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  چکیده

 پردازد. اصطالحی فقهی است که به کیفیت محاسبه و تقسیم ارث می ،»الفرائض علم «
مردم به  دالّ بر ترغیب ظاهراًو وجود احادیثی از یک سو  نیاز عامه مردم به این علم

های جامع فقهی، این  و کتاب ها نگاری ، سبب شد تا در تکآن از سوی دیگرفراگیری 
شامل احکام شرعی است که  ،علم مورد بررسی قرار گیرد. بخش زیادی از این علم

رسد، اما برای اجرای  به چه کسانی می با چه نسبتی و کند ترکۀ متوفّی مشخص می
» حساب الفرائض«موسوم به  ی، ناگزیر به دانستن مقداری علم حساباین ضوابط شرع

فرائض و جایگاه آن در   تحلیلی، به چیستی علمِ -. این پژوهش با روش توصیفیاست
شده های دورۀ اسالمی مشخص  . با بررسی دانشنامهاستعلوم دوره اسالمی پرداخته 

ای از  و برخی دیگر آن را شاخه ای از فقه که برخی از دانشمندان، فرائض را شاخه است
و برخی دیگر آن را بینابین در هر دو علم و گاهی هم علمی کامال مستقل علم حساب 

  اند. دانسته
  

  الفرائض.  حساب ارث، اسالمی، دورۀ علوم الفرائض،  علم :واژگان کلیدی

                                                                                                                                        
ر آثار فقهی شـیعه  الفرائض د  ب بررسی موضوع حسا«نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان  . این مقاله برگرفته از پایان1

 است.  » منسوب به عالمۀ حلی الحساب فی ۀتا زمان شیخ بهایی به همراه تصحیح، ترجمه و شرح رسال
  آموخته کارشناسی ارشد تاریخ علم، پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، (نویسنده مسئول)؛ دانش. 2

mjavadmh@yahoo.com 
  نشکده الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه تهران؛دانشیار گروه تاریخ تمدن ملل اسالمی، دا .3

jmoosavi@ut.ac.ir 

  �مدن اسال�ی  �ر��و��نا� 
  

  1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجمو  پنجاهسال 
  (مقاله پژوهشی) 147-160 صص 

    
 
  
 

Journal for the History of Islamic Civilization  
Vol. 55, No. 1,  Spring & Summer 2022 
 
DOI: 10.22059/jhic.2022.332669.654295 

mailto:mjavadmh@yahoo.com
mailto:jmoosavi@ut.ac.ir


 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   148

  مقدمه .1
 قواعدی شامل و پردازد می ورثۀ میان متوفّی ترکۀ تقسیم کیفیت به »الفرائض  علم«

 .اند ارثیه دریافت مستحقّ مقداری، چه با و کسانی چه کند می مشخص که است فقهی
 به ارثیه مبلغ دقیق محاسبه دار عهده که دارد نام »الفرائض حساب« علم، این از ای شاخه

 که است شده نقل (ص) اکرم پیامبر به منسوب احادیثی است. حق ذی وارثان از یک هر
 خاصّ یا عام مدلول از نظر صرف که 1ندک می تشویق و ترغیب »فرائض« تعلّم و تعلیم به
 ادبیات در »الفرائض حساب« و »الفرائض علم« اصطالح نبوی، احادیث این در »فرائض«

 ادامه : ـ(نک »المیراث حساب و المیراث علم« معنای به ای دانشنامه و فقهی کُتب بیشتر
 و ای دانشنامه کتب اهمّ در علم این جایگاه پژوهش، این در است. آمده مقاله)
 است. شده بررسی هجری یازدهم تا سوم قرن از علوم های بندی طبقه
  

  پژوهش پیشینۀ .2
 هم و ،دانان حقوق و فقها هم که است مسائلی از اسالم شریعت در ارث مبحث

 درباره یفراوان های پژوهش و اند داشته بسیاری توجه بدان شناسان اسالم و مستشرقان
بیرونی، به علم فرائض و  یطور جامع و مستقل، با نگاه هاما تاکنون ب است،  شده ارائه آن

هایی  بخش ،مقاالت نگاشته شده .است  جایگاه آن در علوم دورۀ اسالمی نگریسته نشده
  اند که با پژوهش حاضر متفاوت است.  از موضوع را مطرح کرده

توان به  ر این موضوع با نگاه فقهی انجام شده، میهایی که تا کنون د از جمله پژوهش
 ؛ایرانیکا المعارف دایرة در »ارث« ؛المعارف بزرگ اسالمی دائرهدر جلد هفتم » ارث«مداخل 

