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 چکیده
صان »گذار ما بحث قانون در مواد   ریْییاقتباس کرده و بدون هرگونه تغ یهرا از فقه امام «يحَجْب نُق

ق.م در مبحث    892در ماده   به بعدِ فصـــل چهارم آن را منعکس نموده اســـت. مقنن    يقانون مدن   886
که  وقتي»ق.م  892قرار داده اســت. طب  ماده  ينُقصــان ینپدر را جزو محجوب« حَجْب از بعض فرض»
.  «شوند ياز ثلث محروم م یشاز بردن ب یّتم ینصورت ابو  یناوالد اوالد باشد، در ا  یااوالد  یّتم یبرا

ــان ینپدر در زمرة محجوب کهيدرحال ــمن خطا و در نت نبوده و حکم ينُقص از   یرویپ یجةمقنن که متض
  یاموضــوع، خطبررســي بدون نقد و  یزن يحقوق مدن یســندگاناســت و اکثر نو یهامام یمشــهور فقها

ضمن تب  یناند. ما در امزبور را در کتب خود تکرار نموده شنهاد مزبور پ یخطا یینمقاله  ذف آن را  ح ی
شد يشرح م  ین. خالصة مقاله بد یماداده صان : البا ز  مادر ا يف( فرزند اعم از مذکر و مؤنث حاجب نُق

د  مادر است؛ ج( فرزن  یو رد بر صاني ( حاجب نُقیط)با وجود شرا  ینيثلث به سدس اس؛ ب( اخوه ابو 
صان  ست؛ ز  يذکور حاجب نُق صور ن  ینجادر ا یفرض رد بر یرامادر ا ست؛ مت   د( فرزند دختر حاجب ی

 .  یستن ینابو یبرهـ( فرزند حاجب رد  یست؛مادر ن یرد بر

 
صان  ي،َجْب، حَجْب حِرمان واژگان کلیدي: حَجْب از  ي،و ادن يسهم اعل  ي،حَجْب نُق

 .منع و حَجْب ی،رد بر
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 مقدمه
قانون مدني ایران قواعد مربوط به ارث را مانند خیلي از مقررات دیگر از فقه امامیه اقتباس کرده 

ه و کتب فقها را الگوی خود قرار داده است. است و حتي در رعایت موضوعات نیز تبعیت نمود
یکي از تأسیسات اجتماعي که قواعد و اصول حقوقي در آن کمتر اجرا شده، ارث است. قانون 

ارث را چهارمین سبب تملاک شناخته است. ارث در لغت به معني ترَکه و  140مدني در مادة 
از انتقال قهری ترکة متوفي به ورثة ماند و در اصطالح عبارت مالي است که از متوفاي باقي مي

باشد. مراد از ترکه، اموال و حقوق مالي متوفي است که در زمان فوت دارا بوده است و او مي
یابد و به ترکة میّت تعل  دارد و در واقع ترکهْ وثیقة دیون اوست و ورثة دیون به ورثه انتقال نمي

رده و را نیز از فقه امامیه اقتباس ک« حَجْب»حث مدیون دُیّان نیستند و چنانکه گفته شد، مقنن ب
به بعدِ فصل چهارم، آن تکرار   886بدون هرگونه تغییری در مواد  «حَجْب نُقصاني» در بحث

پدر را جزو « حَجْب از بعض فرض» ق.م در مبحث 892گذار در مادة نموده است. متأسفانه قانون
پدر در زمرة محجوبین نُقصاني نبوده و حکم محجوبین نُقصاني قرار داده است. در حالي که 

مقنن که متضمّن خطاست، نتیجه پیروی از مشهور فقهای امامیه است و نویسندگان حقوق مدني 
اند و جای بسي شگفتي است؛ چرا موضوع در کتب خود تکرار نمودهبررسي نیز بدون نقد و 

اند! با این وجود اخیراً گذار نشدهوناکثر نویسندگان ما در تفسیر مادة مزبور متوجه عدم دقت قان
یکي از حقوقدانان و اساتید دانشگاه تهران متوجه موضوع شده و در مقالة خود درصدد توجیه 

شرح آتي پاسخ الزم به نویسندة مقاله ورجوع آن برآمده است. اگرچه بهخطای مقنن و رفع
 1مذکور داده شده است.

 تعریف حَجْب و اقسام آن .1
و حاجب از همین ریشه است و حجاب « منع کردن و پوشاندن»ت به معني حَجْب در لغ

حَجْب » گوید:ق.م در تعریف حَجْب مي 886گونه که ماده و در اصطالح حقوقي همان 2است
و « شودواسطة بودن وارث دیگر از بردن ارث کالً یا جزئاً محروم ميحالت وارثي است که به

االول  الکلیه او من اوفر حظه و یسمّيمن قام به سبب االرث بمنع »شهید ثاني چنین گفته است: 
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در این تعریف بر خالف قانون مدني، سخن از حاجب  1«حَجْب حرمان و الثاني حَجْب نقصان.
و محجوب است و نه وارث حاجب و وارث محجوب؛ زیرا تعریف مقنن دقی  نبوده و واجد 

ازماندگان که بث نیست: برای مثال در فرضي دو ایراد است. یکي اینکه شخص حاجب لزوماً وار
متوفي عبارت است از پدر و مادر و اخوه؛ در اینجا اخوه وارث نیست، ولي حاجب است. مگر 

تواند بالقوه ارث ببرد. لذا یکي اینکه گفته شود مراد مقنان از وارث حالت حاجبي است که مي
جْب چنین آورده است: محروم کردن از فقها با در نظر گرفتن مالحظة مذکور، در تعریف حَ

تواند وارث از تمام یا بخشي از میراث به سبب وجود شخصي دیگر که این شخص دیگر مي
ایراد دوّم آن  2وارث بالفعل باشد و یا غیر وارث باشد و صرفاً شخصي از طبقات وراث باشد.

بردن ارث محروم واسطة بودن وارث دیگر از است که حَجْب را حالت وارثي دانسته که به
عنوان حاجب که حَجْب، حالت حاجب است نه محجوب. در مثال قبلي اخوه بهحاليشود. درمي

  دهد؛ بنابراین لزوماً حاجب، وارث نیست.)نه وارث( سهم مادر را از ثلث به سُدس تقلیل مي

 مقایسه حَجْب و منع .1-1
ائل و خالف اعطا کردن و در بحث موانع ارث، واژة موانع جمع مانع، در لغت به معني ح

ذی یلزم من وجوده العدم و الیلزم هو ال» گوید:بازداشتن است. شهید اول در تعریف مانع مي
 د آن، عدم ممنوع الزم آید و... . مانع چیزی است که از وجویعني  3؛«من عدمه وجود و ال عدم

ادی  ور مستقیم به ذکر مصطفقهای ما در کتب خود هیچ تعریفي از موانع ارث ارائه ننموده و به
ها موانع ارث را به کفر و قتل و رقا ناظر دانسته و برخي عناوین دیگر اند. منتها مشهور آنآن پرداخته

اند و حتي در بین فقها عنوان لواح  موانع ارث اضافه نمودهاز قبیل لعان و تولد ناشي از زنا را نیز به
شرایط » قانون مدني نیز در فصل سوّم در 4اند.ورد ذکر کردهموانع ارث را به پانزده مورد تا بیست م

 .بدون ارائه تعریفي از موانع ارث، به ذکر مصادی  آن پرداخته است «ای از موانع ارثو جمله

                                                                                                                       
 .ه. ق. 1413، 267 ل، چاپ سوم، سید جواد وداعي، 7التقوی، جلد کلمةالدین، محمدامین بصری بحراني، زین. 1

چاپ اول، قم، موسسه المعارف  ،13 لد، جالي تنقی  شرائع االسالم مسالک االفهامعلي الدین بن زینشهید ثاني، عاملي، . 2

 ه. ق. 1413، 304ل  االسالمیه،

 تا.، بي288ل  چاپ اول، قم، کتابفروشي مفید، ،2، جلد القواعدالقواعد و محمود بن مکي،  . عاملي، شهید اول3

