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چکیده
توانند موجب حجب نقصانی و نیز حجب از رد، نسبت به برادران و خواھران متوفی با شرایطی می

در فقه امامی مستند به آیه شـریفه یـازده سـوره    مادر متوفی گردند. مسأله حاجبیت اخوه نسبت به مادر
قانون مدنی مقـرر گردیـده   ۸۹۲مبارکه نساء بوده و در حقوق موضوعه ایران نیز به موجب بند ب ماده 

است. در این میان با توجه به عدم تصریح مستندات مزبور در مورد حاجبیت یا عدم حاجبیـت حمـل،   
تواند به عنوان برادر یا محل اختالف است که آیا حمل نیز میاین سؤال از نظر فقھی و حقوقی مطرح و 

خواھر حاجب مادر گردد؟ این جستار با بررسی استداللی موضوع به روش توصـیفی تحلیلـی در فقـه    
امامیه و حقوق ایران، ضمن ارائه و نقد ادله ارائه شده برای ھر دو احتمال حاجبیـت و عـدم حاجبیـت    

ویژه نتیجه دست یافته است که نظریه عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر بهحمل نسبت به مادر، به این 
با توجه به تردید در صدق عنوان برادر یا خواھر (اخوه) بر حمل و تمسک به اصل عدم حجب در فقه 

رسد. امامی و نیز حقوق ایران اقوی به نظر می

ارث، حجب نقصانی، حجب از رد، اخوه، حمل، مادر. : هاکلیدواژه

.٠٩/٠٢/١٣٩٣؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٠/٠٩/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول١
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مقدمه  

یکی از موارد مواجھه با مسأله حجب در حقوق ارث، حجب بـرادران و خـواھران متـوفی    
تواند موجب شود مـادر از بـردن سـھم    نسبت به مادر است. در واقع وجود اخوه با شرایطی می

، محروم گردد. این نوع حجـب کـه   ١اعلی خویش و نیز بردن زیادت در صورت تحقق تعصیب
) است، در قانون مـدنی بـه تبـع فقـه     ٢ی (به ویژه آیه یازده سوره مبارکه نساءمستند به ادله فقھ

دارد: قانون مدنی منعکس شده است. ماده مزبور مقرر مـی ۸۹۲امامی راه یافته و در بند ب ماده 
وقتی که برای میـت چنـد بـرادر و خـواھر     -حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:... ب«

کـه:  شـود مشـروط بـراین   ت از بردن بیش از یک سدس محروم میصورت مادر میباشد در این
ھا زنده باشد. پدر آن-الاقل دو برادر یا یک برادر با دو خواھر یا چھار خواھر باشند. ثانیاً-اوالً
» ابوینی یا ابی تنھا باشند.-از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل. رابعاً-ثالثاً

جبیت اخوه نسبت به مادر تردیدی نیست (در این خصوص که در مورد اصل حارغم اینبه
؛ ۵/۳۲۳؛ خوانساری، ۹/۳۹۸اللثام، ؛ فاضل ھندی، کشف۳۰/۸۰۹به عنوان نمونه رک. سبزورای، 

) لیکن در مورد برخی از جزئیـات  ۸/۱۰۲عاملی، ؛ حسینی ۳۹/۸۳؛ نجفی، ۴/۲۷۵آل بحرالعلوم، 
خورد. یکی از ایـن مـوارد مسـأله    چشم میی بهھایآن میان اندیشمندان فقھی و حقوقی اختالف

چه در زمان فوت متـوفی،  حاجبیت حمل است. در واقع این سؤال اساسی مطرح است که چنان
وجود داشته باشد که در صورت زنده متولد شدن بـه عنـوان بـرادر یـا خـواھر متـوفی       ٣حملی

شد؟ در این مورد در آیات تواند در بحث حجب مادر نقشی داشته باشناخته خواھد شد، آیا می
راجع به حاجبیت اخوه، مسأله مورد تصریح قـرار نگرفتـه اسـت. در قـانون مـدنی ایـران نیـز        

سـاز بـروز اخـتالف در ایـن مـورد      تصریحی به حاجبیت حمل نشده است و ھمین امـر زمینـه  
گردیده است.  

سـؤال  این جستار در صدد است با بررسی فقھی حقوقی موضـوع پاسـخی مناسـب بـرای     

که در فقـه  جاییآنمتعلق به ھر یک از ورثه، ترکه دارای زیادت باشد. ازو فروضمقصود از تعصیب این است که به رغم اعطای سھام -١
شود، از آن تحـت عنـوان تعصـیب یـاد     ذکور پدری(عصبه) داده میانعامه بر حسب نظر مشھور در چنین حالتی زیادت مزبور به خویشاوند

یادت ). البته در فقه امامی و به تبع آن در حقوق ایران، ز٥٢-٢/٧٩شود ( برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک. جعفری لنگرودی، ارث، می
شود و رد به عصبه مورد پـذیرش قـرار نگرفتـه اسـت     مزبور بر حسب مورد به تمام ورثه موجود در صحنه ارثی یا گروھی از ایشان داده می

و بـرای  ٢٦٥-٨/٢٧٨؛ صـدر،  ٣٢٤-٣/٣٢٦فـیض کاشـانی،   ؛۹۹-٣٩/۱۰۵(برای توضیح بیشتر در این خصوص در متون فقھی رک. نجفی، 
).١٢٣-١٢٥؛ مصلحی عراقی، حقوق ارث، ١٦٨-١٧١وقی رک. کاتوزیان، ارث، مالحظه موضوع در کتب حق

».کُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ...یفَإِنْ لَمْ «... -٢
، ای خـویی قبله) و برای دیدن معنای اصطالحی آن رک. (۱۷-۱۹کالئی، برای مالحظه معانی حمل در عرف و لغت رک. (جعفری بھزاد-٣

). ۱۷-۱۹؛ جعفری بھزاد کالئی، ۵۸-۶۰بررسی احکام فقھی و حقوقی حمل و جنین، 
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مزبور بیابد. در این راستا ابتدا موضوع را از نظر فقھی مورد مطالعه قرار داده، سپس به بررسـی  

آن در حقوق موضوعه و دکترین حقوقی ایران خواھیم پرداخت.  

فقهی آرايبررسی 
از نقطه نظر فقھی، در مورد حاجبیت حمل در بحث حجب مادر توسط اخـوه، دو احتمـال   

از سویی، ممکن است اجرای حجب مختص بـه بـرادران و خـواھران تولـد     قابل تصور است. 
یافته دانسته شود. از سوی دیگر، احتمال دارد برای حمل نیز چنین قابلیتی مورد شناسایی قـرار  

؛ محقـق  ۱۲/۵۳۴؛ طباطبـایی،  ۸۹-۳۹/۹۰گیرد. در این راستا ھر چند برخی از فقیھـان (نجفـی،   
وم تولـد بـرای تحقـق حجـب را از شـھرت عظـیم فتـوایی        ) اعتبار شرط لـز ۲/۸۱۱سبزواری، 

؛ مجلسـی،  ۱۲/۵۳۴؛ طباطبـایی،  ۸۹-۳۹/۹۰اند و حتی برخی از ایشان (نجفی، برخوردار دانسته
اند کـه بـرای احتمـال دوم قـائلی     ) مدعی شده۴/۱۷۵؛ صیمرى، ۹/۴۵؛ ترحینی عاملی، ۱۵/۲۴۹

آید. بـه  ر قابل تردید نیز به حساب نمیشناخته نشده است؛ لیکن در ھر حال مسأله از مسائل غی
ھمین دلیل احتمال حاجبیت حمل در مسأله مورد بررسی توسط برخـی از فقیھـان (بـه عنـوان     

) مطرح شده اسـت. عـالوه   ۱۳/۸۲، ؛ شھید ثانی، مسالک۴/۸۲۱نمونه رک. محقق حلی، شرائع، 
) بیـان  ۹/۴۵عـاملی،  ؛ ترحینـی  ۸/۱۰۶گونه کـه برخـی فقیھـان (حسـینی عـاملی،      بر این، ھمان

اند، عدم لزوم تولد برای حاجبیت (یا به تعبیـری منفصـل بـودن اخـوه) در مسـأله مـورد       داشته
قابـل اسـتنباط اسـت. بـه     ١)۲/۳۵۷بررسی از ظاھر عبارت مرحوم شھید اول در کتاب دروس (

در ) کسانی که حاجبیت اخوه نسبت به مـا ۸/۱۰۶عالوه احتمال داده شده است (حسینی عاملی، 
اند، از قـائالن  را مطرح، اما به لزوم تولد یا انفصال اخوه به عنوان شرط حاجبیت تصریح نکرده

با این وصف برای پایان دادن به ھرگونه تردیدی در پاسخ مسـأله، الزم  ٢حاجبیت حمل باشند.
نقـد و  است ادله ارائه شده برای ھر دو احتمال مورد نقد و بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتـدا بـه  

بررسی ادله ارائه شده برای احتمال حاجبیـت حمـل پرداختـه، سـپس ادلـه نظریـه اختصـاص        
گیرد.حاجبیت به برادران و خواھران تولد یافته مورد بررسی قرار می

ای نسبت از ظاھر عبارت مذکور که عدم حاجبیت حمل را به گفته». حجب علی قولیفالحمل ال «عبارت شھید اول بدین ترتیب است که -١
تر است.شود که حاجبیت حمل نزد ایشان قویاند استنباط میادهد

آید زیرا صرف عدم ذکر شرط انفصال دلیلی بر شرط ندانستن آن البته باید توجه داشت، احتمال مزبور ضرورتاً احتمال راجح به شمار نمی-٢
؛ ۲/۳۷۳که برخی از فقیھان (خمینی، تحریر، تنباط نمود کما اینتوان آن را از سایر شروط مانند وجود اخوه یا زنده بودن اخوه اسنیست و می

اند.ده بودن اخوه استنباط نموده) به صراحت ھمین امر را از شرط زن۳۶۲ث، یالطالق و الموار-عةیل الشریفاضل لنکرانی، تفص
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نقد و بررسی ادله حاجبیت حمل

ای که برای حاجبیت حمل احتمال داده شده اسـت از سـویی صـدق عنـوان     ترین ادلهمھم
ا خواھر (اخوه) بر حمل و از سوی دیگر تمسک به اصل عدم اشـتراط اسـت. در ذیـل،    برادر ی

پردازیم. ضمن تبیین ھر یک از دو دلیل مذکور به نقد و بررسی آن می
صدق عنوان اخوه بر حمل-آ