رویکرد نگارندگان اما  .کرد اشاره )2EI( اسالم المعارف دایرة در »میراث« و »فرائض«
است نه » میراث«یا » فرائض« رویکردی تاریخِ علمی به موضوع علم ،رو پژوهش پیش

 یبه بیان ؛شود رویکردی فقهی و از این جهت، این پژوهش، پژوهشی نو محسوب می
                                                                                                                                        

الَ .1 ودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَ سْعُ نُ مَ دُ اللَّهِ بْ ی عَبْ وَ ائِضَ وَ رَ رَ وا الْفَ اسَ وَ تَعَلَّمُ وهُ النَّ آنَ وَ عَلِّمُ رْ وا الْقُ ـا    : تَعَلَّمُ وهَ وَ عَلِّمُ
وضٌ ئٌ مَقْبُ رِ اسَ فَإِنِّي امْ نْ  النَّ انِ مَ ا یَجِدَ رِیضَةٍ لَ انِ فِي فَ جُلَ فَ الرَّ نُ حَتَّی یَخْتَلِ رُ الْفِتَ هَ وَ سَیُقْبَضُ الْعِلْمُ وَ تَظْ

ا (ابن ابی جمهور،  هُمَ ال3/491َیَفْصِلُ بَیْنَ يَ عَنْهُ قَ وِ ائِضَ )؛ وَ رُ رَ وا الْفَ ـفُ     : تَعَلَّمُ ـا نِصْ هَ اسَ فَإِنَّ ا النَّ وهَ وَ عَلِّمُ
لُ شَيْالْعِلْ وَّ وَ أَ سَی وَ هُ وَ یُنْ :      مِ وَ هُ ـالَ امِـيُّ قَ ـذِرِ الْحِزَ ـنُ الْمُنْ اهِیمُ بْ رَ ا إِبْ دَّثَنَ مَّتِي (همانجا)؛ حَ زَعُ مِنْ أُ ءٍ یُنْتَ

بِي نْ أَ رَجِ، عَ عْ نِ الْأَ ادِ، عَ نَ و الزِّ بُ ا أَ دَّثَنَ : حَ الَ افِ قَ بِي الْعِطَ نِ أَ رَ بْ نُ عُمَ ا حَفْصُ بْ دَّثَنَ ـولُ   حَ سُ الَ رَ : قَ الَ رَةَ قَ رَیْ هُ
 : سَلَّمَ لُ   «اللَّهِ صَلَّی هللاُ عَلَیْهِ وَ وَّ ـوَ أَ ـی، وَهُ سَ وَ یُنْ ا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُ وهَ عَلِّمُ ائِضَ وَ رَ وا الْفَ رَةَ تَعَلَّمُ رَیْ ا هُ بَ ا أَ یَ

مَّتِي (ابن ماجه،  زَعُ مِنْ أُ  )2/908شَيْءٍ یُنْ
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، فارغ از در تاریخ علوم اسالمی این علممعلوم کنند که  آننددیگر نگارندگان در پی 
  است.  چه جایگاهی داشته ،محتوای آن

  

  خاص و عام معنای دو در فرائض اصطالح .3
 معنای در و است نواهی و اوامر از اعم الهی واجبات همان خود، عام معنای رد فرائض
 و الفرائض علم را میراث تقسیم علم رو همین از است؛ میراث معنای به خود، خاص
رَضی« و »فارض« را علم این صاحب  و )203-7/202 ،العرب لسان منظور، ابن : ـ(نک »فَ

 مصطلحاتِ نیز فقهی کتب در گویند. )243 عد،صا قاضی : ـنک نمونه باب (از »فرائضی«
 طهرانی، آغابزرگ : ـ(نک اند رفته کار به مترادف و هم جای به میراث و ارث و فرائض

 رسیده بندی جمع این به فقهی متون در واژه این بررسی با نجات عبدالرحیم ).1/439
 فرائض آن عجم و متوفی ترکۀ از وارث بهرۀ و سهم از است عبارت فریضه« که است
 تصریح ها آن به قرآن در که است سهامی فرائض از مراد امامیه نزد اینکه جز است،

 برای ،قیاس به یا سنت یا کتاب در که است سهامی سنت اهل اکثر نزد و گردیده
 کتاب تغلیب، باب از را ارث مباحث همۀ فقها از بعضی است. شده ثابت اثرّوُ از ای دسته

 در طوسی شیخ مانند برخی و مواریثال کتاب را ها آن دیگر عضیب و نامیده فرائضال
  گفته ریاض صاحب .اند خوانده المواریث و الفرائض کتاب هم با را دو هر ،االحکام تهذیب
 از اعمّ مواریث صورت این در باشد، بوده بالتفصیل مفروض فرائض، از مراد اگر که است