ل  دفتر انتشارات اسالمي، چاپ دوم، قم، ،2جلد  االمامیه،في فقه محمد بن مکي، الدروس الشرعیه شهید اول،عاملي،  .4

 ه. ق. 1417، 342



224 
1399 زمستان  وسوم،ه سی، شمارنهم دورهصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، ف  

 دهندة موانع از ارثعناصر تشکیل .1-2
 .فرد ممنوع از ارث لزوماً وارث است -1
  ست.االرث امانع عبارت از وجود وصف در شخص ممنوع -2

چنانکه گفته شد برخي از فقها بدون در نظر گرفتن عناصر باال مواردی را نظیر لعان و تولد 
اند، لیکن یکي از فقهای امامیه احصای موارد ناشي از زنا را از مصادی  موانع ارث تلقي نموده

 ناظر به فاًعنوان موانع ارث خطا دانسته و موانع ارث را با توجه به عناصر مذکور صرمذکور را به
 1کفر، قتل و رقا دانسته است.
برد که اوالً دارای نسب یا سبب گفت، شخص زماني ارث ميباید  در توضی  عنصر اول

باشد و ثانیاً هیچ مانعي از موانع مذکور در ارث در شخص وارث موجود نباشد؛ بنابراین ذکر 
ارث  عنوان موانعدر قانون مدني بهمواردی تحت عنوان لعان و تولد ناشي از زنا که در فقه و نیز 

شناخته شده )به دلیل نبود مقتضي یا موجبات ارث( خالي از اشکال نیست و اگر در برخي 
احادیث وارده از معصومین )ع( حکم بر عدم توریث ناشي از لعان و تولد ناشي از زنا آمده 

 .ندور موجب ارث نیستاست، از باب موانع ارث نبوده، بلکه حدیث داللت دارد که مراتب مذک
و تفاوت آن دو، به تشری  عنصر دوّم  «منع» و «حَجْب»در مقایسه میان دو مفهوم 

تیم. رو هسپردازیم. در بحث منع، با دو عنوان مانع و ممنوع روبهدهنده موانع از ارث ميتشکیل
في وصمنتها مانع کسي است که وارث است و ممنوع نیز همان مانع است که به دلیل وجود 

که در بحث حَجْب، دو عنوان حاليگردد. درز اوصاف کفر یا رقا یا قتل از ارث محروم ميا
واسطة وجود او، حاجب و محجوب به دو شخص تعل  دارد و حاجب شخصي است که به

کند. پس حَجْب که مفهوم اسم فرد دیگری را که وارث است از کل یا جزء ارث محروم مي
تفاوت  دیگر درعبارتمنع، وصف نیست، بلکه حالت شخص است؛ به فاعلي دارد، بر خالف

شود، گفت که در حَجْب این شخص است که حاجب وارث ميباید  «منع» و «حَجْب»میان 
ولي در منع، وجود یکي از این اوصاف )کفر، رقا، قتل( در شخص ممنوع، مانع از ارث او 

 3 و 2گردد.مي

                                                                                                                       
، چاپ اول، بیروت، دارا احیاءاکثرات 8في شرح قواعد العالمه، جلد  مفتاح الکرامه بن محمد، سید جواد عاملي، حسین. 1

 العربي، بي تا

 99و  16، ل مفتاح الکرامهعاملي، سید جواد،  حسین.  2

 ه.ق. 1415، 97موسسه امام صادق )ع(، ل  سبحاني تبریزی، جعفر، نظام االرث في الشریعه االسالمیه، قم، چاپ اول،.  3
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 یاقسام حَجْب؛ حِرمانی و نُقصان .1-3
واسطة بودن وارث دیگر از بردن ارث حَجْب حالت وارثي است که به»گوید: ق.م مي 886مادة 

ه حَجْب گفته شود کباید  چنانکه گفته شد، در نقد تعریف مذکور«. شودکالً یا جزئاً محروم مي
شود. وارث دیگر را از ارث کالً یا جزئاً محروم مي واسطه وجود او،حالت وارثي است که به

قانون مدني  887اگرچه از تعریف مزبور دو قسم حَجْب قابل مشاهده است، با این وجود مادة 
کند که حَجْب بر دو قسم است: قسم اول آن است در مقام توضی  مادة قبلي برآمده و اضافه مي

واسطة بودن برادر یا خواهر متوفاي گردد، مثل برادرزاده که بهکه وارث از اصل ارث محروم مي
گردد. قسم دوّم شود یا برادر اَبي که با بودن برادر ابویني از ارث محروم مياز ارث محروم مي

گردد، مثل تنزال حصّة شوهر از نصف آن است که فرض ارث از حدّ اعلي به حدّ ادني نازل مي
تي ربه ربع در صورتي که برای زوجه اوالد باشد و همچنین تنزال حصّة زن از ربع به ثمن در صو

 «.که برای زوج اوالد باشد
الذی هو لغهً المنع و شرعاً منع من قام »چنین گفته است: « حَجْب»صاحب جواهر در تعریف 

 1«به سبب االرث بالکلیه او من اوفر نصیبه و االول مسمي بحَجْب الحرمان الثاني بحَجْب النقصان.
ست از: منع کردن کسي است حَجْب در لغت به معنای منع است و در اصطالح شرعي عبارت ا

گردد یا منع کردن کسي است که از حصّه و سهم اعلي طور کلي از ارث محروم ميکه به
توانست برخوردار شود؛ بنابراین حَجْبي را که به موجب آن وارث از اصل ارث محروم مي
را که به شود حَجْب از قسم اول یعني حَجْب حِرماني و حَجْب از قسم دوّم یعني حَجْبي مي

 گویند.یابد حَجْب نُقصاني ميموجب آن فرض وارث از حدّ اعلي به حدّ ادني کاهش مي
که مربوط به حَجْب حِرماني ق.م در قسمت اول آن 887شایان ذکر است، مقنن در مادة 

اند مثال دوّم ماده با تعریف حَجْب است دو مثال آورده است. برخي ایجاد شبهه نموده و گفته
ي کامالً موافقت و مطابقت دارد؛ زیرا اخوة متوفاي وارث طبقة دوّم بوده و در صورت حِرمان

رسد و اگر با بودن برادر ابویني، برادرِ اَبي که ها مينبودن وارثي از طبقة اول، ترَکة میّت به آن
از اصل  مطبَقتاً و درجَتاً مساوی با اوست نتواند ارث ببرد، برادر ابویني حاجب و برادر ابي محرو

اما نسبت به مثال اول، ممکن  ،شودارث بوده و وضعیت او کامالً با حَجْب حِرماني منطب  مي
زاده یا است این شبهه به وجود آید که اصالً قانون با بودن برادر یا خواهر میّت، به برادر

                                                                                                                       
 .75شیخ محمدحسن نجفي، جواهر الکالم، ل .  1
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یست؛ زیرا با زاده او نزاده او ح  وراثت نداده است؛ بنابراین برادر متوفاي حاجب برادرخواهر
شود تا بحث حَجْب مطرح گردد و همین زاده وارث محسوب نمياً برادراساس بودن برادر متوفاي،

شبهه در جایي که مقنان بیان کرده که ورّاث طبقة اول حاجب طبقه دوّم است، قابل ذکر است؛ 
تند تا از قي نیسزیرا چنانکه گفته شد با بودن وارثي در طبقه اول، ورّاث طبقة دوّم، ورّاث حقی

ها با تعریف حَجْب حِرماني یا نُقصاني منطب  بردن ارث کالً یا جزئاً محروم شده و وضعیت آن
نماید: آن را تصری  مي  888با این وجود در قانون مدني این رویه تعقیب شده و مادة  1گردد.