-۳۹/۹۰ای که برای پذیرش نظریه حاجبیت حمل احتمـال داده شـده (نجفـی،    یکی از ادله
مل عنوان برادر یا خواھر (اخوه) صادق است. در این راستا نه تنھـا بـه   )، این است که بر ح۸۹

توان عنوان برادر یا خواھر را بر حمل نھاد بلکه چه بسا در زمـان حـال   اعتبار تولد در آینده می
نیز حقیقتاً بر حمل عنوان برادر یا خواھر صادق باشد. طبیعی است اگر عنوان برادر یـا خـواھر   

ه بر حمل صادق باشد مسلماً مشـمول ادلـه حاجبیـت اخـوه نسـبت بـه مـادر        یا به تعبیری اخو
نیز ممکن است استدالل مزبور را تقویت ١خواھد بود. اطالق و عموم لفظ اخوه در ادله حجب

؛ ۱۲/۵۳۴؛ طباطبـایی،  ۱۹/۱۳۳رسد، در ھمین راستا است کـه برخـی (نراقـی،    نماید. به نظر می
) عموم ادله و یا آیـه حجـب را بـه عنـوان یکـی از ادلـه       ۱۳۱؛ کاشف الغطاء، ۴/۱۷۵صیمرى، 

گـردد کـه منظـور از    اند. زیرا، از توجه به عبارات مذکور چنین اسـتنباط مـی  محتمل ذکر نموده
عموم لفظ اخوه است.  » عموم«

به اعتبار آینده » حمل«به » اخوه«توان گفت، از سویی صدق عنوان : در نقد این دلیل مینقد
تواند، امکان تمسک به ادله حجب اخـوه را فـراھم نمایـد. زیـرا     وده و از این حیث نمیمجاز ب

تـوان مـوارد اسـتعمال    استعمال لفظ اخوه در ادله حجب، اصوالً استعمالی حقیقی بـوده و نمـی  
گـردد و  مجازی لفظ را مشمول آن دانست. به ویژه که حجب در زمان فوت متوفی مطـرح مـی  

تـوان  م باید عناوین الزم برای تحقق آن وجود داشته باشد. در واقـع نمـی  طبیعتاً در ھمین ھنگا
چنین صدق عنوان برادر یـا  عنوانی را که در آینده احتمال تحقق دارد، عطف به ماسبق نمود. ھم

خواھر بر حمل به صورت حقیقی و بالفعل، محل تردید بوده و محرز نیست. بـدیھی اسـت بـا    
عـالوه  گردد و به ھمین دلیل نیز قابل استناد نخواھد بود. بهمیورود احتمال، استدالل مخدوش

؛ فاضـل  ۵۵۸-۱۱/۵۵۹؛ اردبیلـی،  ۴/۸۲۰حتی در مقابل برخی از فقیھان (محقق حلـی، شـرائع،   
؛ محقــق ۱۳/۸۲مســالک، ؛ شــھید ثــانی، ۴/۲۷۹؛ آل بحرالعلــوم، ۹/۴۰۰ھنــدی، کشــف اللثــام، 

الطـالق و المواریـث،   -نکرانی، تفصیل الشـریعة ؛ فاضل ل۵/۳۲۷؛ خوانساری، ۲/۸۱۱سبزواری، 

».وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ...کُنْ لَهُ وَلَدٌ وَیفَإِنْ لَمْ «... سوره نساء: ١١به عنوان نمونه در آیه شریفه -١
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کند. بنابراین عنوان برادر یا خواھر صدق نمی» حمل«اند، ظاھر این است که به ) بیان داشته۳۶۲

ای خویی، بررسی احکام فقھی و حقـوقی حجـب و   ویژه که برخی (قبلهنزاع شایسته نیست. به
اند، با وجود شـرط نخسـت،   ) بیان داشته۱۰۹ای خویی، ارث، ؛ قبله۱۳۲حاجبین و محجوبین، 

یعنی وجود اخوه در حد نصاب، نیازی به اعتبار شرط لزوم تولد نیست. زیرا به حمـل مـادامی   
کند. صدق نمی» اخوه«که متولد نشده است 

البته ممکن است گفته شود، عدم صدق عنوان اخوه بر حمل نیز خـود ادعـا اسـت. لـیکن     
دھد صدق عنوان اخوه بر حمل چنین ادعایی مطرح شده، نشان میباید توجه داشت، ھمین که 

رسد. نیز امر مسلمی نیست و ھمین تردید برای کنار گذاشتن دلیل مورد بحث، کافی به نظر می
ھمچنین ممکن است گفته شود، اگر عنوان اخوه بر حمل صادق نیست پس چگونـه حکـم   

گونه که گردد. در پاسخ باید گفت، ھمانآن میبه ارث بری حمل به عنوان ولد یا اخوه و مانند 
انـد، ارث بـری   ) نیز بیـان داشـته  ۸/۱۰۶؛ حسینی عاملی، ۱۱/۵۵۸برخی فقیھان محقق (اردبیلی، 

چه نصی در این زمینه وجود نداشت، پذیرش ارث و چنان٢است١حمل مبتنی بر نصوص ویژه
توان با تمسک به قیاس از ارث بـری  بری حمل نیز پسندیده و مورد پذیرش نبود. بنابراین نمی

حمل، حاجبیت وی نسبت به مادر را استنتاج نمود.  
توان گفت تمسـک بـه   از سوی دیگر در پاسخ به استدالل عموم و اطالق لفظ اخوه، نیز می

؛ ۱۹۹-۱/۲۰۶پـذیر نیسـت (مظفـر،    اطالق و عموم ادله در شبھات مفھومیه و مصـداقیه امکـان  
؛ قـافی و شـریعتی فرانـی،    ۱۰۰-۱۰۱؛ محمدی، مبانی استنباط، ۱۴۲-۱/۱۵۰موسوی بجنوردی، 

). در واقع وقتی که صدق عنوان برادر یـا خـواھر بـر حمـل، محـل تردیـد باشـد        ۱/۲۱۵-۲۱۲
توان با تمسک به اطالق و عموم واژگان اخوه، احکام ناظر به اخوه را به مصادیق مشـکوک  نمی

کـه  ) به ویـژه ایـن  ۱۳۱؛ کاشف الغطاء، ۳۰ماره ، زیرنویس ش۳۰/۷۴تسری داد (رک. سبزواری، 
) ۱۹/۱۳۳؛ نراقـی،  ۱۲/۵۳۴؛ طباطبایی، ۸۹-۳۹/۹۰برخی از فقیھان (به عنوان نمونه رک. نجفی، 

. مطابق این نظـر  ٣اندبه درستی عمومیت لفظ اخوه را نپذیرفته و آن را نھایتاً مفید اطالق دانسته

.اًیورَثُ إِذَا وُلِدَ حَیرِثُ وَ یبَابُ أَنَّ الْحَمْلَ برای مالحظه روایات مزبور رک. حرعاملی، وسائل الشیعه،-١
) است که ارث بری حمل مورد اتفاق نظر ھمه فقیھان است.۹/۸۰وھشگران، به دلیل ھمین نصوص نیز ادعا شده (جمعی از پژ-٢
مذکور در ادله حجب نکره است و لفظ نکره تنھا در سیاق نفی و نھی مفید عموم است (در این خصوص به » اخوه«گفتنی است که لفظ -٣

). ١/١٨٧، یفرانیعتیو شریقاف؛۲۲۳-۲۲۵؛ میرزای قمی، ۱/۱۹۲،مظفرعنوان نمونه رک. 
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جـا  کـه در ایـن  ١باشداحراز مقدمات حکمت میجا که تمسک به اطالق مستلزم وجود واز آن

احراز نگردیده، اطالق مزبور نیز قابل تمسک نیست.  
اصل عدم اشتراط-ب

ای که برای تقویت نظریـه حاجبیـت حمـل احتمـال داده شـده (حسـینی       یکی دیگر از ادله
؛ ۴/۱۷۵؛ صـیمرى،  ۳۹/۸۹؛ نجفـی،  ۱۲/۵۳۴؛ طباطبـایی،  ۱۳۲-۱۹/۱۳۳؛ نراقـی،  ۸/۱۰۶عاملی، 

کـه، ھنگـامی کـه در خصـوص     باشد. توضـیح ایـن  )، اصل عدم اشتراط می۱۳۱کاشف الغطاء، 
اشتراط یا عدم اشتراط انفصال دچار تردید گردیم، اصل عدم اشتراط، اصل راھنما خواھد بـود.  

شود.  که انفصال (تولد) شرط نبوده، حمل در بحث حاجبیت اخوه نیز حاجب مادر مینتیجه این
توانـد مفیـد   توان گفت، استناد به اصل مزبور ھنگامی مـی قام نقد دلیل مذکور میدر منقد:

باشد که صدق عنوان اخوه بر حمل مسلم باشد و برای رفع این تردید که آیا منفصل بودن یا به 
تعبیری تولد اخوه شرط حاجبیت ایشان است یا خیر، به اصل عدم اشتراط انفصال استناد نمود. 

دق عنوان اخوه بر حمل محل تردید باشد دیگر اصل عدم اشتراط انفصال معنا چه صلیکن چنان
نخواھد داشت بلکه باید از اصل عدم حاجبیت حمل سخن گفـت. بـه دیگـر سـخن، ھنگـامی      

کـه در  توان به اصل عدم اشتراط تمسک نمود که مقتضی (اخوه بودن) مسلم باشد؛ حـال آن می
). ۱۳۱؛ کاشف الغطاء، ۱۳۲-۱۹/۱۳۳بحث ما، مقتضی ثابت نیست (نراقی، 
چه مسلم است این است که برادران و خواھران منفصـل  در واقع در مسأله مورد بررسی آن

چه مورد تردید است حاجبیت حمـل اسـت و بـه    گردند ولی آنو تولد یافته موجب حجب می
د یا خیـر. در  تواند حاجب مادر باشدلیل تردید در صدق عنوان اخوه بر آن معلوم نیست آیا می

تواند راھگشا باشد. بنابراین تمسـک بـه اصـل عـدم     فرض أخیر استناد به اصل عدم حجب می
اشتراط انفصال جایز نیست.  