 این در باشد، دو هر 1باالجمال و فصیلبالت مفروض آن از مقصود اگر و است فرائض
 به هللا کتاب در که کسانی روی، هر به یکدیگرند. معادل مواریث و فرائض ،صورت
 گاه و الفروض ذوی و فرائضال اصحاب فریقین نزد است،  شده تصریح آنان االرث سهم
  ).306 - 305 ،تعصیب و عول (نجات، »شوند می خوانده فروض ارباب
  

  الفرائض حساب و ضالفرائ علم .4
 یا دو بین که است مالی مسائل ترین مهم از یکی موضوع اسالمی، فقه در ارث مبحث

                                                                                                                                        
من برای زوجـه، بـه شـرطی کـه     مفروض بالتف .1 صیل یعنی مشخص بودن سهام هر فرد در شرع، مثالً ثُ

فرزند از متوفّی داشته باشد. اما مفروض باالجمال، یعنی حق شرعی وارث به طور کلّی، چـه آن حـق   
واسـطۀ قرابـت و اولواألرحـام بـودن مقـدار آن       طور مشخص توسط شرع بیان شده باشـد و چـه بـه    به

طور دقیق  در شرایط مختلف فرق داشته باشد؛ مانند ارث پسر متوفی که مقدار آن بهمشخص نباشد و 
 است. بیان نشده
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 حق ذی به حق، که نیست این فقط ارث احکام با آشنایی از هدف آید. می پدید نفر چند
 نخستین دارد. بیشتری اهمیت حق جایگاه در ناحق گرفتن قرار از جلوگیری بلکه برسد؛
 حکم در فقهی نظر از که است امری آمدن پدید وارثان، بین ارث ناعادالنۀ تقسیم نتیجۀ

 فرائض یادگیری برای خاص طور به هم ترغیبی و تشویق هیچ اگر رو این از ؛است »غصب«
 مال تحصیل به که را مسلمان هر خود، خودی به موضوع، این اهمیت ،داشت مین وجود
 .اشدب »فرائضال علم« همان یا ارث احکام یادگیری لدنبا به که دارد میوا باشد، دمقیّ حالل
 »فرائضال علم« به موسوم اسالمی علوم فروع از یکی گیری شکل زمینه ،ترتیب بدین

 از پس و هستند توفّیم وارث کسانی چه که کند می مشخص علم این قواعد .آمد وجود به
 الفرائض] اصحاب ):12ص( تعریفات در جرجانی تعبیر [به وارثان االرث سهم کس، هر فوت
 مقداری شامل ضرورت به نیز و فقهی مباحث شامل فرائضال علم بنابراین ؛است مقدار چه
  ).451-7/450 زاده، مهرعلی . ـکن( شود می نسب علم و حساب علم

 نام به بخشی شود، می گرفته کار به فرائضال علم در که حساب علم از مقدار آن
 فرائض،ال علم فقهی بخش به نسبت آن حجم که است  وردهآ وجود به را »الفرائض حساب«

 در ؛اند داشته ویژه نگاهی الفرائض حساب مقولۀ به دانشمندان از برخی است. کمتر خیلی
 برخی  بندی طبقه در فرائضال علم گاه که شده سبب حساب علم از مقدار همین حقیقت

  شود. دانسته حساب علم از ای زیرشاخه نویسندگان، از
 ترکه از ثهور از یک هر سهم که است این شود، می دنبال الفرائض حساب در نچهآ

 به سهم (نسبتِ صنفی هر سهم اسالمی یعتشر در شود. مشخص دقیق طور به متوفّی
 جمع ورثه از مختلفی تعداد با مختلفی اصناف اگر اما است؛  شده مشخص ترکه) کلّ

 بنابراین، دارد. نیاز ریاضی دقیق محاسبات به ثهور از یک هر سهم آوردن دست هب ،شوند
 فرد هر سهم طریق، این از تا است »مسائل تصحیح« فن، این در حساب از اصلی مقصود
 صورت که است کسرهایی مشترک مخرج ،»مسئله« شود. مشخص ترکه کل به نسبت

 . ـکن( کند می مشخص است، مشترک آن افراد بین که را صنف هر سهام ها، آن
 حداقل آوردن دست هب فرائض، علمای اصطالح در »تصحیح« .)7/460 زاده، مهرعلی
 آن از اعشاری کسر ایجاد بدون را ورثه از یک هر نصیب دارد امکان که است عددی
 مخرج کوچکترین است الزم صورت این در )؛123- 122 االسالمی، شیخ . ـکن( کند تأدیه