قة بعد از ورّاث، طب ضابطة حَجْب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میّت است؛ بنابراین هر طبقه»
و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت  936اده نماید. مگر در مورد مرا از ارث محروم مي

 «.برندمقامي ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث ميقائم

 در حَجْب نُقصانی .1-4
و  «قیّدحَجْب م»از عناوین  «حَجْب نُقصاني»جای استعمال واژة در فقه امامیه برخي از فقها به

ت اند و قانون مدني هم در باب حَجْب، از عباراستفاده کرده« حَجْب خال»یا « حَجْب بعض»
استعمال « حَجْب از بعض فَرْض»ق.مکلمه  892استفاده نکرده است و در ماده  «حَجْب نُقصاني»

 «انيحَجْب نُقص»یا « حَجْب از بعض فرض»ق.م در تعریف  887نموده است و قبل از آن در ماده 
گردد. مثل تنزال حصّة شوهر از فرض وارث از حدّ اعلي به حدّ ادني نازل مي»چنین گفته است: 

ف به ربع در صورتي که برای زوجه اوالد باشد و همچنین تنزال حصّة زن از ربع به ثمن در نص
ي نکه در ضمن تعریف حَجْب ذکر شد، حَجْب نُقصاطوریبه«. صورتي که برای زوج اوالد باشد
واسطة وارث دیگر از حدّ اعلي به حدّ ادني تنزال کند. مطاب  در جایي است که فرض وارثي به

ق.م سه وارث ممکن است مورد حَجْب نُقصاني واقع شوند: اول( ابوین میّت؛ دوّم(  892ماده 
 .زوج یا زوجه؛ و سوّم( مادر متوفي

برای میّت اوالد یا اوالد اوالد  وقتي که»ق.م،  892طب  مادة : حَجْب نُقصانی ابوین -الف

قبل از تبیین خطای «. شوندباشد، در این صورت ابوین میّت از بردن بیش از ثلث محروم مي
شوند. برخي فقط به فرض ارث عنوان مقدمه، گفتني است که ورثه به سه دسته تقسیم ميمقنان به

االرث آنان در قرآن مجید مشخص اند که سهمها کسانيبرند. مثل مادر و زوج و زوجه و اینمي

                                                                                                                       
 .444، ل حقوق مدنيعدل، مصطفي، .  1
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اند که در قرآن سهمي برای آنان ها کسانيشده است. برخي دیگر از ورثه، فقط قرابت برند. این
لحاظ نشده است و ممکن است به اختالف موارد حصّه بیشتر یا کمتری برند. مثل پسر و دستة 

که يبر مثل دختر درصورتبتبر هستند و گاه قراسوّم از ورثه، افرادی هستند که گاهي فرض
شود، مانند پدر و بر ميبر است؛ ولي در صورت وجود پسر، قرابتپسر همراه او نباشد که فرض

 خواهران ابویني یا ابي.
ورّاث »دارد: ق.م مقرر مي 893ق.م نیز به اقسام ورثه تصری  شده است. ماده  893در ماده 

 896ماده «. برنده فرض و گاهي به قرابت ارث ميبعضي به فرض، بعضي به قرابت و بعضي گاه ب
 نکته« اند از: مادر و زوج و زوجه.برند عبارتاشخاصي که به فرض ارث مي»گوید: ق.م مي

بعدی که در این مقدمه حائز اهمیّت است، آن است که حَجْب نُقصاني دارای دو شرط است: 
شرط دوّم این است که دارای دو بر باشد و همیشه فرضباید  شرط اول آن است که محجوب

 فرض اعلي و ادني باشد.
سورة نساء، زوجین و مادر متوفي جزء محجوبین نُقصاني به شمار  12و  11مستفاد از آیه 

ثَهُ دٌ وَوَرِآیند )وَلِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَمي
نْ لَمْ یَکُنْ مْ إِأَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ...( و )وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُ

 لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ...(
ي مطرح نماییم اساس پرسشق.م یک  892پس از ذکر مقدمه الزم است در خصول مادة 

« رضبعض فحَجْب از »گذار در بحث حَجْب نُقصاني که از آن تعبیر به و آن اینکه چرا قانون
ده عنوان یکي از افراد مذکور آورکرده است، پدر را که در شمار محجوبین نُقصاني نیست را به

گي بر بودن همیشکه چنانکه گفته شد، یکي از شرایط حَجْب نُقصاني، فرضحالياست! در
، بری. ثانیاًبری است و گاه قرابتبری پدر گاه فرضوارث )محجوب( است. ولي مقام ارث

باشد. دارای دو فرض اعلي و ادني باشد؛ حال آنکه پدر فاقد فرض اعلي و ادني ميباید  محجوب
ق.م  892 اً فاقد شرایط حَجْب نُقصاني است. گفتني است که از زمان تدوین مادهاساس پس پدر
 اند.دان باقي نویسندگان حقوق مدني، خطای مذکور را تکرار نمودهجز یک حقوقتاکنون به

نموده و بررسي دانم ریشة فقهي موضوع را ق.م، ضروری مي 892ماده بررسي قبل از نقد و 
فراد ا رغم اینکه پدر جزء محجوبین نُقصاني نبوده، بااین وجود او را در زمرةببینیم چرا مقنن علي
 مذکور آورده است.
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اند و قانون مدني نیز از در برخي کتب فقهي پدر را جزء محجوبین نُقصاني احصاء نموده
فان »گوید: نظر مشهور فقها پیروی نموده است. برای مثال عالمه حلاي در باب ارث چنین مي

هما ت وحدها معهما او مع احدالولد و ان نزل ذکراً او انثي یمنع االبوین بمازاد عن السدسین الاا البن
 1«.و البنتین فمازاد مع احدهما...

را ناظر به  اتفاق فقها، حَجْب نُقصانينکتة قابل توجه در فقه امامیه آن است که اکثر قریب به
یا « حَجْب از بعض فَرْض»اند، بلکه چنانکه گفته شد تعبیر به تنزال از سهم اعلي به ادني ندانسته

گذار از تعریف مشهور اند. منتها قانوننموده« حَجْب از نصیب بیشتر»راث یا از بعض میحَجْب 
فقها پیروی ننموده، بلکه آن را تنزال از اعلي به ادني دانسته است؛ بنابراین مشهور فقها، ولَد را 

که پدر اند. با این وجود یکي از فقها با وجود اینعنوان حاجب نُقصاني ابوین تصری  نمودهبه
 2داند.حجوبین نُقصاني شمرده، ولي احصاء مذکور را قابل تأمل مياز مرا 

 نمایند:در برخي از کتب فقهي، حَجْب را به سه قسم تقسیم مي
 طور کلي از ارث محروم گردد.شود که محجوب بهحَجْب حِرماني: حَجْبي که موجب مي -الف
 ب به ادني کاهش یابد.شود سهم اعلي محجوحَجْب نُقصاني: حَجْبي که باعث مي -ب
حَجْب ناشي از ردْبری: در این قسم سخن از تعیین سهام نیست، بلکه پس از تعیین حصّة هر  -ج

شوند، مثالً ماند که بعضي از ورّاث حاجب برخي دیگر ميیک از ورّاث، مقدار زیادی باقي مي
ر از بردن بیش از ق.م( یا شوه 949، 914، 905زوجه از بردن بیش از ربع محروم است )مواد 
 گردد.نصف در صورت بودن ورّاث دیگر محروم مي

شود و آن اینکه حَجْب را به دو لیکن تقسیم دیگری از حَجْب در بین فقها امامیه دیده مي
قسم اصلي حِرماني و نُقصاني تقسیم نموده و سپس حَجْب نُقصاني را هم به دو دسته تقسیم 

 نمایند؛مي

ل حصّة ورّاث از حدّ اعلي به ادني است و قسم دیگر به معني حَجْب ناشي قسم اول به معني تنزا
شود، آن است که بنابراین آنچه از غور در کتب فقها در باب ارث مشاهده مي 3از ردْبری است؛

یاری تر، بسدانند. به عبارت سادهحَجْب نُقصاني را اعم از ممنوعیت از رد و تنزال فَرْض وارث مي