نقد و بررسی ادله عدم حاجبیت حمل (لزوم تولد هنگام وفات) 
؛ ۲/۲۶۸؛ ھمـو، المختصـر،   ۴/۸۲۱عنوان نمونه رک. محقق حلی، شرائع، مشھور فقیھان (به

؛ شـھید  ۴/۲۰۹عالمـه،  ؛ ابـن ۲۱۸؛ ھمو، تبصره، ۳/۳۵۶؛ ھمو، قواعد، ۵/۱۲مه حلی، تحریر، عال
؛ فاضــل ۵۵۸-۱۱/۵۵۹؛ اردبیلــی، ۲/۷۰؛ انصــاری، ۲۲۳؛ ھمــو، اللمعــه، ۲/۳۵۷اول، الــدروس، 

به بعد؛ ۲۴۷، یبرای مالحظه مباحث تفصیلی در خصوص لزوم وجود مقدمات حکمت برای امکان استناد به اطالق رک. آخوند خراسان-١
بـه بعـد؛   ۲/۵۶۷ة األفکار، یبه بعد؛ عراقی، نھا۱/۵۰۰؛ عراقی، مقاالت األصول، ۳۲ح األصول، یبه بعد؛ عراقی، تنق۱/۲۳۳درر الفوائد، ،یحائر

.۱۶۴-۱/۱۶۷؛ موسوی بجنوردی، ۲۳۸-۲۴۴و ۱/۱۹۱به بعد؛ مظفر، ۱/۵۵۵م، یبه بعد؛ حک۴۲۷اصفھانی، 
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الـدین،  ؛ زیـن ۱۳/۸۲؛ شـھید ثـانی، مسـالک،    ۴/۲۷۹؛ آل بحرالعلوم، ۹/۴۰۰اللثام، ھندی، کشف

؛ حر عاملی، ۲/۸۱۱؛ محقق سبزواری، ۲/۲۸۸اللثام، ؛ فاضل ھندی، کشف۳۹/۸۹؛ نجفی، ۷/۳۴۱
العلـوم،  ؛ آل بحـر ۱۲/۵۳۴؛ طباطبـایی،  ۸/۳۱۵؛ ھمو، ھدایة األمـة،  ۱۲۳-۲۶/۱۲۴وسائل الشیعه، 

؛ ســبزوارى، ۸/۱۰۶عــاملی، ؛ حســینی۱۳۱-۱۹/۱۳۳؛ نراقــی، ۵/۳۲۳؛ خوانســاری، ۴/۲۸۰-۲۷۹
؛ ۱۳۱؛ کاشـف الغطـاء،   ۷۳غـروى،  یارى؛ علی۴/۳۸۵د حلی، فھ؛ ابن۲/۴۵۲؛ فاضل آبی، ۳۰/۷۲

؛ فاضـل  ۱۵/۲۴۹؛ مجلسی، ۹/۴۵؛ ترحینی عاملی، ۱/۳۸۳؛ تستری، النجعة، ۳/۳۲۷کاشانی، فیض
؛ موسـوی  ۱۴/۴۸۳عصـفور بحرانـی،   ؛ آل۳۶۲الطـالق و المواریـث،   -لنکرانی، تفصیل الشریعة

فصل بودن برادر یا خواھر (حمل نبـودن یـا   ) من۱۸؛ گنجوی، ۶۷خمینی، حاشیه بر رساله ارث، 
اند. مطـابق ایـن   در بطن مادر نبودن) را به عنوان شرطی مستقل برای حاجبیت اخوه بیان نموده

نظر حتی در صورتی که برای تکمیل نصاب اخوه برای حاجبیت مادر به حمل نیـاز باشـد وی   
نظـر مشـھور توجـه بـه ادلـه زیـر       تواند نصاب را تکمیل نماید. در راستای تبیین و توجیه نمی

بایسته است.  
اجماع منقول-آ

) از اجمـاع منقـول بـه عنـوان یکـی از ادلـه عـدم        ۸/۱۰۶برخی از فقیھان (حسینی عاملی، 
اند. حاجبیت حمل یاد نموده

در مقام نقد دلیل مزبور باید گفت، از سـویی وجـود اجمـاع محـل تردیـد اسـت، زیـرا از        
شـود کـه نظـر مخـالف دارنـد (رک. شـھید اول،       گونه استنباط مـی اینعبارات برخی از فقیھان 

).  ۲/۳۵۷الدروس، 
از سوی دیگر بر فرض وجود اجماع، اجماع مزبور مبتنی بر ادله دیگری است کـه در ایـن   

که به طـور  آید. اجماع مدرکی نیز با توجه به اینمورد ارائه شده و اجماعی مدرکی به شمار می
باشد، در ابواب مختلف فقھی دلیلـی مسـتقل بـه شـمار     ی معصوم (ع) نمیمستقل کاشف از رأ

؛ ھمـو، القواعـد   ۵۵۸اإلجـارة،  -نیامده (به عنوان نمونه رک. فاضل لنکرانـی، تفصـیل الشـریعة   
؛ انصـارى شــیرازى،  ۹/۲۳۸؛ جمعـی از پژوھشــگران،  ۴/۱۸۵؛ موسـوى اردبیلــی،  ۴۲۹الفقھیـه،  

کتب اصولی تصریح بر فقدان اعتبار و حجیـت آن شـده   ) و در ۳/۳۵؛ سیفی مازندرانی، ۱/۵۴۰
). بـه عـالوه   ۱۳۳-۲/۱۳۴؛ قافی و شـریعتی فرانـی،   ۳/۱۱۷است (در این خصوص رک. مظفر، 

اند احراز ایـن  ) نیز بیان داشته۲/۷۱گونه که برخی از فقیھان (مکارم شیرازی، گفتنی است ھمان
انـد، الزم نیسـت، بلکـه صـرف     اد نمـوده امر که مجمعین به مدارک دیگری غیر از اجماع اسـتن 
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احتمال کافی است. زیرا شرط حجیت اجماع، کاشفیت از رأی معصوم است و کاشفیت مزبـور  

یابد که احتمال مدرک دیگری در مسأله داده نشود. این در حالی اسـت کـه در   زمانی محقق می
مجمعین بوده است مسأله مورد بحث، مستندات دیگری وجود دارد که به احتمال قوی، مدرک 

).  ۳/۱۱۶(برای مطالعه تفصیلی در مورد اجماع مدرکی رک. امامی، 
نیـز محـل   ١توان این نکته را افزود که اعتبار اجماع منقول به خبر واحدبر مطالب فوق می

بـه بعـد؛   ۳۸۴اختالف است (برای مالحظه بحث تفصیلی در این خصوص رک. میرزای قمی، 
بـه  ۲/۳۷۱به بعـد؛ حـائری، درر الفوائـد،    ۲۸۸بعد؛ آخوند خراسانی، به ۱۷۹/ ۱شیخ انصاری، 

به ۲/۱۷۹به بعد؛ غروی اصفھانی، ۲/۶۵؛ ھمو، مقاالت األصول، ۳۲بعد؛ عراقی، تنقیح األصول، 
).  ۲۴۲-۱/۲۴۳به بعد؛ موسوی بجنوردی، ۳/۱۲۱بعد؛ مظفر، 

شھرت فتوایی-ب
) برای تقویت اعتبـار شـرط لـزوم    ۱۲/۵۳۴، ؛ طباطبایی۸۹-۳۹/۹۰برخی از فقیھان (نجفی، 

اند.  انفصال به شھرت عظیم فتوایی استناد نموده
ای در مقام نقد این دلیل باید گفت، ھر چند شھرت نظریه عدم حاجبیت حمـل بـه انـدازه   

؛ ھمان، ۲۶/۱۲۳است که در برخی کتب روایی (به عنوان نمونه رک. حر عاملی، وسائل الشیعه، 
» باب انه یشترط فی حجب اإلخوة االم کـونھم منفصـلین ال حمـل   «تحت عنوان ) بابی۱۷/۴۵۹

تواند دلیلی مستقل به شمار آمده و دارای حجیت وجود دارد، لیکن صرف شھرت یک نظر نمی
). به عالوه، در مورد ضعف سند روایات برخی از ۳/۲۵۲باشد (در تأیید گفته أخیر رک. مظفر، 

) معتقدند عمل فتـوایی مشـھور فقیھـان موجـب جبـران      ۵/۲۳۹ھه، فقیھان (خویی، مصباح الفقا
ضعف سند روایت نخواھد شد. بنابراین برای اثبات نظریه عدم حاجبیت باید به ادله ارائه شده 
توسط مشھور فقیھان توجه داشت و قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش آن را مورد بررسی قرار داد. 

بر حملعدم صدق عنوان برادر یا خواھر -ج
-۱۱/۵۵۹؛ اردبیلـی،  ۴/۸۲۰گروھی از فقیھان (به عنوان نمونه رک. محقق حلـی، شـرائع،   

؛ ۱۳/۸۲؛ شـھید ثـانی، مسـالک،    ۴/۲۷۹؛ آل بحرالعلـوم،  ۹/۴۰۰اللثام، ؛ فاضل ھندی، کشف۵۵۸

گفتنی است که اجماع در یک تقسیم بر دو قسم است: اجماع محصل و اجماع منقول. در مـورد اعتبـار اجمـاع محصـل اختالفـی میـان       -١
تر اعتبار اجماع منقول آن را به اجماع منقول به خبر متواتر و اجماع منقول به سی دقیقگردد. لیکن اصولیان برای برراصولیان شیعه مشاھده نمی

دانند لیکن در اعتبار قسم دوم میان ایشان اختالف وجود دارد خبر واحد تقسیم نموده و قسم اول را از حیث اعتبار در حکم اجماع محصل می
؛ قافی و شریعتی ۱۸۳-۱۸۴؛ محمدی، مبانی استنباط، ۱۵۶؛ محمدی، اجماع، ۱۲۰-۳/۱۲۱،تر رک. مظفر(در این خصوص و برای توضیح بیش

شود مقصود از آن اجمـاع منقـول بـه    که ھنگامی که اجماع منقول به نحو مطلق به کار برده می). نکته قابل توجه دیگر این۱۳۱-۲/۱۳۲فرانی، 
).۳/۱۲۱خبر واحد است (مظفر،
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الطـالق و  -لنکرانـی، تفصـیل الشـریعة   ؛ فاضـل ۵/۳۲۷؛ خوانسـاری،  ۲/۸۱۱محقق سـبزواری،  

) برای اثبات عـدم حاجبیـت حمـل بـه ظھـور اسـتناد       ۱۰/۸۱۹طباطبایی قمّی، ؛ ۳۶۲المواریث، 
صـادق نیسـت. در   » حمـل «اند، ظاھر این است که عنوان برادر یا خواھر بر و بیان داشتهنموده