 یک صورت به متوفّی ترکه از را افراد همه سهم بتوان آن با تا آورد دست هب را مشترک
 مجموعۀ به متعلق کسر صورت یعنی ،اینجا در صحیح از (منظور صحیح صورت با کسر
  د.کر مشخص امروزی) تعریف با طبیعی اعداد
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  علوم میان در الفرائض حساب و فرائض جایگاه .5
 های شناسی کتاب و المعارفی دایرة های کتاب در الفرائض حساب و فرائض موضوع ،بخش این در

 حدی تا علوم بندی طبقه در الفرائض حساب و فرائض جایگاه تا شود می بررسی اسالمی دورۀ
 یا دانست حساب جزء باید را فرائضال علم اوالً که است آن بیشتر اختالف محل گردد. روشن
 (میراث) ضفرائ تر، کالن نگاهی در و است وصیت حساب کنار در الفرائض حساب آیا ثانیاً ؟فقه
  کرد؟ جدا هم از را دو این باید یا هستند هم کنار در وصیت و

 تقسیم دسته سه به را حساب علم ،العلوم جوامع در )چهارم قرن( فریغون ابن
 نوع مساحت. و تنجیم هندسه، نوع و فقهی نوع دیوانی، نوع از: ندا عبارت که کند می

 ابن ،ترتیب این به کند. می تقسیم دور و یندَ ،عین ،وصایا ،فرائض به هم را فقهی
   ).128 فریغون، ابن . ـکن( داند می حساب فقهی انواع از را فرائض فریغون،

 به العلوم  مفاتیح کتاب اول مقالۀ از اول باب در )چهارم قرن( خوارزمی احمد بن محمد
 فریضة)ال فی العاشر (الفصل فریضه به را باب این از دهم فصل و پردازد می فقه مشتقات
 به فقط ،سطر پنج چهار در خوارزمی و است موجز بسیار فصل این البته دهد. می اختصاص

 الوراثه تناسخ و اَکدَریّه ،اللهکَ ول،عَ به،صَعَ یعنی الفرائض، علم در فقهی رایج اصطالح پنج
 کوتاه هنوشت این از ).32 خوارزمی، . ـکن( دهد نمی ارائه علم این از تعریفی او کند. می اشاره

 دو و دانسته مترادف را میراث و فریضه وی اینکه، یکی آید؛ می دست به مطلب دو خوارزمی
  حساب. نه است فقه زیرمجموعه خوارزمی نگاه در علم این اینکه، دیگر

 در را اندلسی الفرائض علم عالمان ،االمم  طبقات در پنجم) (قرن اندلسی صاعد قاضی
 ابوغالب وی ).255 طبقات، : ـ(نک است کرده معرفی اضیری علوم عالمان و مشاهیر ذیل

 محمد واسطی، احمد بن عیسی ابواالصبع عبدالغافر، بن ابویوب فرائضی، عباده بن خباب
 کتابی صاحب یک هر که را قویدُس به معروف تُجیبی ابراهیم بن ابواسحاق و عطّار بن

 )،243 (ص »العدد بعلم ورامشه کان« عبارات با ترتیب به بودند، موضوع این در خوب
َرة احد« هَ  والفرائض والهندسة العدد بعلم المحکمین احد« )،244 (ص »العدد بعلم المَ

 فی وهو والفرائض والهندسة العدد لعلم متقن« و )250 (ص »ذلک لتعلیم بقرطبة وقعد
  کند. می معرفی )251 (ص »قرطبة مدینة فی بذلک یعلّم هذا وقتنا
 کتاب، مصحح احتمالِ بر بنا که المؤلف) (مجهول النجوم  دراری و العلوم  یواقیت در
 از یح)، صفحه کتاب، مقدمه : ـ(نک باشد هجری ششم قرن تألیفات از باید پژوه، دانش
 مسائل اهم با همراه توضیحاتی یک هر درباره و شده گلچین علم سی علوم، انواع میان
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 را آن نویسنده که است الفرائض علم یکی علم، سی این جمله از است؛ آمده آن
 مطرح )56 (ص مواریث علم دیگر نام با و حساب) یا فقه علم از ای شاخه (نه باالستقالل

 حساب از نه نیز علم این ذیل در که )256 (ص حساب علم دیگر دو و است؛ کرده
  آن. های شاخه دیگر از نه و برده نام الفرائض
 هم کنار »مواریث و معامالت« ،الیقینیة العلوم تقاسیم فی الشرفیة  الرسالة کتاب در
 علم ذکر به دنیایی علوم بیان در هفتم) (قرن کتاب مؤلف سلماسی، که چنان .است آمده