                                                                                                                       
، چاپ اول، قم 4، جلد ت القواعدایضاح الفوائد في شرح مشکال فخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوسف، عالمه حلاي،. 1

 ه. ق. 1387موسسه اسماعیلیان، 

 .99حسیني عاملي، سید جواد، پیشین، ل . 2

 .545، ل 2 صافي گلپایگاني، حجب النقصان هو یوجب نقص ما یرثه المحجوب بالرد او بالفرض لو ال الحاجب، ج. 3
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اند که تفصیل آن در امیه فرض حَجْب ناشي از ردْبری را جزء حَجْب نُقصاني شمردهاز فقهای ام
 ق.م خواهد آمد. 892مادة بررسي 

یکي از علما، برخالف مشهور فقها، حَجْب از بعض ارث را صرفاً ناظر به تنزال سهم اعلي به 
توان گفت که این . ميداند. با این وجود پدر را نیز جزء محجوبین نُقصاني شمرده استادني مي

نظر دقیقاً تکرار نظر قانون مدني است )سید محمدحسین ترحیني عاملي: امّا الحَجْب عن بعض 
االرث و هو ان یحَجْبه عن نصیبه االوفر الي االدني، ففي موضعین، احدهما: الولد یحَجْب االبوین 

 عمازاد عن السدسین و احدهما عمازاد عن السدس و...(.
مرحوم نراقي، نباید حَجْب نُقصاني را به معني حَجْب از بعض فرض تلقي نمود؛ به اعتقاد 

زیرا حَجْب فرزند برای پدر مصداق حَجْب از بعض فرض نیست؛ چراکه پدر دارای دو فرض 
 1اعلي و ادني نیست.

 قانون مدنی 892ماده بررسی نقد و  .2
  د ذیل است:حَجْب از بَعض فَرْض در موار»دارد: ق.م مقرر مي 892ماده 

وقتي برای میّت اوالد یا اوالد اوالد باشد: دراین صورت ابوین میّت از بردن بیش از ثلث  -الف
عنوان قرابت که ممکن است هریک از ابوین به 909و  908شوند مگر در مورد ماده محروم مي

ن از ثمیا ردّ بیش از سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از ربع و زوجه از بردن بیش 
  «شود.محروم مي

ق.م   892گذار در تعریف ماده ای که درصدد رفع ایراد از قانونقبالً گفته شد که تنها نویسنده
برآمده است، جناب آقای دکتر مصلحي عراقي )استاد بازنشسته دانشگاه تهران( است. البته قبل 

موضوع گردیده و  از ایشان جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی نیز در کتاب ارث متوجه
اند یکسان است. ولي چنانکه بعداً خواهیم گفت، حلي که هر دو در رفع اشکال بیان نمودهراه
در اصالحات باید  ق.م در باب حَجْب نُقصاني پدر، 892حل ایشان راه گشا نبوده و ماده راه

قسم دوّم »قانون مدني بدین شرح است:  887حَجْب نُقصاني در ذیل ماده  .بعدی حذف گردد
گردد. مثل تنزال حصّة شوهر از نصف آن است که فَرْض وارث از حدّ اعلي به حدّ ادني نازل مي

که که برای زوجه اوالد باشد و همچنین تنزال حصّة زن از ربع به ثمن درصورتيبه ربع درصورتي
 «برای زوج او اوالد باشد.

                                                                                                                       
 .121احمد نراقي، ل  .1
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نماید؛ زیرا در قرآن منحصر مي این تعریف، حَجْب نُقصاني را در خصول مادر و زوجین
ها دو فرض ذکر شده است؛ یکي سهم اعلي و دیگری سهم ادني. با این وجود، مجید برای آن

یکي از نویسندگان حقوق مدني با کمال تعجب، انحصار محجوبین نُقصاني در افراد مذکور را 
یگر : تعریف دنویسندة مزبور در توضی  مطلب چنین گفته است 1خطای فاحش دانسته است!

کار برده ق.م این تعریف را به 892حَجْب نُقصاني عبارت است از حَجْب از بَعْض فَرْض. ماده 
  باشد.المُسمّي بَر باشد؛ یعني دارای فرضاوالً محجوب فرضباید  است. مطاب  این تعریف

اشد؛ نب المسمّي او کسر شود هرچند که دارای دو فرضثانیاً، به علت وجود حاجب از فرض
ق.م.( که از فروض برخي از ورّاث کسر  938، 927، 914بنابراین، در موارد عَول )در مواد 

گیرد که تعریف حَجْب نُقصاني با عبارت شود، دو فرض وجود ندارد و سپس نتیجه ميمي
 887تر از تعریف اول )قسم دوّم ماده عالوه بر اختصار، عبارتي جامع« حَجْب از بَعض فَرض»

دارد که تعریف دوّم ازآن در قسمت مالحظه اعالم مي( و اصّ  از آن است. نویسنده پسق.م
جامع نیست، غلط است؛ زیرا با ( 886حَجْب نُقصاني همْ چون به مقیاس تعریف حَجْب )ماده 

کند و این تواند ببرد به فرض سدس تنزال مياالرثي که ميوجود اوالد، پدر از باالترین سهم
ق.م، حَجْب نُقصاني است. ولي اوالً، تنزال از فرض اعلي به ادني نیست؛  886یف ماده مطاب  تعر

مسمّي الچون پدر دو فرض المسمّي ندارد و ثانیاً، حَجْب از بعض فرض نیست؛ چون تنها فرض
ق.م.(. نتیجه نهایي نویسنده آن است  892دهند )ماده او سدس است که از آن کمتر به او نمي

وقت اشکال بر المسمّي( بگیریم، آنق.م فرض را به معني ارث )نه فرض 892ماده که اگر در 
این، فرض وقتي برق.م همچنان باقي است. عالوه 887شود، اما اشکال بر ماده این ماده رفع مي

المسمّي است و اِشکال بر هر دو ماده وارد است. شود، همان فرضطور مطل  گفته ميبه
المسمّي ق.م فرض 887ق.م هماهنگ باشد و چون در ماده  887با ماده باید  892مخصوصاً ماده 

المسمّي مورد نظر است، ق.م. هم فرض 892مورد نظر مقنن قانون مدني بوده است پس در ماده 
اغلبِ »گوید: االرث که در معني، اعم از فرض المسمّي است. نویسنده در خاتمه مينه سهم

کنند، بلکه با اندک تغییر عبارات و اسلوب نویسند اجتهاد از نو نميکساني که مبحث ارث را مي
کنند و این خطاها از سَلف به خَلف از روی متون تألیفات چند نفر اشخال بنام، رونویسي مي

 «گردد.منتقل مي

                                                                                                                       
 .1392، 139ل  تهران، گنج دانش، تهران، نشر دانش، جلد اول، چاپ ششم،، ارث. جعفری لنگرودی، محمدجعفر،  1
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نظر نویسنده در فقه وجود دارد. به این شرح که برخي از فقها حَجْب نُقصاني را به معني 
؛ «ادني االرث از اعلي به فرضراث و ارث از اکثر به اقل دانسته و نه به معني تقلیل سهمتنزال می»

رند که اوالد، ابوین را از بیش از سدس لذا پدر را جزء محجوبین نُقصاني قرار داده و عقیده دا
کند و علت حاجب شدن اوالد برای ابوین در صورت عدم وجود اخوه، سهم هر یک منع مي
ها به سدس تنزال باشد، ولي با وجود فرزند فرض آنمادر به ترتیب دو ثلث و ثلث مياز پدر و 

گردد ابوین از میراث حداکثری خود به سدس کاهش که اوالد باعث ميیابد؛ بنابراین همینمي
ق.م از اینکه اوالد  892ها محق  شده است و لذا مقصود مقنن در ماده یابد، حَجْب نُقصاني آن

ها را از دو ثلث و ابوین از بیش از سدس دانسته است، این است که فرزند سهم آنرا حاجب 
ر ماده گذار دتبع مشهور، قانونثلث به سدس تنزال داده است. به همین دلیل مشهور فقها و به