ای خویی، بررسی احکام فقھـی و حقـوقی حجـب و حـاجبین و     ھمین راستا حتی برخی (قبله
) نیازی به ذکر شرط انفصال به عنوان شرطی مستقل ۱۰۹ای خویی، ارث،؛ قبله۱۳۲محجوبین، 

) ذکـر شـرط انفصـال را از بـاب     ۵/۳۲۷برای حاجبیت اخوه ندیده و برخی دیگر (خوانساری، 
اند. تسامح دانسته

؛ حسـینی عـاملی،   ۱۱/۵۵۸گفتنی است که در مورد ارث بری حمل نیز ادعا شده (اردبیلی، 
بری حمل نیز منتفی جود نداشت، امکان حکم به ارث) چنانچه در این خصوص نصی و۸/۱۰۶

بود.  
روایت عالء بن فضیل-د

؛ ۴/۲۷۹؛ آل بحرالعلـوم،  ۲/۸۱۱گروھی از فقیھان (به عنوان نمونـه رک. محقـق سـبزواری،    
؛ ترحینی ۲۸۵-۲۴/۲۸۴؛ حسینی روحانی، ۸۹-۳۹/۹۰؛ نجفی، ۹/۴۰۰اللثام، فاضل ھندی، کشف

ــی، عصــفور بحر؛ آل۹/۴۵عــاملی،  ؛ ۳/۳۲۷کاشــانی، ؛ فــیض۷۲-۳۰/۷۳؛ ســبزوارى، ۱۴/۴۸۳ان
) در این ارتباط بـه خبـر عـالء بـن فضـیل از امـام       ۷۴یارى غروى، ؛ علی۹/۴۵ترحینی عاملی، 

طفـل و ولیـد مـادامی کـه از     «اند. در این روایت آمده است که صادق علیه السالم استناد نموده
برد و آنچه در گردد و نه ارث مینه حاجب میطریق گریه وجود خویش را اعالم ننموده است

شکم پنھان است مادامی که بـر آن روز و شـب نگـذرد، چیـزی {از نقطـه نظـر ارث بـری یـا         
٢».آید ھرچند دارای حرکت باشدحجب} به شمار نمی

حدیث مورد بررسی، ھم از نظـر سـند و ھـم از    نقد و بررسی اشکاالت وارد بر حدیث:
قاد قرار گرفته است. در مورد سند حدیث، برخی از فقیھـان (رک. اردبیلـی،   نظر داللت مورد انت

اند. ) از ضعف سند آن سخن گفته۱۱/۵۵۹
) که سند حدیث مزبـور  ۲۴/۲۸۴در پاسخ به این اشکال گفته شده است (حسینی روحانی، 

که اشکال وارد بر ضعف سند به دلیل وجود شخصی به نام محمد بـن صحیح است توضیح این
که مـورد تضـعیف   سنان خزائی در سلسله راویان حدیث است لیکن شخص مزبور به رغم این

-رِثُ إِلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِیحْجُبُكَ وَ لَا یدَ لَا یعَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الطِّفْلَ وَ الْوَلِیلٍ عَنْ أَبِینِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَعَنْ مُحَمَّدِ بْ«متن روایت: -٢
عه، یوسـائل الشـ  ؛ حرّ عاملی،۹/۲۸۲ب، ی؛ طوسی، تھذ۴/۲۷۴(ابن بابویه، » وَ النَّھَارُلُ یهِ اللَّیإِلَّا مَا اخْتَلَفَ عَلَ-ءَ أَکَنَّهُ الْبَطْنُ وَ إِنْ تَحَرَّكَیوَ لَا شَ

). ۱۱/۲۶۸؛ مجلسی اول، ۱۷/۴۵۹عه، ی؛ حر عاملی، وسائل الش۸/۳۱۵ة األمة، ی؛ حر عاملی، ھدا۲۶/۱۲۳
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برخی قرار گرفته، شخصی ثقه و مقبول الروایه اسـت. در راسـتای پـذیرش روایـات منقـول از      
محمد بن سنان خزائی، برخی از محققـان رجـالی (موسـوی خـویی، معجـم رجـال الحـدیث،        

) نیز ضمن بیان ۱۲۱-۷/۱۲۴به بعد؛ نمازی شاھرودی، ۹/۳۰۶؛ تستری، قاموس، ۱۷/۱۶۹-۱۶۸
ھای صورت گرفتـه را رد  ھای صورت گرفته نسبت به وی، تضعیفو بررسی تضعیف و توثیق

و عالوه بر معتبر دانستن روایات محمد بن سنان، توثیق صورت گرفته از راوی مزبور را مـورد  
اند. پذیرش قرار داده

) بـر  ۲۴/۲۸۴؛ حسـینی روحـانی،   ۱۲/۵۳۴که ادعا شده (طباطبـایی،  البته الزم به ذکر است 
فرض ضعیف دانستن سند حدیث فوق، استناد و عمل فقیھان امامی بر اسـاس حـدیث مزبـور    
(شھرت عملی)، موجب جبران ضعف سـند اسـت. طبیعـی اسـت ادعـای مزبـور در صـورتی        

احادیث دانسته شود ولـی  تواند مورد پذیرش قرار گیرد که شھرت عملی، جابر ضعف سند می
) شـھرت را جـابر   ۵/۲۳۹چون برخی از فقیھان (خویی، مصـباح الفقاھـه،   اگر از نظر مبنایی ھم

ضعف سند احادیث به شمار نیاوریم، ادعای مزبور قابل پذیرش نخواھد بود. 
)، ۱۰/۳۸۳؛ تستری، النجعـة،  ۱۱/۵۵۹در مورد داللت حدیث نیز گفته شده است (اردبیلی، 

که برخـی از فقیھـان در مقـام نقـد داللـت      دیث مزبور دارای تشویش است. توضیح اینمتن ح
بـری  اند که اوالً حدیث مزبور متضمن اشتراط گریه طفـل متولـد بـرای ارث   حدیث بیان داشته

که ممکن است طفل مزبور فاقد قدرت تکلم باشد. طبیعی اسـت در فـرض أخیـر    است حال آن
ست. ثانیاً در حدیث مورد بررسی از لزوم گذشت شـب و روز  تحرک طفل پس از تولد کافی ا

بری صرف تولد کافی است. (تستری، که برای ارثبر طفل متولد سخن گفته شده است حال آن
)۱۰/۳۸۳النجعة، 

) که بتوان از حدیث مزبور حاجبیـت حمـل را   ۱۹/۱۳۲به عالوه، احتمال داده شده (نراقی، 
ر خصوص استثناء منـدرج در حـدیث (جـز در صـورت اعـالم      که داستنباط نمود. توضیح این

برد)شود و ارث نمیبعد از دو جمله نخست (طفل و ولید حاجب نمی٣وجود از طریق گریه)
نمایـد. آیـا بازگشـت آن    این سؤال مطرح است که استثناء مزبور به کدام جمله بازگشـت مـی  ٤

نمایـد. پاسـخ سـؤال مـذکور ایـن      گشت میصرفاً به جمله ماقبل آن است یا به ھر دو جمله باز
گونه بـه نظـر برسـد کـه اسـتثناء      است که ھرچند ممکن است بر اساس قواعد اصولی ابتدا این

إِلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِ....-٣
رِثُ....یوَ لَا حْجُبُكَیدَ لَا یإِنَّ الطِّفْلَ وَ الْوَلِ-٤



129»حمل«تیعدم حاجبایتیحاجبیحقوقیفقهیبررس1394بهار 
بری) است؛ لیکن پذیرش این امر بـه ایـن معنـا    صرفاً ناظر به جمله ماقبل آن (یعنی بحث ارث

لـت کـودکی خـارج نشـده     خواھد بود که مادامی که طفل و ولید به سن بلوغ نرسـیده و از حا 
تواند نقش حاجب را ایفا نماید. این در حالی است که نتیجه مزبـور مـورد پـذیرش    است، نمی

گفته اسـت.  ھیچ فقیھی نیست. بنابراین قرینه مزبور بیانگر بازگشت استثناء به ھر دو جمله پیش
ت مراعی خـارج  بری وی با تولدش از حالگونه که حمل جزء ورثه بوده و ارثدر نتیجه ھمان

گیرد، شود، در مورد حاجبیت وی نیز چنین است. به دیگر سخن حمل حاجب مادر قرار میمی
ولی تا زمان تولد وی حجب مزبور مراعی و متزلزل است.  

در مقام پاسخ به انتقادات وارد بر داللت حدیث از سویی ھمداسـتان بـا برخـی از فقیھـان     
گریـه نمـودن در حـدیث از بـاب غالـب ذکـر گردیـده و        توان گفت، ) می۱۲/۵۳۴(طباطبایی، 

مقصود از آن زنده متولد شدن طفل است و خود گریـه موضـوعیتی نـدارد تـا اشـکال کفایـت       
تحرک در مورد کودکان فاقد تکلم مطرح گردد. از سوی دیگر، قسمت أخیر حدیث مزبور نیـز  

شـود کـه   ز آن اسـتنباط نمـی  بیانی دیگر از لزوم تولد طفل برای جاجبیت و ارث بری است و ا
بری کودک گذشت مـدت زمـانی از تولـد وی الزم اسـت. در واقـع حـدیث مـورد        برای ارث

بررسی، در مقام بیان این است که تا کودک متولد نگردد و تا زمانی کـه صـرفاً در رحـم مـادر     
برد. جای داشته باشد حاجب قرار نگرفته و ارث نمی

ر داللت حدیث بر حاجبیت مراعی حمل قبل از تولد) نیـز  در پاسخ به اشکال آخر (مبنی ب
شـود تـا بتـوان در مـورد     بری حمل قبل از تولد از این حدیث استفاده نمـی توان گفت ارثمی

از آن قابـل  -بـری در خصوص ارث-ای که حاجبیت حمل نیز آن را تسری داد بلکه تنھا مسأله
البتـه بـه   –بری حمل قبل از تولد سخن ارثبری بعد از تولد است. به دیگراستنباط است ارث

گیـرد و  است که مسأله حاجبیـت را در بـر نمـی   ٥مبتنی بر ادله دیگری-نحو مراعی و مشروط
٦قابل تسری به آن نیست.

