتی از خویشاوندان را که فرضبر و خویشاوند میت از جانب ذکور نیستند ،براساس
نظریهای که به زندگی عشایری مرتبط است ،طبقة دوم وراث میشناسد و این طبقه را «عصبه»
مینامد .این مقوله به کلی با فقه امامیه فرق دارد و آنان در این مورد به آیة « َو أُولُو ْ َ
ال ْر َحا ِم
ب َ ْع ُض ُه ْم أَ ْولَى ب ِبَ ْع ٍ
ض» توجه کردهاند و مستند دیگر از حدیث دارند.
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 .3در فقه امامیه از همان اصل مذکور استفاده میکنند که اعمام و عمات و اخوال و خاالت
باید طبقة سوم را تشکیل دهند؛ زیرا قرابت آنان بهواسطة جد پدری میت (دربارة اعمام و عمات)
و جد مادری میت (دربارة اخوال و خاالت) است؛ پس چون اجداد و جدات در طبقة دوم
هستند ،ناگزیر باید اعمام و عمات و اخوال و خاالت در طبقة سوم قرار بگیرند .فقه اهل سنت
دربارة وجود طبقة سوم ،با هم سخت اختالف دارند .آنها خویشاوندانی را که عصبه هستند و
طبقة دوم را تشکیل میدهند ،میشناسند و فهرست آنها را تهیه کردهاند؛ از اینرو هرگاه دربارة

میتی نه فرضبران باشند و نه عصبه ،عدهای دیگر از خویشاوندان (ذویاالرحام) را بهعنوان طبقة
سوم معرفی میکنند که شافعی آنها را بهمنزلة طبقة سوم قبول ندارد ،اما دیگران این طبقه را
قبول دارند؛ پس در فقه اهل سنت عدهای دو طبقه وارث دارند و عدهای سه طبقه .بدیهی است
اختالف در تعداد طبقات وراث ،فراوان است و چنین اختالف در فقه امامیه دیده نمیشود .آنها
که ذویاالرحام را بهعنوان یک طبقه قبول دارند ،خود ذویاالرحام را که یازده صنف هستند،
به چهار طبقه تقسیم میکنند که نوعی طبقهبندی ارث در داخل یک طبقه محسوب میشود؛
حال آنکه در فقه امامیه طبقهبندی در داخل طبقهبندی مفهومی ندارد ،بلکه طبقه را به اصناف و
اصناف را به درجات قسمت میکنند.
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