ق.م پدر را در زمرة محجوبین نُقصاني قرار داده است. پس بنابر نظر مزبور، شرط وجود دو  892
ادني در موضوع حَجْب نُقصاني ضرورت ندارد؛ بلکه پدر که دارای دو فرض  فرض اعلي و

سوره نساء، میراث  11اعلي و ادني نیست مشمول تعریف حَجْب نُقصاني خواهد بود و در آیه 
ابوین را در فرض وجود اوالد سدس مقرر نموده و در صورت فقدان ولد، فرض مادر را ثلث و 

دارد و ظاهراً آیه داللت دارد که پدر در فرضِ نبود فرزند، در خصول سهم پدر نصي وجود ن
برد که همان دو ثلث است و ادعای اجماع هم شده است. پس بَر نیست و بالقرابه ارث ميفرض

موجب این نظر، پدرْ محجوب نُقصاني است و علت آن این است که میراث پدر )نه فرض او( به
دیگر مفهوم حَجْب نُقصاني به معني تنزال عبارتیابد؛ بهمياز مقدار بیشتر به کمتر )سدس( تنزال 

است نه تنزال از سهم اعلي به فرض ادني و مرحوم احمد نراقي معتقد است که اختصال « میراث»
ني به دلیل نفي پدر از حَجْب نُقصا« حَجْب از بَعْض فَرْض»حَجْب نُقصاني به تعریف  دادن مفهوم

 ای تعریف نمود که پدر را نیز شامل گردد؛ زیراگونهب نُقصاني را بهحَجْباید  نادرست است. لذا
وجود دارای میراث اقل و اکثر است؛ بنابراین اگرچه پدر دارای فرض اعلي و ادني نیست، بااین

اطالق  «حَجْب از نصیب یا بهرة بیشتر»یا « حَجْب از بعض میراث»تعریف حَجْب نُقصاني را به 
نکه مراد این دسته از فقها از حَجْب نُقصاني آن است که وجود شخص حاجب، اند. نتیجه اینموده

شود که محجوب میراث کمتری را ببرد، خواه این تنزال به لحاظ وجود فرض اعلي و باعث مي
صورت تنزال فرض باشد، خواه برای وارثي چون وجه بهادني برای وارثي مانند مادر، زوج و ز

  .دتحق  یاب« حَجْب از نصیب بیشتر»لي و ادني، به شکل پدر به دلیل فقدان فرض اع
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ود اند: هرگاه اجتماع افراد سبب شاین دسته از فقها در تعریف حَجْب نُقصاني چنین گفته
که میراث افرادی کاهش یابد و بدین طری  از تملاک مقدار بیشتر محروم شوند، حَجْب نُقصاني 

ر، محرومیت از میزان اکثر مطل  است و اعم از این موجب تعریف مزبوپس به 1گردد.محق  مي
 االرث بیشتر.است که مادر از فرض اعلي محروم شود یا اینکه مانند پدر از سهم
اند که در باب میراث اوالد پیروان این نظر جهت اثبات نظر خود به یک روایت استناد نموده

ادیث متعددی در خصول مصادی  )ع( نقل شده است. البته فقها احو ابوین از امام معصوم
طور صری  داللت بر حَجْب اند، لیکن حدیثي که بهحَجْب نُقصاني از معصومین )ع( نقل نموده

عنوان محجوب نُقصاني آورده که پدر را به 2نُقصاني پدر نماید وجود ندارد. حتي یکي از فقها
کند، استناد نکرده است. با ياست به روایتي که بر محجوبیت نُقصاني پدر توسط اوالد داللت م

کند اوالد اوالد به منزلة اوالد است این وجود، حدیثي از معصوم )ع( وجود دارد که داللت مي
برد و در ذیل حدیث عبارتي است که صریحاً اوالد اوالد را حاجب ها از ترَکه ارث ميو مثل آن

و کان الولد یحَجْبون االبوین »... پدر و مادر و زوجین قرار داده است و آن عبارت از این است:
آنچه از حدیث مزبور مستفاد  3«.و الزوجین عن سهامهم االکثر... و یحَجْبون مایجب ولد الصلب

االرث، اشتراک با ابوین است آن است که اوالد اوالد قائم مقام اوالد در ارث اعم از میزان سهم
فقهایي را که معتقدند اوالد اوالد قائم مقام  باشد. این حدیث نظر آن دسته ازو حَجْب وارثین مي

 کند.اوالد نیست را مردود اعالم مي
آنچه اهمیّت دارد این است که در این حدیث پدر نیز همانند زوجین و مادر محجوب 
نُقصاني واقع شده است. درنتیجه، پرسش اصلي این است که اوالد به چه کیفیت افراد مذکور 

 ؟در حدیث چیست« حَجْب از سهم اکثر»د و به دیگر سخن، مفهوم کنرا حَجْب نُقصاني مي
پاسخ آن است که در حدیث اوالد حاجب زوجین قرار داده شده است ولي این حَجْب، 
حَجْب از ردْبری نیست؛ زیرا اوالد حاجب از ردّ زوجین نیست و اگر در فقه زوجین از رد منع 
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پس مراد از حدیث که اوالد حاجب ابوین و نیز  1اند به دلیل احادیث و اجماع علما است.شده
باشد، به معني حَجْب از رد نیست؛ بلکه وجود اوالد موجب زوجین از سهام اکثر آنان مي

ای که برای ایشان مقرر شده است در صورت نبود ها از آن حصّهگردد که هر یک از آنمي
باشد. مي« تنزال از اعلي به ادني»رت صوگردند. بدین ترتیب مادر و زوجین بهاوالد، محروم مي
ای از فقهای این عدهبریابد. عالوهحق  ميت« االرث اکثر به اقلتنزال از سهم»در خصول پدر 

اند. دلیل اینکه و اوالد اوالد را حاجب ابوین از نصیب و فرض اعلي به ادني دانسته 3 و 2امامیه
اند این است که آنان سهم بیش از سُدس قرار داده مشهور فقهای امامیه، اوالد را حاجب ابوین از

رو، در بند الف پدر را از دو ثلث به سدس و سهم مادر را از ثلث به سدس تقلیل داده. از این
 عنوان مصداق حَجْب نُقصاني شناخته شده است.ق.م، به 892ماده 

 نظریه مشهوربررسی نقد و  .3
رسد؛ زیرا ق.م زائد به نظر مي 892در ماده  اگر نظر مشهور پذیرفته شود، استثنای مذکور

باشد؛ مگر در فرض ق.م اوالد حاجب ابوین از بیش از سدس مي 892موجب بند الف ماده به
در  اند وق.م چنانکه گفته شد، مشهور اوالد را حاجب نُقصاني ابوین قرار داده 909و  908مواد 

ر اند؛ یعني اوالد مؤنث داین حکم قرار دادهعنوان استثناء بر نهایت دختران را در سه فرض به
فروض مستثني شده، حاجب ابوین نیست و از سوی دیگر طب  نظر مشهور، مقصود از حَجْب 
نُقصاني اوالد نسبت به ابوین این بود که سهم مادر از ثلث به سدس تنزال داده و نسبت به پدر به 

آن این گردد؛ نه تنزال فرض. پس نتیجه ميتصور « تنزال میراث»صورت دلیل فقدان سهم اعلي به
شود؛ مگر در خصول شود که مطل  اوالد )مذکر یا مؤنث( حاجب هر یک از ابوین ميمي

ق.م و چنین استثنائي قطعاً صحی  نخواهد بود؛ زیرا اگر طب  نظریه مشهور  909و  908مواد 
طل  اوالد گاه ماکثر به اقل باشد، آنحَجْب نُقصاني اوالد برای ابوین به معني تنزال سهم آنان از 