اصل عدم حجب-ه
ای که برای عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر متوفی، توسط گروھـی از  یکی دیگر از ادله
؛ سـبزوارى،  ۱۳۱-۱۹/۱۳۳؛ نراقـی،  ۹/۴۰۰؛ ھمـان،  ۲/۲۸۸اللثـام،  کشـف فقیھان (فاضل ھندی، 

) مورد استناد قرار گرفته است، اصالت عدم حجب است. در واقع ۷۴یارى غروى، ؛ علی۳۰/۷۴

بری حمل در متون فقھی اجماع محصل و منقول و نصوص متواتری است که در این زمیته وجـود دارد (در ایـن خصـوص بـه     ادله ارث-٥
).۱۰۵-۱۹/۱۰۷؛ نراقی، ۷۰-۳۹/۷۱عنوان نمونه رک. نجفی، 

اند.احتمال داده) نیز ضمن طرح اشکال، ھمین پاسخ را برای آن۱۹/۱۳۲مرحوم نراقی (نراقی، -٦
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ھنگامی که حکمی عام وجود داشته باشد که داللت بر سھم یک سوم از ترکه برای مادر داشـته  

خصیص یافته و بردن بیش از یک ششم نفـی شـده باشـد،    باشد و دلیل عام مزبور در مواردی ت
و در موارد تردید اصل عـدم حاجبیـت را   ٧طبیعی است باید به میزان متیقن استثناء اکتفا نموده

که برادران و خواھران منفصـل و تولـد   چه مسلم است ایناجرا نمود. در مسأله مورد بررسی آن
ردید است حاجبیـت حمـل اسـت و بـه دلیـل      چه مورد تگردند ولی آنیافته موجب حجب می

تواند حاجب مادر باشد یا خیر. تردید در صدق عنوان برادر یا خواھر بر آن معلوم نیست آیا می
تواند راھگشا باشد. در فرض أخیر استناد به اصل عدم حجب می

. )۲۴/۲۸۴در مقام نقد این دلیل به اصالت عدم زیادت استناد شده است (حسینی روحانی، 
چـه  یابـد، چنـان  که ھنگامی که دلیلی عام از طریق اسـتثنائی متصـل تخصـیص مـی    توضیح این

مخصص متصل مزبور به دلیلی دارای اجمال گردد، اجمال آن به دلیل عام نیز سـرایت نمـوده و   
در مسـأله مـورد بررسـی نیـز دلیلـی کـه       ٨توان به عمومیت دلیل عـام اسـتناد نمـود.   دیگر نمی

داند از طریق اسـتثناء متصـل تخصـیص یافتـه اسـت. توضـیح       را یک سوم میاالرث مادرسھم
االرث مادر از اموال متوفی در آیه شریفه یازده سوره مبارکه نساء آمـده  که در مقام بیان سھماین

چه برای متوفی فرزند نباشد و پدر و مادر او وارثش باشند، مادر یک سوم از ترکه چنان«است: 
چـه بـرای   لـیکن چنـان  «و بالفاصله در مقام تخصیص آن گفته شـده اسـت:   » بردرا به ارث می

چـه در  با ایـن وصـف چنـان   ». متوفی اخوه وجود داشته باشد، سھم مادر یک ششم خواھد بود
که آیا حمل از مصادیق آن است یا خیر شـبھه پـیش آیـد، مخصـص،     مفھوم اخوه از جھت این

متصل به دلیل عام است، دلیل عام مزبـور نیـز   جا که مخصص مزبورمجمل خواھد شد و از آن
گردد و معلوم نیست که آیا مادر در فرض وجود حمـل و در صـورت اجتمـاع    دچار اجمال می

االرث یک سوم است یا یک ششم. در چنین فرضی سایر شرایط حاجبیت اخوه، آیا دارای سھم
بری بـیش از یـک ششـم    ثرسد و در ارقدر متیقن این است که یک ششم از ترکه به مادر می

آیـد (رک.  تردید وجود دارد به ھمین جھت از اصل عدم زیادت از سدس سخن بـه میـان مـی   
).  ۲۴/۲۸۳حسینی روحانی، 

توان گفت ادعای سرایت اجمـال در فـرض مـورد بررسـی، از دلیـل      در پاسخ این نقد می
نمایـد، ادعـایی   ر میاالرث یک سوم برای مادمخصص به دلیل عام و مطلقی که داللت بر سھم

).٦٩(نوبخت، در خصوص لزوم اکتفا به قدر متیقن در موارد استثنایی و تفسیر مضیق استثناء رک.-٧
-۲/۲۱۵؛ قافی و شریعتی فرانی، ۹۵-۱۰۰؛ محمدی، مبانی استنباط، ۱۹۹-۱/۲۰۶، در خصوص سرایت اجمال مخصص به عام رک. (مظفر-٨

۲۰۷  (
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االرث مـادر  بیش نیست. در واقع ابتدا به موجب قسمت نخست آیه شریفه به نحو مطلق سـھم 

حده در فـرض وجـود اخـوه از سـھم     یک سوم دانسته شده است سپس به موجب حکمی علی
چه بر اساس متفاھم عرفی یقینی اسـت  یک ششم برای مادر سخن گفته شده است. بنابراین آن

سوم برای مادر است و طبیعی است خروج از این حکم نیازمند دلیل یقینـی اسـت و   سھم یک 
اند چنین دلیل یقینی وجود ندارد. امری که تمسک به اصالت جز در موردی که اخوه تولد یافته
).  ۱۹/۱۳۲نماید (در تأیید این نظر رک. نراقی، عدم حجب را به خوبی تأیید می

ر مورد حملفقدان علت حاجبیت اخوه د-و
دلیل دیگری که برای تقویت عدم حاجبیـت حمـل ارائـه شـده اسـت، تمسـک بـه علـت         

که علت حاجبیت اخوه نسبت بـه مـادر آن اسـت کـه حجـب      حاجبیت اخوه است. توضیح این
گردد و ازدیاد سھم پدر نیز به خاطر نقشی است که در تأمین مزبور موجب ازدیاد سھم پدر می

نماید. بنابراین علت حجب که پدر نقش مزبور را در مورد حمل ایفا نمیننفقه اخوه دارد حال آ
؛ ۱۲/۵۳۴؛ طباطبـایی،  ۸۹-۳۹/۹۰در مورد حمل منتفی اسـت (در ایـن خصـوص رک. نجفـی،     

).  ۷۴یارى غروى، ؛ علی۹/۴۵ترحینی عاملی، 
، ؛ حسـینی روحـانی  ۱۹/۱۳۲گونه که برخی از اندیشـمندان فقھـی (نراقـی،    در پاسخ ھمان

اند باید گفت: از سویی، نقش پدر در تأمین نفقه اخوه متوفی علـت حکـم   ) بیان داشته۲۴/۲۸۲
بایست حاجبیت اخوه ناظر حاجبیت اخوه نیست زیرا اگر علت حجب، چنین امری بود اوالً می

که نفقه اخوه در فرضی بر عھـده پـدر اسـت کـه اخـوه دارای      شد. چرابه اخوه فقیر دانسته می
که ھـیچ کـس حاجبیـت را مقیـد بـه فقـر اخـوه ننمـوده اسـت. ثانیـاً           لی نباشند حال آنتوان ما

بایست اوالد اخوه در فرضی که نادار بوده و نفقه ایشان بـر عھـده پـدر متـوفی اسـت، نیـز       می
که چنین امری مورد پذیرش نیست. بنابراین نقـش پـدر   آمدند حال آنحاجب مادر به شمار می

توان به عنوان حکمت در نظر گرفـت. طبیعـی اسـت حکمـت بـودن      ا میدر تأمین نفقه اخوه ر
تواند توسعه یا تضییق حکم را به دنبال داشته باشد.  امری نمی

تـوان  چه نقش پدر در نفقـه اخـوه علـت حکـم بـه شـمار آیـد، نمـی        از سوی دیگر چنان
یھـان (طوسـی،   ای قطعی علت مزبور را در مورد حمل منتفی دانسـت زیـرا برخـی از فق   گونهبه

؛ سـیورى  ۷/۳۲۴؛ عالمه حلـی، مختلـف،   ۲۸و ۶/۲۱؛ ھمو، المبسوط، ۲۷۵و ۵/۲۱۱المبسوط، 
اند. ) فتوا به ثبوت نفقه برای حمل داده۲/۲۱۸حلی، 
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بررسی حقوق موضوعه و نظرات حقوقی

طور مستقل متعرض حاجبیت یا عدم حاجبیت حمل در قانون مدنی ایران به صراحت و به
یت اخوه نسبت به مادر نگردیـده اسـت. ھمـین امـر موجـب اخـتالف نظـر میـان         بحث حاجب

ای کـه گروھـی از حاجبیـت حمـل سـخن گفتـه و گروھـی        اندیشمندان حقوقی شده به گونه
اند. برای نقد و بررسی نظرات مزبـور ابتـدا بـه نقـد و     حاجبیت وی نسبت به مادر را نفی کرده

نظریه عدم حاجبیت حمـل را مـورد مطالعـه قـرار     بررسی نظریه حاجبیت حمل پرداخته سپس 
خواھیم داد.

نقد و بررسی ادله حاجبیت حمل
ھایی از شفعه ـ   ؛ ھمو، درس۶۷-۶۹؛ کاتوزیان، ارث، ۳/۲۵۴دانان (امامی، برخی از حقوق

انـد. ذیـالً   ) در بحث حاجبیت اخوه، از حاجبیت حمـل دفـاع نمـوده   ۱۹۱-۱۹۲وصیت ـ ارث،  
پردازیم. ن نظر به نقد و بررسی ھر یک از ادله ارائه شده در این خصوص میضمن بیان ادله ای

مالک واحد در مورد ارث بری و حاجبیت حمل-آ
) برای اثبات حاجبیت حمل به قیاس و وحدت مـالک  ۳/۲۵۴دانان (امامی، برخی از حقوق

اند حاجب نیز قـرار  تواند وارث باشد، باید بتوگونه که حمل میمتمسک شده و معتقداند، ھمان
گیرد.  