توانند از این حکم استثناء شوند. ممکن است حاجب نُقصاني ابوین خواهد بود و دختران نمي
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ها عنوان استثناء قرار گرفته اند آن است که آنگفته شود دلیل اینکه دختران در سه فرض به
اند، لیکن ز حکم فوق استثناء شدهرو اگردند که ابوین بیش از سدس ببرند. از اینموجب مي

این فرض و امکان مورد توجه فقها نیست؛ زیرا هدف فقها از چنین استثنائي آن است که دخترها 
موجب نظر مشهور، اوالد مؤنث هم سبب در این فروض، حاجب ابوین نیستند؛ در حالي که به

اری که در فروض استثناء مقدشود که سهم هر یک از ابوین از اکثر به اقل کاهش یابد و اینمي
شود که آنان را حاجب ابوین ندانیم؛ زیرا این نظر شود، سبب نميبیش از سدس به ابوین رد مي

در مقام بیان این نکته است که مراد از حَجْب در این ماده صرفاً تنزال سهم ابوین از اکثر به اقل 
فرض( توسط دخترها نیز قابل تصور  که چنین حَجْبي )تنزالحاليباشد و نه چیز دیگر. درمي

آید و ق.م به نظر زائد مي 892است. پس اگر نظر مزبور را بپذیریم، استثنای مذکور در ماده 
حال آنکه متن مادة مذکور طاب  النعل بالنعل نظر مشهور فقها است. ایراد بعدی در خصول 

محجوبین نُقصاني قرار نظر مشهور آن است که حدیث مذکور مؤیّد آن نیست که پدر را از 
مقامي او داده باشد؛ زیرا این حدیث ناظر به چگونگي توریث اوالد اوالد بوده؛ یعني بحث قائم

وسیله اوالد نبوده است. حتي آن دسته مطرح شده است و هدف از حدیث، ذکر حاجب بودن به
اند و جالب اینکه کردهاند به حدیث مزبور استناد ناز فقیهاني که پدر را محجوب نُقصاني دانسته

در ذکر مصادی  حَجْب نُقصاني به حدیث مزبور تمسّک نموده و گفته است که  1یکي از فقها
موجب حدیث اوالد حاجب مادر و زوجین از سهم اعلي به ادني خواهد بود، با این وجود پدر به

ورد تأیید فقها م عالوه اینکه سندیت حدیث توسطرا جزء محجوبین نُقصاني قرار نداده است. به
 2اند.واقع نشده است و حدیث را ضعیف دانسته

که مفهوم حَجْب نُقصاني پدر را ایراد بعدی نسبت به نظر مشهور آن است که درصورتي
تنزال سهم وی از اکثر به اقل بدانیم، آنگاه مفهوم حَجْب نُقصاني وسیع خواهد گشت و مصادی  

در فرضي که ورثة متوفي عبارت است از پدر، مادر و شوهر. گیرد. برای مثال مختلفي را در برمي
در اینجا سهم مادر )اگر اخوه حاجب نباشد( ثلث و سهم شوهر نصف و سهم پدر سدس است 

بود پس در این فرض نیز وجود شوهر که در فرض نبود شوهر، فرض پدر دو ثلث ميحاليدر
ث بوده است به دست آورد و سهم او به موجب شده که پدر نتواند سهم اکثر خود را که دو ثل

تواند همیشه حاجب پدر گردد؛ بلکه در مثال ما، شوهر نیز سدس تقلیل یافته است؛ لذا وَلد نمي
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توان حاجب او قرار گرفته است ولي هیچ فقیهي شوهر را حاجب پدر ندانسته است؛ بنابراین مي
وارثین از اکثر به اقل نیست؛ زیرا گفت مقصود فقها از مفهوم حَجْب نُقصاني، تنزال سهام 

غیرممکن است فقها چنین برداشتي از مفهوم حَجْب نُقصاني داشته باشند، اما در مصادی  اشتباه 
کنند و صرفاً به حَجْب پدر توسط اوالد اکتفا نمایند؛ بنابراین الزمه پذیرش چنین نظری آن است 

از اکثر به اقل باشد و این مفهوم به  که مفهوم حَجْب نُقصاني عبارت از کاهش میراث وارث
گیرد و ق.م را در برمي 892دلیل عمومیّت آن، مصادی  دیگری غیر از موارد مذکور در ماده 

توان این نظر را پذیرفت؛ زیرا اگر حَجْب حال آنکه مفاد مادة مذکور جنبة حصری دارد؛ لذا نمي
شود ایر موارد که وجود وارثي سبب ميدر سباید  فرزند برای پدر مصداق حَجْب نُقصاني باشد

مند گردد نیز جزء مصادی  حَجْب نُقصاني قرار گیرد، وارثي دیگر از میراث کمتری بهره
ور اند از چند فرزند ذککه چنین نیست. برای مثال در فرضي که ورّاث متوفي عبارتحاليدر

جود هر یک از ذکور باعث شده جا وشود و در اینها به تساوی تقسیم ميباشد، تَرکه میان آن
شود که ورّاث قرابت بر که ذکور دیگر ارث کمتری ببرند. یا اینکه زوج یا زوجه نیز، سبب مي

نظیر پدر یا فرزندان ذکور ارث کمتری ببرند. پس اگر ما قائل شویم که مقصود فقها از حَجْب 
ها در رخوردار شود، چرا آننُقصاني پدر توسط فرزند این باشد که سهم پدر از اکثر به اقل ب

اند؟ نظر عنوان مصادی  حَجْب نُقصاني سخن به میان نیاوردهسایر مواردی که ذکر کردیم به
صحی  آن است که مفهوم حَجْب نُقصاني عبارت است از تنزال سهم وارث از اعلي به ادني. 

 887ن مفهوم در ماده چنانکه گفته شد در حَجْب نُقصاني، دو فرض اعلي و ادني وجود دارد و ای
عنوان محجوبین نُقصاني در ماده ق.م تصری  گردیده است. لذا قرار دادن پدر در کنار مادر به

ق.م نادرست است. برخي از فقها، بر خالف عقیدة مشهور، پدر را محجوب نُقصاني ندانسته  892
یات قران کریم هم اشاره در آ 1اند.و صوَر حَجْب نُقصاني را منحصر به مادر و زوجین قرار داده

به سهم اعلي و ادني برخي از ورّاث شده است و همچنین تصری  به دو نوع حَجْب حِرماني و 
  نُقصاني شده است.

شود و این موضوع )محرومیّت جزئي( گفته شد حَجْب نُقصاني موجب محرومیّت جزئي مي
طور ری برخوردار گردد و بهسبب گردیده که در هر موردی که وارثي به هر دلیلي از ارث کمت

نهند. در حالي که عنوان مزبور، صرفاً جزئي از میراث محروم شود، نام آن را حَجْب نُقصاني 
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جهت تفکیک و تمییز آن از حَجْب حِرماني )محرومیّت کلي( بوده است؛ نه اینکه هرجایي که 
 گفته شد، آیات عنوان محرومیّت جزئي صدق کند، مصداق حَجْب نُقصاني باشد و چنانکه

قرآني در مفهوم حَجْب نُقصاني ناظر به تنزال فرض وارث از اعلي به ادني است. معني دیگر تنزال 
از اعلي به ادني، محرومیّت جزئي است. لذا فقها به دلیل محرومیّت مزبور، آن را حَجْب نُقصاني 

ي و... که برخي از فقها جزئ اند. لیکن سایر موارد از قبیل عول و دیه ناشي از قتل خطائينامیده
شوند، اگرچه از حیث اند، ولي از مصادی  حَجْب مزبور محسوب نمياز حَجْب نُقصاني دانسته

شوند؛ زیرا در محرومیّت جزئي بودن شباهت دارند، با این وجود مشمول حَجْب نُقصاني نمي
ض ر داشتن دو فربریِ وارثان و دیگحَجْب نُقصاني، وجود دو شرط ضروری است: یکي فرض