توان گفت از سویی، معلوم نیست ادعای مالک واحدی که در ایـن  در نقد این استدالل می
کـه حاجبیـت و ارث   استدالل آمده مبتنی بر چیست و از کجا به دست آمده است. به ویژه ایـن 

صـرف ادعـا   . بنـابراین  ٩ای وجـود نـدارد  باشـند و میـان آن دو مالزمـه   بری دو امر مختلف می
بری حمل را مشخص ننموده اسـت  گذار نیز علت ارثتواند اثبات کننده امری باشد. قانوننمی

تا بتوان از آن در مورد بررسی حاجبیت وی در خصوص مادر استفاده نمود. 
قانون مدنی و شمول آن نسبت به حمل۸۹۲اطالق ماده -ب

؛ کاتوزیان، قـانون مـدنی در نظـم    ۳/۲۵۴دانان (امامی، استدالل دیگری که برخی از حقوق
) برای حاجبیت حمـل بـدان تمسـک    ۶، زیرنویس شماره ۸۹۲، ماده ۵۵۴-۵۵۵حقوقی کنونی، 

برادر و خواھر را به نحو مطلق به کار برده است و اطـالق آن  ۸۹۲اند، این است که ماده نموده
گردد. شامل حمل نیز می

.۳، زیرنویس شماره ۸۹۲، ماده ۵۵۴؛ کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ۴۰۵عدل، در تأیید این نظر رک.-٩
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ه شده برای حاجبیت حمل مطرح گردید و بدان پاسخ مشابه این استدالل در ادله فقھی ارائ

توان گفت صدق برادر یا خواھر بر حمل امری مشـتبه اسـت و   داده شد. در این قسمت نیز می
پذیر نیسـت. بـه   طبیعی است که استناد به اطالق لفظ برادر یا خواھر در شبھات مصداقیه امکان

ار در مقـام بیـان بـوده و موضـوع را بـه      گـذ عالوه تمسک به اطالق مستلزم این است که قانون
که در موضوع مورد بحث اجمـال وجـود دارد و از ایـن رو    اجمال برگزار ننموده باشد، حال آن

استناد به اطالق موجه نیست.  
دانان که در مسأله مورد بررسی صدق عنوان برادر یا جالب توجه است که برخی از حقوق

نماینـد،  ، برای حاجبیت حمل استناد می۸۹۲ق بند ب ماده خواھر بر حمل را پذیرفته و به اطال
تـر را  تواند عنوان پسر بـزرگ ای مشابه ھنگام پاسخگویی به این سؤال که آیا حمل میدر مسأله

را مـورد پـذیرش قـرار    ١٠قانون مـدنی ۹۱۵داشته و از حبوه استفاده نماید یا خیر، اطالق ماده 
اند (رک. کاتوزیان، قانون مـدنی در نظـم   ده مزبور سخن گفتهنداده و از لزوم تفسیر استثنائی ما

که حجب نیز نھـادی اسـتثنائی بـه    )، حال آن۵، زیرنویس شماره ۹۱۵، ماده ۵۶۱حقوقی کنونی، 
ھای مشابھی داشت.  آید و الزم است در موارد مشابه استداللشمار می

قانون مدنی۸۷۸استناد به ماده -ج
ھایی از شفعه ـ   ؛ ھمو، درس۶۷-۶۹ھای ارائه شده (کاتوزیان، ارث، یکی دیگر از استدالل

ھرگـاه  «قانون مدنی است. به موجب این مـاده  ۸۷۸)، استناد به ماده ۱۹۱-۱۹۲وصیت ـ ارث،  
درحین موت مورث حملی باشد که اگرقابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یـا بعضـی از   

شیوه استدالل به این ». آید تا حال او معلوم شود و...میگردد تقسیم ارث بعمل نوراث دیگر می
ماده بدین ترتیب است که مانع در این ماده به معنای حاجب است و از این رو امکان حاجبیت 
حمل مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین در بحث اخوه نیـز بایـد حاجبیـت حمـل مـورد      

پذیرش قرار گیرد.  
توان گفت ھر چند ماده مذکور، امکان حاجب شدن حمـل را  میدر پاسخ به ادعای مزبور 

تـوان  پذیرفته است ولی در مقام بیان جزئیات و قلمرو حاجبیت حمل نبوده است. بنابراین نمی
کـه مـاده مزبـور    چگونگی و قلمرو حاجبیت حمل را از ماده مزبور استنباط نمود. به ویـژه ایـن  

کـه بحـث   تواند ارث ببـرد حـال آن  ورثه بوده و میناظر به فرضی است که حمل خود در زمره 

ر او به پسر بزرگ یو شمشیشخصیھان قرآن و رختیکرده و ھمچنیکه میت معموالً استعمال میانگشتر«دارد: ماده مزبور مقرر می-١٠
».ن اموال نباشدیت منحصر به اینکه ترکه میشود مشروط بر اکسر یزیث چین حینکه از حصه او از ایرسد بدون ایاو م
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حاجبیت اخوه کامالً متفاوت با آن است زیرا اخوه به دلیل وجود طبقـه اول ارثـی خـود دچـار     

؛ ۱۸۱اند (در تأیید این نظر رک. مصلحی عراقی، حجب در قانون مدنی، حجب حرمانی گردیده
). ۱۰۴ھمو، حقوق ارث، 

ن مدنیقانو۹۵۷استناد به ماده -د
که زنده گردد مشروط براینحمل ازحقوق مدنی متمتع می«قانون مدنی ۹۵۷بر اساس ماده 

ھایی از شفعه ـ  ؛ ھمو، درس۶۷-۶۹برخی از اساتید حقوق ایران (کاتوزیان، ارث، ». متولد شود
گذار بـرای حمـل وجـود    گفته، معتقدند قانون) با استناد به ماده پیش۱۹۱-۱۹۲وصیت ـ ارث،  

یقی در نظر گرفته است. وجود حقیقی امری نسبی نیسـت بنـابراین نـه تنھـا حمـل از نظـر       حق
آید بلکه از نظر حاجبیت نیـز موجـود اسـت. بنـابراین     مندی از حقوق موجود به شمار میبھره

تواند نقش حاجبیت را در مسأله مورد بررسی ایفا نماید. حمل می
بـرای حمـل بـه میـان     » حقوق«مدنی، سخن از قانون۹۵۷توان گفت در ماده در پاسخ می

؛ مصـلحی عراقـی،   ۱۲۹دانـان (شـھیدی،   گونه که برخـی از حقـوق  نکه ھماآمده است حال آن
اند، حاجبیت اخـوه  ) به درستی بیان داشته۱۰۳؛ ھمو، حقوق ارث، ۱۸۱حجب در قانون مدنی، 

ام قانونی قرار دارد. باشد، بلکه در زمره احک-نمی» حق«نسبت به مادر برای ایشان یک 
در زمره حقوق و از آن جملـه در زمـره حقـوق مـدنی قـرار      » حاجبیت اخوه«در واقع اگر 

توان گفت با توجه به حکـم مـاده   داشته باشد، استدالل به ماده مزبور موجه خواھد بود زیرا می
بـا توجـه   نبوده است. لیکن پذیرش این مسأله۸۹۲نیاز به تصریح حاجبیت حمل در ماده ۹۵۷

امتیاز و نفع متعلق به » حق«که مقصود از امکان پذیر نیست. توضیح این» حق«به مفھوم واژگان 
آورد تا که حجب اخوه نسبت به مادر امتیازی برای ایشان به ارمغان نمیحال آن١١شخص است

در مورد آن اجرا گردد. ۹۵۷عنوان حق مدنی بر آن صادق باشد و حکم مندرج در ماده 

نقد و بررسی ادله عدم حاجبیت حمل
؛ ۱۴۳-۱/۱۴۴؛ جعفـری لنگـرودی، ارث،   ۱۲۹گروھی از نویسـندگان حقـوقی (شـھیدی،    

؛ مصلحی عراقی، حجب در ۳۲۷ارث، -؛ ھمو، وصیت۴۵۳ھمو، مجموعه محشی قانون مدنی، 
) معتقدند برادر یـا خـواھر   ۱۲۹؛ جوری، ۱۰۳-۱۰۴؛ ھمو، حقوق ارث، ۱۸۰-۱۸۱قانون مدنی، 

شود. بنابراین در زمان فوت متـوفی بایـد   باشد جزء نصاب شمارش نمی» حمل«در صورتی که 

).٧٠-٧٢پور موال، ؛ ۳/۴۴۲کاتوزیان، فلسفه حقوق، برای مالحظه تعریف حق رک. (-١١
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ای متناظر با ادله ارائـه  ای ارائه شده که به گونهاز مادر متولد شده باشد. برای تبیین این نظر ادله

شده توسط قائالن به حاجبیت حمل اسـت. در ذیـل اشـاره مختصـر بـه ادلـه مزبـور صـورت         
: پذیردمی

بر حمل» برادر و خواھر«عدم صدق عرفی عنوان -آ
؛ مصـلحی عراقـی، حجـب در قـانون مـدنی،      ۱۲۹برخی از نویسندگان حقوقی (شـھیدی،  

گفته از فقیھان بـرای  چون گروه پیش) نیز ھم۱۲۹؛ جوری، ۱۰۳؛ ھمو، حقوق ارث، ۱۸۱-۱۸۰
اند. بر حمل سخن گفته» برادر و خواھر«اثبات عدم حاجبیت حمل، از عدم صدق عرفی عنوان 

؛ ھمـو، حقـوق ارث،   ۱۸۰-۱۸۱حتی برخی از ایشان (مصلحی عراقی، حجب در قانون مـدنی،  
که قانون مدنی نیز این شرط را صراحتاً مورد تنصیص قرار نـداده  اند دلیل این) احتمال داده۱۰۳

گردد. ط میھمین باشد که شرط انفصال از شرط نخست، یعنی وجود برادر یا خواھر، استنبا
طبیعی است این استدالل نقطه مقابل استدالل قائالن به حاجبیت حمـل اسـت کـه ادعـای     

اند. بنابراین حداقل ایـن اسـت کـه قـرار گـرفتن      اطالق عنوان برادر و خواھر بر حمل را نموده
قانون مدنی محل تردیـد و شـبھه اسـت و    ۸۹۲حمل در زمره مصادیق برادر و خواھر در ماده 

نماید. شبھه استدالل به عموم و اطالق ماده مزبور برای حاجبیت حمل را منتفی میھمین 
) بـرای  ۱۴۳-۱/۱۴۴دانان (جعفری لنگـرودی، ارث،  البته الزم به ذکراست برخی از حقوق

قانون مـدنی)  ۸۹۲تقویت استدالل مبتنی بر عدم صدق عنوان برادر و خواھر (منعکس در ماده 
اند که در بحث ارث و وصیت در مـواردی کـه سـخن از حمـل و     افزودهبر حمل، این نکته را 

گذار تصریح به امر مزبور است؛ بنابراین حقوق وی یا نقش آفرینی او است، شیوه و رسم قانون
گذار و عدم تصریح وی در خصوص حاجبیت حمل بیانگر ایـن اسـت کـه مـاده     سکوت قانون

از آن است. قانون مدنی نظر به حمل نداشته و منصرف۸۹۲
مندی بر مسأله حجب و ممنوع بودن قیاس حاجبیت با بھره۹۵۷عدم شمول ماده -ب

از حقوق مدنی
قانون مدنی در مـورد  ۸۹۲قائالن به نظریه عدم حاجبیت برای احتراز از تسری حکم ماده 

ا منـدی حمـل از حقـوق مـدنی ر    قانون مدنی (که بھره۹۵۷حمل، از سویی به عدم شمول ماده 
؛ ۱۲۹نمایند. بـه اعتقـاد ایشـان (شـھیدی،     مورد شناسایی قرار داده) بر مسأله حجب تصریح می

) حجب اخوه نسـبت بـه   ۱۰۳؛ ھمو، حقوق ارث، ۱۸۱مصلحی عراقی، حجب در قانون مدنی، 
در مـورد آن اجـرا گـردد. از    ۹۵۷نیست تا حکم منـدرج در مـاده   » حقوق مدنی«مادر در زمره 
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مندی وی از حقوق مدنی را ممنوع و فاقد وجه شبه معرفـی  مل با بھرهسوی قیاس حاجبیت ح

). ۱۲۹نمایند (رک. شھیدی، می
گونه که در قسمت ادلـه فقھـی بیـان گردیـد، در حقـوق      توان ھمانالبته عالوه بر ادله فوق می

ایران نیز به استثنائی بودن حجب و اصل عدم حجب استناد نمود.  

گیري نتیجه
ارائـه شـده   ترین ادلـه ھای به عمل آمده در این پژوھش مشخص گردید که مھمبا بررسی

برای نظریه حاجبیت حمل نسبت به مادر در بحث حاجبیت اخوه، صدق عنوان برادر یا خواھر 
(اخوه) بر حمل و اصل عدم اشتراط تولد برای حاجبیت اخوه اسـت. لـیکن ادلـه مزبـور تـوان      

ا نیست زیرا صدق عنوان برادر یا خواھر بر حمل، محل تردید اثبات حاجبیت برای حمل را دار
پذیر نیست. اسـتناد  است و تمسک به اطالق و عموم ادله در شبھات مفھومیه و مصداقیه امکان

به اصل عدم اشتراط نیز با توجه به مسلم نبودن صدق عنوان اخوه بر حمل امکان پذیر نیسـت.  
ت حمل عبارت است از: اجمـاع منقـول، شـھرت عظـیم     ادله ارائه شده برای نظریه عدم حاجبی

فتوایی، عدم صدق عنوان برادر یا خواھر بر حمل، روایت عالءبن فضیل، اصل عـدم حجـب و   
فقدان علت حاجبیت اخوه در مورد حمل. در این میان استناد به اجماع، شھرت و فقدان علـت  

زیرا عالوه بـر اینکـه وجـود    حاجبیت در مورد حمل به عنوان دلیل مستقل قابل پذیرش نیست
اجماع محل تردید است، اجماع مزبور بر فرض وجود، اجماع مـدرکی اسـت و از ایـن حیـث     

چـه بـه   آید، شھرت نیز به به تنھایی دلیل معتبری نیسـت و آن دارای اعتبار مستقل به شمار نمی
نظـر فقھـی   عنوان علت در مورد حجب اخوه بیان شده است، حکمتی بیش نیست. بنـابراین از  

تواند نظریه عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر را بـه اثبـات رسـاند، عـالوه بـر      چه بیشتر میآن
تردید در صدق عنوان اخوه بر حمل، استناد به روایت عالء بن فضیل و نیـز تمسـک بـه اصـل     
عدم حجب است. با این وصف نظریه عدم حاجبیت حمل که با شھرت عظیم فقھی نیـز تأییـد   

رسـد نظریـه عـدم    رسد. از نظر حقوق موضوعه ایران نیز به نظر مـی اقوی به نظر میگردد، می
حاجبیت از قوت استداللی بیشتری برخوردار است زیرا از سویی، صدق عنوان برادر و خـواھر  

در این خصوص مشکوک است و ھمین امر استناد به ۸۹۲بر حمل و نیز تمسک به اطالق ماده 
قانون مدنی نیـز روا  ۹۵۷نماید. از سوی دیگر، استناد به ماده روبرو میموارد مزبور را با اشکال

آید تا از رھگـذر اجـرای آن امتیـازی    نیست زیرا حاجبیت برای حمل حقی مدنی به شمار نمی
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ای استثنائی است و در مـوارد اسـتثنائی بایـد بـه     برای حمل پدید آید. به عالوه حاجبیت مسأله

ای چنین شھرت نظریه عدم حجب و ادله آن در فقـه امـامی بـه گونـه    ھمقدر متیقن اکتفا نمود. 
قانون اساسـی و  ۱۶۷که بر اساس اصل است که دست برداشتن از آن دشوار است. به ویژه این

، در موارد ۱۳۷۹ھای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه۳ماده 
گونه مالحظه گردیـد  مراجعه نمود و ھماناالسالمیابع معتبر سکوت و اجمال قوانین باید به من

با مراجعه به منابع معتبر فقھی و مالحظه ادله اقامه شده برای ھر دو نظریه، جای شک و تردید 
ماند که نظریه حاجبیت از اعتبار الزم برخوردار نبوده و عدم حاجبیت حمل مطابق بـا  باقی نمی

گذار ایران برای برطرف نمودن ھرگونه تردیـد  شود قانوند میاصول است. در عین حال پیشنھا
در مورد حاجبیت یا عدم حاجبیت حمل، به وضوح عدم حاجبیـت حمـل در بحـث حاجبیـت     

اخوه را مورد تصریح و تنصیص قرار دھد. 

منابع
.  قرآن کریم

ق. ۱۴۰۴، االسالمیالنشرمؤسسة، قم، من ال یحضره الفقیهبن علی، ابن بابویه، محمد
ق. ۱۴۱۲، االسالمیالنشرمؤسسة، قم، المھذب البارعابن فھد حلي، احمد بن محمد، 

ق. ۱۴۱۳در راه حق، مؤسسة، قم، رسالتان فی اإلرث ونفقة الزوجةاراکی، محمد علی، 
، تقریـرات توسـط حسـن سـیادتی     وسیلة الوصول إلی حقائق األصـولاصفھانی، ابوالحسـن،  

ق. ۱۴۱۹، السالمیاالنشرمؤسسةسبزواری، 
، قـم، انتشـارات سـید الشـھداء (ع)،     نھایة الدرایة فی شـرح الکفایـةاصفھانی، محمد حسین، 

۱۳۷۴ .
. ۱۳۸۶ه، االسالمی، تھران، انتشارات کتابفروشی حقوق مدنیامامی، حسن، 

-۱۳۲، صص۱۳۸۸، زمستان ۶۰، شماره فصلنامه فقه اھل بیت، »اجماع مدرکی«امامی، مسعود، 
۱۱۰ .

ق. ۱۴۱۸، سالمیجا، مجمع الفکر اال، بیةالمیسرةالفقھیةالموسوعانصاری، محمد علی، 
ق. ۱۴۱۹، سالمی، قم، مجمع الفکر االفرائد األصولانصاری، مرتضی بن محمد امین، 

، قم، مرکز فقھی ائمـه  موسوعة أحکام األطفال و أدلتھاانصارى شیرازى، قدرت اهللا و دیگران، 
ق. ۱۴۲۹م، اطھار علیھم السال

، االسالمیالنشرمؤسسة، قم، کشف الرموز فی شرح المختصر النافعبن ابی طالب، آبی، حسن
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ق. ۱۴۱۰

، قم، مؤسسة آل البیـت علـیھم السـالم    کفایة األصولآخوند خراساني، محمد کاظم بن حسین، 
ق. ۱۴۰۹إلحیاء التراث، 

، قـم، مجمـع البحـوث    یح الشـرائعاألنوار اللوامع فی شرح مفاتآل عصفور، حسین بن محمد، 
تا. العلمیة، بی

ق. ۱۴۰۳، تھران، انتشارات مکتبة الصادق، بلغه الفقیهبحر العلوم، محمد بن محمد تقي، 
، االسـالمینامـه حقـوق پژوھش، »حـق و حکـم در فقـه امامیـه    «موال، سید محمد ھاشم، پور

.  ۶۵-۸۶صص، ۱۳۹۰، بھار و تابستان ۱دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 
الفقه للطباعة ، قم، دارالزبدة الفقھیة فی شرح الروضة البھیةترحینی عاملی، سید محمد حسین، 

ق. ۱۴۲۷، النشرو 
، تھران، انتشارات دانشگاه امام شرط وجود وارث در تحقق ارثکالئی، محسن، جعفری بھزاد
. ۱۳۸۹السالم)، صادق (علیه

. ۱۳۸۴، تھران، انتشارات گنج دانش، وق مدنی: ارثدوره حقجعفری لنگرودی، محمد جعفر، 
، تھران، انتشارات کتابخانـه گـنج   مجموعه محشی قانون مدنی__________________، 

. ۱۳۸۲دانش، 
. ۱۳۷۴، تھران، انتشارات دانشگاه تھران، ارث-وصیت__________________، 

، زیـر  أھل البیت علیھم السالمطبقا لمذھب السالمیموسوعة الفقه االجمعی از پژوھشگران، 
دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذھب اھل بیت همؤسسنظر سید محمود ھاشمی شاھرودی، قم، 

ق. ۱۴۲۳علیھم السالم، 
ارث با نگاھی تطبیقی (حقوق، مـذاھب پنجگانـه اسـالم، مسـیحی، جوری، محمد اسحاق، 

. ۱۳۹۰، تھران، انتشارات دفتر علم، کلیمی، زرتشتی)
تا. ، بیاالسالمیالنشرمؤسسة، قم، درر الفوائدی، عبد الکریم، حائر

تا. ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بیوسائل الشیعهبن حسن، حر عاملی، محمد
انتشارات آستان قـدس  ، مشھد، ھدایة األمة إلی أحکام األئمة (ع)________________، 

ق.  ۱۴۱۴، رضوی
ق. ۱۴۰۸قم، مکتبة بصیرتی، ، حقائق األصولحکیم، محسن، 

تا. مطبوعات دار العلم، بیمؤسسة، قم، تحریر الوسیلهاهللا، خمینی، روح
تنظـیم و  همؤسسـ جا، انتشارات ، بیحاشیه بر رساله ارث مالھاشم خراسانی_________، 