اعلي و ادني است. پس حَجْب نُقصاني موجب محرومیّت جزئي است، ولي هر محرومیّت جزئي، 
رو اکثر فقها صرفاً حَجْب ولَد و اخوه را جزء حَجْب نُقصاني دانسته حَجْب نُقصاني نیست. از این

 اند.و خارج از دو مورد مذکور را مصداق حَجْب نُقصاني ندانسته
ن حاجب عنوانمایند، او را بهفقها در مبحث حَجْب نُقصاني که پدر را ذکر مي گفتني است

کند. البته یکي از فقهای گویند اوالد ابوین را از بیش از سدس منع ميکنند؛ بلکه ميمعرفي نمي
که ورّاث عبارت از پدر و مادر و شوهر یا زوجه و یک پسر باشد، امامیه گفته است: درصورتي

شود که عالمه مالحظه مي 1شود.برد و الباقي به پسر داده مي، فرض ادني خود را ميبرهر فرض
که پدر فرض سدس را دارد. پس به این حلي پدر را دارای فرض ادني دانسته است. درحالي

که پدر مشمول اند، درحاليسؤال که چرا فقهای ما پدر را در بحث حَجْب نُقصاني وارد نموده
اند: الف( ها حَجْب نُقصاني را دو قسم دانستهتوان چنین پاسخ داد که آن، ميبحث مزبور نیست

دیگر فرزند خواه مذکر یا مؤنث، حاجب عبارتکاهش از اعلي به ادني و ب( حَجْب ردْبری؛ به
مادر از ثلث به سدس است و این یکي دیگر از مصادی  حَجْب نُقصاني است و اخوه نیز حاجب 

رض مادر است و این هم یکي از مصادی  حَجْب نُقصاني است؛ بنابراین این ردْبری و تنزال ف
 يتنزال از اعل»و « حَجْب از رد»ند که حَجْب نُقصاني مادر توسط اخوه به دو صورت عده معتقد
گفت حَجْب نُقصاني اعم از حَجْب از ردّ و تنزال باید  باشد. لیکن در ایراد این عقیدهمي« به ادني
باشد؛ بلکه اصل مطلب این است که حَجْب بر سه قسم است: الف( حَجْب ه ادني نمياز اعلي ب

 .حِرماني ب( حَجْب نُقصاني ج( حَجْب از رد
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به عالوه ایراد دیگر آن است که در بحث حاجب بودن ولَد که پدر را نیز جزء محجوبین 
س است، ولي فرزند اند، گفته شده است که فرزند حاجب مادر از ثلث به سدنُقصاني آورده

که در بحث حاجبیّت فرزند، مفهوم حاجب رد بری از بیش از سدس ابوین نیست. درحالي
حَجْب نُقصاني منحصر در تنزال فرض از اعلي به ادني است؛ بنابراین چطور ممکن است که 

ی رفقها، در بحث حاجبیّت اخوه، مفهوم حَجْب نُقصاني را اعم از تنزال فرْض و حَجْب از ردْب
 دانسته، لیکن در مبحث ولد، صرفاً حَجْب نُقصاني را ناظر به تنزال فرض بدانند!

نتیجه اینکه اگرچه در فقه برخي از فقها مجازند که مفهوم حَجْب نُقصاني را اعم از تنزال و 
گذار ما این اجازه را نداشته است؛ زیرا مقنن در کاهش فرض از اعلي به ادني بدانند، اما قانون

ق.م در تعریف حَجْب نُقصاني، آن را عبارت از تنزال فرض از حدّ اعلي به حدّ ادني  887ه ماد
دانسته است. مثل تنزال حصّة شوهر از نصف به ربع یا تنزال حصّة زوجه از ربع به ثمن. شایان 
ذکر است که مقنن در این ماده از تنزال سهم مادر از ثلث به سدس سخن به میان نیاورده است 

باشد، نمود؛ بنابراین اگرچه فقها معتقدند که اخوه حاجب مادر از رد نیز ميزم بود ذکر ميو ال
توان آن را یکي از مصادی  حَجْب نُقصاني دانست؛ زیرا مقنن نیز در بند الف با این وجود، نمي

قانون مدني این دو مفهوم را از هم تفکیک نموده است. بدین توضی  که در قسمت  892ماده 
منه مادة مذکور چنین آمده است که ابوین از بیش از سدس محروم هستند؛ لیکن در ستثنيم

مستثني ماده، سخن از عدم حَجْب ردْبری فرزند نسبت به ابوین است؛ اگر چه این استثناء، 
سخن از حَجْب نُقصاني از حدّ اعلي به حدّ  892منه مادة استثنائي منقطع است؛ زیرا در مستثني

ت و در مستثني ماده، سخن از حَجْب ناشي از ردْبری است و تمام بحث ما همین است ادني اس
که پدر دارای سهم اعلي که اوالً، چرا مقنان پدر را جزو محجوبین نُقصاني آورده است، درحالي

 892و ادني نیست تا مشمول بحث مزبور گردد؟ و ثانیاً، اگر مقصود مقنان از ذکر پدر در مادة 
تنها حاجب ردْبری مادر نیست، بلکه حاجب ردْبری پدر بوده است که بگوید فرزند نه ق.م. این
گوید، شایسته نبوده و ق.م که از حَجْب نُقصاني سخن مي 892باشد، ذکر آن در ماده نیز نمي
ای مستقل به ذکر قاعدة مزبور )فرزند حاجب ردْبری ابوین طور جداگانه و در مادهبود بهبهتر مي
عنوان یکي از مصادی  حَجْب م. بهق 892نمود؛ بنابراین ذکر پدر در مادة ( اقدام مينیست

رو اگر مقنان به پیروی از مشهور فقهای امامیه در مادة مذکور نُقصاني دور از خطا نیست. از این
ها سزاوار خلط مزبور دو مبحث حَجْب نُقصاني و حَجْب از ردْبری را خلط نموده است، آن

اند؛ زیرا چنانکه گفته شد، فقها حَجْب نُقصاني را اعم از کسر اعلي به ادني و حَجْب از بوده
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ق.م. پیشاپیش مفهوم حَجْب نُقصاني را تنزال  887که مقنان در مادة حالياند. درردْبری دانسته
صورت ق.م. بدین 892که تصویب مادة فرض از حدّ اعلي به حدّ ادني دانسته است. نتیجه این

خالي از اشکال نیست و چنانکه گفته شد، ذکر پدر در مبحث حَجْب نُقصاني لغو و زائد است 
اند که پدر را جزء محجوبین حذف گردد و آنچه فقهای امامیه در این خصول گفتهباید  و

اند، ممکن است قابل توجیه باشد؛ ولي در قانون مدني ما قابل توجیه نیست؛ زیرا نُقصاني آورده
که در صدر آن آمده « حَجْب از بعض فرض»ق.م. مفهوم  892ر که گفته شد، در مادة طوهمان

ق.م. چنین  887هم در ماده « حَجْب نُقصاني»ندارد و تعریف « حَجْب نُقصاني»است، معنایي جز 
گردد؛ مثل قسم دوّم آن است که فرض وارث از حدّ اعلي به حدّ ادني نازل مي»آمده است: 

که برای زوجة اوالد باشد؛ و همچنین تنزال حصّة ، درصورتير از نصف به ربعتنزال حصّة شوه
 «که برای زوج او اوالد باشد.زن از ربع به ثمن درصورتي

ق.م. پاسخ داده  892الزم است به نظر یکي از اساتید حقوق که به اشکال واردشده به مادة 
 «حَجْب از بعض فرض»بیان معاني عبارت ایشان در تشری  ماده مزبور و در  1است، اشاره نماییم.