. ۱۳۸۵آثار امام خمینی (س)، نشر
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تا.نا، بیجا، بی، بیمصباح الفقاھهخویی، ابوالقاسم، 
ق. ۱۴۱۳نا، جا، بی، بیمعجم رجال الحدیث__________، 

ق. ۱۴۱۲، قم، مدرسه امام صادق علیه السالم، فقه الصادق علیه السالمروحاني، محمدصادق، 
ق. ۱۴۱۳نا، ، قم، بیالتقوىمةکلالدین، محمد امین، زین

ق.  ۱۴۱۳المنار، مؤسسة، قم، مھّذب األحکامسبزواری، عبد األعلی، 
، دفتـر انتشـارات   مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقھیة األساسـیةی مازندرانی، علی اکبر، سیف

ق. ۱۴۲۵اسالمی، 
ق. ۱۴۰۶، تھران، کتابفروشی صدوق، النجعة فی شرح اللمعةشوشتري، محمدتقي،  
ق. ۱۴۱۹، االسالمیالنشرمؤسسة، قم، قاموس الرجال____________، 

، االسـالمی النشـر مؤسسـة ، قـم،  الدروس الشرعیه فی فقه االمامیهشھید اول، محمد بن مکی،
ق. ۱۴۱۴

ق. ۱۴۱۱الفکر، ، قم، انتشارات داراللمعه الدمشقیه_______________، 
جـا، انتشـارات   ، بـی الروضه البھیه فی شرح اللمعه الدمشـقیهبن علی، الدین شھید ثانی، زین 

تا.  جامعه النجف الدینیه، بی
معـارف  همؤسسـ ، قم، األفھام الی تنقیح شرائع االسالممسالک_________، _________

ق. ۱۴۱۸، اسالمی
. ۱۳۸۷، تھران، انتشارات مجد، ارثشھیدی، مھدی، 

، تھـران،  جـواھر الکـالم فـی شـرح شـرایع االسـالمصاحب جواھر، محمد حسن بن باقر، 
. ۱۳۶۸ه، السالمیانتشارات دارالکتب ا
ق.  ۱۴۲۷، لنشرجا، المحبین للطباعة واال، بیالفقهراءماوصدر، محمد صادق، 

ق. ۱۴۲۰، بیروت، دار الھادی، غایة المرام فی شرح شرائع اإلسالمصیمرى، مفلح بن حسن، 
ق. ۱۴۲۶، قم، منشورات قلم الشرق، مبانی منھاج الصالحینطباطبایی قمی، تقی، 

ق. ۱۴۲۲، االسالمیالنشرمؤسسة، ، قمریاض المسائلطباطبائي کربالیي، علي بن محمدعلي، 
، تھران، المکتبـة المرتضـویة إلحیـاء اآلثـار     المبسوط فی فقه اإلمامیةطوسی، محمد بن حسن، 

ق. ۱۳۸۷الجعفریة، 
ق. ۱۴۰۷ة، االسالمی، تھران، دار الکتب تھذیب األحکام_______________، 

، بیـروت، دار إحیـاء   عّالمـةمفتاح الکرامة فی شـرح قواعـد العاملي غروي، جواد بن محمد، 
تا. التراث العربی، بی

. ۱۳۸۵، قزوین، انتشارات طه، حقوق مدنیعدل، مصطفی، 



100شمارةفقه و اصول-االسالمیمطالعات 140
، تقریرات توسط سید محمد رضا طباطبائی، نجف، المطبعـة  تنقیح األصولعراقی، ضیاء الدین، 

ق. ۱۳۷۱الحیدریة، 
ق. ۱۴۱۴، السالمی، قم، مجمع الفکر امقاالت األصول____________، 
النشـر مؤسسـة ، تقریرات توسط محمد تقی بروجردی، قم، نھایة األفکار____________، 

ق. ۱۴۰۵، االسالمی
. ۱۳۶۸، تھران، انتشارات فقیه، تبصره المتعلمینعالمه حلی، حسن بن یوسف، 
ق. ۱۴۲۲امام صادق (ع)، مؤسسةجا، ، بیتحریر االحکام__________________، 

ق. ۱۴۱۹، االسالمیالنشرمؤسسة، قم، قواعد االحکام_، _________________
، قـم، دفتـر انتشـارات    مختلف الشـیعة فـی أحکـام الشـریعة__________________، 

ق. ۱۴۱۳، االسالمی
، قم، بنیاد فرھنـگ اسـالمی،   إیضاح الغوامض فی تقسیم الفرائضعلی، یارى غروى، مولیعلی

ق. ۱۴۲۱
، قـم،  الطالق و المواریـث-شریعة فی شرح تحریر الوسیلةتفصیل الفاضل لنکرانی، محمـد،  

ق. ۱۴۲۱مرکز فقه األئمة األطھار (ع)، 
ق. ۱۴۱۶نا، ، قم، بیالقواعد الفقھیة_____________، 
، قـم، مرکـز فقھـی    اإلجارة-تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة_____________، 

ق. ۱۴۲۴ائمه اطھار علیھم السالم، 
ق. ۱۴۲۵، قم، انتشارات مرتضوى، کنز العرفان فی فقه القرآن، مقداد بن عبداهللا، فاضل مقداد

، قم، منشورات مکتبـه آیـه اهللا العظمـی المرعشـی     اللثامکشف فاضل ھندي، محمد بن حسن، 
ق. ۱۴۰۵، االسالمیالنشرمؤسسةالنجفی و 

ق. ۱۳۸۹ان، اسماعیلیمؤسسةجا، ، بیایضاح الفوائدفخرالمحققین، محمد بن حسن، 
ة، السـالمی جـا، مجمـع الـذخائر اال   ، بـی مفاتیح الشـرائعفیض کاشاني، محمد بن شاه مرتضي، 

ق. ۱۴۰۱
، قم و تھـران، انتشـارات پژوھشـگاه    اصول فقه کاربردیقافی، حسین و سعید شریعتی فرانی، 
. ۱۳۹۰حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت، 

فصلنامه ، »و حقوقی حجب و حاجبین و محجوبینبررسی احکام فقھی «ای خویی، خلیل، قبله
، ۱۳۸۰، ۲۴و ۲۳، شـماره  ھای حقـوقی دانشـکده علـوم قضـایی و خـدمات اداریدیدگاه
. ۱۱۳-۱۳۵صص

ھای فصـلنامه دیـدگاه، »بررسی احکام فقھی و حقوقی حمـل و جنـین  «____________، 
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.  ۵۷-۸۶، صص۱۳۷۵، تابستان ۲، شماره حقوقی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

. ۱۳۸۹، تھران، سمت، ارث____________، 
، تھـران،  ھایی از شفعه ـ وصیت ـ ارثدوره مقدماتی حقوق مدنی: درسکاتوزیان، ناصر، 
. ۱۳۸۶انتشارات میزان، 

. ۱۳۸۹، تھران، انتشارات میزان، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ ارث__________، 
. ۱۳۸۵نتشارات شرکت سھامی انتشار، ، تھران، افلسفه حقوق__________، 
. ۱۳۸۹، تھران، انتشارات میزان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی__________، 

تا.  نا، بیجا، بی، بیالفوائد الجعفریةکاشف الغطاء، عباس، 
حـوزه  االسـالمی جا، مرکـز انتشـارات دفتـر تبلیغـات     ، بیارث در اسالمگنجوی، محمد تقی، 

. ۱۳۷۰علمیه قم، 
، قـم، مکتبـة آیـة اهللا    مالذ األخیار فی فھم تھذیب األخبارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 

ق. ۱۴۰۷المرعشی، 
مؤسسة، قم، روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیهمجلسي، محمدتقي بن مقصودعلي، 

ق. ۱۴۰۶فرھنگی اسالمی کوشانبور، 
، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیـة،  ی فقه اإلمامیةالمختصر النافع فبن حسن، محقق حلی، جعفر

ق. ۱۴۱۸
ق. ۱۴۰۹، تھران، انتشارات استقالل، شرائع اإلسالم_______________، 

، االسـالمی النشـر مؤسسـة ، قـم،  االحکـامکفایـه محقق سبزواري، محمدباقر بن محمدمؤمن، 
ق. ۱۴۲۳

دانشگاه تھـران، شـماره   یاسی،مجله دانشکده حقوق و علوم س، »اجماع«محمدی، ابوالحسن، 
. ۱۴۸-۱۵۸، صص۱۳۵۱، تابستان و پائیز ۱۱و ۱۰

، تھـران، انتشـارات دانشـگاه    یا اصول فقهاالسالمیمبانی استنباط حقوق ___________، 
. ۱۳۹۱تھران، 

، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، »حجب در قانون مدنی«مصلحی عراقی، علی حسین، 
. ۱۵۵-۱۸۵، صص۱۳۸۳، تابستان ۶۴ره دانشگاه تھران، شما

. ۱۳۹۰، تھران، انتشارات سمت، حقوق ارث__________________، 
تا. ، بیاالسالمیالنشرمؤسسة، قم، أصول الفقهرضا، مظفر، محمد

، االسـالمی النشـر مؤسسـة ، قـم،  مجمـع الفائـدة و البرھـانمقدس اردبیلي، احمد بن محمد، 
ق. ۱۴۱۴
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السـالم،  ، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیـه النکاحکتابر، مکارم شیرازی، ناص

ق. ۱۴۲۴
. ۱۳۸۵موسوی بجنوردی، محمد، علم اصول، تھران، انتشارات مجد، 

لجامعـة المفیـد   لنشـر ، قـم، مؤسسـة اال  فقه الحدود و التعزیراتموسوى اردبیلی، عبد الکریم، 
ق. ۱۴۲۷رحمه اهللا، 

ق. ۱۴۰۵، تھران، مکتبه الصدوق، جامع المدارکمد، موسوي خوانساري، اح
تا. نا، بیجا، بی، بیقوانین األصولبن محمد حسن، میرزای قمی، ابوالقاسم 

ق. ۱۴۱۹آل البیت علیھم السالم، مؤسسة، قم، مستند الشیعهبن محمد مھدی، نراقی، احمد
ق. ۱۴۱۵، تھران، مستدرکات علم رجال الحدیثنمازی شاھرودی، علی، 

.۱۳۸۸، تبریز، انتشارات فروزش، ھای تفسیر قوانین مدنیشیوهنوبخت، حسین، 