 : گویدچنین مي
مقصود از بعض فرض این است که فرض اعلي به ادني تنزال حاصل نماید. الزمة این تفسیر  -1

 892آن است که محجوب دارای دو فرض اعلي و ادني باشد و این امر در مورد بند الف مادة 
پدر مصداق ندارد؛ زیرا پدر دارای یک ق.م که ابوین را محجوب قرار داده است، نسبت به 

ق.م.(.  909و  908، 904هم سدس در صورت وجود اوالد و اوالد اوالد )مواد فرض است و آن
ق.م که ممکن است هر  909و  908اینکه استثناء موجود در ماده )مگر در مورد ماده عالوه بر 

ون مفهوم خواهد بود. چون عنوان رد یا قرابت بیش از یک سدس ببرد( بدیک از ابوین به
 ای با مستثني منه ندارد.گونه رابطههیچ

را شامل بوده است؛ بنابراین « رد»مقصود از بعض فرض این است که عالوه بر مورد فوق  -2
این تفسیر «. حَجْب از فرض اعلي به ادني و حَجْب از رد»عبارت بدین صورت خواهد شد: 

ل حصّه از فرض اعلي به ادني در مورد پدر مصداق ندارد، وه بر دارا بودن این اشکال که تنزاعال
پذیرفت که با توجه به ذیل ماده، اوالد اوالد حاجب از رد از زیادتي نسبت به باید  این مطلب را

زوجین خواهند بود و حال اینکه محروم بودن زوجین از زیادتي، حکمي است جدا از مبحث 
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ق.م. بیان نموده است. سپس  949و  914من مواد گذار احکام خال آن را ضحَجْب که قانون
 نامبرده معنای سوّمي ذکر کرده است.

فرض را به معني اخصّ کلمه معني ننموده، بلکه فرض به معني ارث تفسیر شود. کما اینکه  -3
ز ا حَجْب»اند. عبارت بعضي از فقها کتاب ارث را تحت عنوان فرایض مورد مطالعه قرار داده

گردند که ابوین و هر یک از گردد که اوالد اوالد، سبب ميونه تفسیر ميبدین گ« بعض فرض
ین تفسیر توجه داشت که در اباید  زوج و زوجه، از ترَکه نصیب کمتر را دریافت نمایند؛ بنابراین

باشد، خواه به وسیله و سبب ارث ميمسئله فرض مطرح نیست؛ بلکه بردن سهمي از ترکه به
( ابوین )نه هر یک از پدر و 1اند از: قرابت؛ بنابراین محجوبین عبارت ی اخص، خواه بهمعنا

 زوجه و حاجب عبارت است از اوالد و اوالد اوالد.( 3؛ ( زوج2مادر(؛ 

رسد با تفسیر سوّم، راه اعتراض و ایراد به قانون به نظر مي»افزاید: سپس نویسنده در ادامه مي
 «اشتباه در نگارش قانون مدني را پذیرفت.باید  ت،مدني مرتفع خواهد شد. در غیر این صور
 (. 174، ل 64)مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسي، ش 

گشا و دافع اشکال نخواهد بود؛ زیرا این معاني یا رسد که تفسیر سوّم نیز مشکلبه نظر مي
چنانکه گفته های مختلف را ذکر نمودیم و شده ما به اجمال تفسیرگانه، در فقه بررسيتفاسیر سه

ق.م.  892خورد؛ زیرا با پذیرش این تفسیر، استثناء مذکور در ماده شد، تفسیر سوّم به درد ما نمي
باشد موجب بند الف مادة مذکور، اوالد حاجب ابوین از بیش از سدس ميگردد. بهزائد مي

ابوین قرار  قانون مدني. مشهور فقها اوالد را حاجب نُقصاني 909و  908مگر در فروض مواد 
عنوان استثناء بر حکم ق.م به 909و  908اند و فرزند مؤنث را در سه فرض مذکور در مواد داده

باشد و از سویي در تفسیر سوّم، دیگر فرزند اناث حاجب ابوین نميعبارتاند؛ بهمزبور قرار داده
 دانستاکثر به اقل ميمراد از حَجْب نُقصاني را کاهش یا تنزال سهم هر یک از پدر و مادر از 

صورت که نسبت به مادر تنزال فرض از ثلث به سدس متصور است، ولي نسبت به پدر بدین
یابد نه تنزال فرض. حال با توجه به تفسیر مزبور، اگر حَجْب مصداق مي« میراث»صورت تنزال به

نگاه اوالد )مذکر یا ها از اکثر به اقل باشد، آرای ابوین به معني کاهش سهم آننُقصاني اوالد ب
توانند از این حکم مستثنا شوند. مؤنث( حاجب نُقصاني ابوین خواهند بود و فرزندان اناث نمي

 گردند سهم هر یک از ابوین از اکثر به اقل کاهش یابد. که دختران نیز باعث ميحاليدر
است  د آنایراد بعدی تفسیر سوّم آن است که چنانچه دلیل محجوب شدن پدر توسط اوال

دهد، آنگاه حَجْب نُقصاني دارای مصادی  مختلفي که اوالد سهم او را از اکثر به اقل کاهش مي
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خواهد بود. برای مثال در جایي که ورّاث عبارت از پدر و مادر و شوهر باشد، سهم مادر )بدون 
بود، حاجب( ثلث و سهم شوهر نصف است و سهم پدر سدس خواهد بود و اگر شوهر نمي

بود. پس در این فرض نیز وجود شوهر باعث گردیده که پدر نتواند دو هم پدر دو ثلث ميس
ثلث سهم خود )از بابت قرابت( ببرد و سهم او به سدس تنزال یافته است. پس با توجه به تفسیر 

توان این فرض را مصداقي از حَجْب نُقصاني دانست چون سهم پدر از دو ثلث به سدس سوّم مي
که چنین نیست و ناگفته نماند که برخي از فقها عقیده دارند که مفهوم حاليفته است؛ درتنزال یا

حَجْب نُقصاني، اعم از تنزال فرض است و در هر موردی که وجود وارثي سبب شود که وارث 
های دیگر از بخشي از ارث محروم گردد و کمتر ارث برد، مشمول حَجْب نُقصاني است و مثال

از: محرومیّت قاتل در قتل شبه عمد و خطایي از دیه، محرومیّت برخي از ورّاث  اندآن عبارت
 از حِبْوه، وارد شدن نقص بر سهام دختر یا خواهر یا خواهران و دختران در صورت کسر ترکه.

کند؛ زیرا مقنان در ق.م را برطرف نمي 892حل نویسنده، اشکالِ وارد بر ماده بنابراین راه
ه پیشاپیش در تعریف حَجْب نُقصاني آن را به تنزال سهم از اعلي به ادني تفسیر ق.م ک 887ماده 

در  حل نویسنده با عنوان یکي از تفاسیرحل نویسنده بسته است؛ لذا راهنموده است، راه را بر راه
عالوه نویسنده در خاتمه فقه آمده است که جهت حل ابهام قانون مدني کارساز نخواهد بود. به

نویسي اشتباه در قانونباید  حل پیشنهادی وی،نموده است که در صورت عدم پذیرش راهاذعان 
 را پذیرفت.

  گیرینتیجه

حَجْب »ق.م در مبحث  892گذار در ماده گردد که قانوناز آنچه گفته شد این نتیجه حاصل مي
رای متوّفي که ب پدر را جزء محجوبین نُقصاني قرار داده است. طب  این ماده وقتي« از بعض فرض

شوند، در حالي که پدر در اوالد یا اوالد اوالد باشد، ابوین او از بردن بیش از ثلث محروم مي
گذار که در نتیجه پیروی از نظر مشهور فقها اتخاذ زمرة محجوبین نُقصاني نبوده و حکم قانون

 ت از مادر واصالح شود و محجوبین نُقصاني عبارت اسباید  گردیده است ناصواب بوده و
زوجین؛ بنابراین فرزند اعم از مذکر و مؤنث حاجب نُقصاني مادر از ثلث به سدس است و اخوه 
ابویني )با وجود شرایط( حاجب نُقصاني و ردْبری مادر است و فرزند ذکور حاجب نُقصاني 

نیست ر دباشد و فرزند دختر حاجب ردْبری مامادر بوده؛ زیرا فرضِ ردْبری در اینجا متصوّر نمي
 و فرزند هم حاجب ردْبری ابوین نمي باشد.
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