 و معامالت« شناختِ را حساب فایدۀ و پرداخته حساب و طب سیاست، معامالت،
   ).114 سلماسی، . ـکن( است دانسته »مواریث
 الفرائض حساب به و شده اشاره بدان اسالمی دورۀ های کتاب در که علومی از یکی

   است. وصایا و دور حسابِ دارد، شباهت هم
 وصایا تفکیکِ به ظاهراً ،المقاصد اسنی الی القاصد د ارشا در )هشتم قرن( اکفانی ابن

   کند: می تقسیم قسم شش به را حساب فرعی های زیرشاخه او نیست. قائل فرائض و
 خطأین؛ حساب -4 مقابله؛ و جبر حساب - 3 میل؛ و تخت حسب -2 مفتوح؛ حساب -1
 دربارۀ بحث ل،اوّ زیرشاخۀ دو موضوع دینار. و درهم حساب - 6 وصایا؛ و دور حساب -5

 استخراج درباره ،ششم تا سوم های زیرشاخه هاست. آن روی عملیات و معلوم اعداد
 انجام تناسب از استفاده اب معلوم از مجهول استخراج اگر است. معلومات از مجهوالت

 و جبر حساب نرود، کار به آن در تناسب اگر و گویند می »خطأین حساب« را آن شود،
 وجود دوری محاسبه در که بیاید نظر به و نرود کار به محاسبات در تناسب اگر و ،مقابله
 باشد، ربیشت معلومات از مجهوالت تعداد اگر و نامند می »وصایا و دور حساب« را آن دارد،

 -20/462 همدانی، معصومی . ـکن نیز ؛213-212 اکفانی، ابن . ـکن( دینار و درهم حساب
 اشاره »الترکات من الشرکات قسمة« به مفتوح حساب منافع ذکر در اکفانی ابن ).463
 داده جای مفتوح حساب در را فرائض حساب وی که گفت بتوان شاید رو این از ؛کند می

  .)212 فانی،اک ابن . ـکن( است
 به را علوم ابتدا ،العیون عرائس فی الفنون نفائس در )هشتم قرن( آملی الدین شمس

 از پس که (علومی اواخر علوم و داشت) وجود اسالم از قبل از که (علومی لئاوا علوم
 ،آن دوم مقالۀ که است مقاله چهار شامل اواخر علوم کند. می تقسیم )آمد پدید اسالم
 چهار که است الفقه  فروع علم آن پنجم فن است. فن پنج بر مشتمل ،»شرعیات« یعنی
 در بنابراین است؛ فرائض علم دیگری و وصایا علم ،آن اقسام از یکی و شود می قسم
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 است شرعیات جزء هم فقه  فروع و است فقه  فروع زمرۀ در فرائض علم آملی، بندی طبقه
 از نیز فرائض شود. می محسوب اسالمی) دوره (علوم اواخر علوم جملۀ از هم شرعیات و

   ).18 و 1/16 آملی، الدین شمس . ـکن( است  شده جدا وصایا
 عدد علم اتفروع از یکی را فرائض علم خود، مقدمه کتاب در )نهم قرن( خلدون ابن
 : ـ(نک گوید می سخن آن از نحوی به مستقال نیز فقه علم ذیل در هرچند است، دانسته
 و هستند هم قسیم فرائض و معامالت مقابله، و جبر حساب، او نظر طبق .بعد) سطور
 ضمن وی ).637- 635 و 1/630 خلدون، ابن . ـکن( شوند می منشعب عدد علم از همگی
 بار این و کند می بحث هم علوم سایر بین در آن جایگاه دربارۀ علم، این چیستی توضیح

 معرفی به سپس و داند می حساب از یجزئ دیگر جهتی از و فقه از جزئی جهتی از را آن
 جذر را فرائض در حساب اعمال از یکی خلدون ابن پردازد. می زمینه این در کتب برخی
 بردیرکا اصالً ورثه میان ارث تقسیم به مربوط محاسبات در جذر که حالی در ،داند می

 از یکی تواند می هم گرفتن جذر کند، وصیت خاصی طریق به توفّیم اگر البته ؛ندارد
 .ندارد ارتباطی (میراث) فرائض اب محاسبه این و باشد هترک تقسیم در حساب اعمال

 آن از نشان ها این برد. می نام وصایا از وراثت احکام برشمردن در خلدون ابن همچنین
 ضمناً و داند می فرائض از بخشی را آن و نکرده جدا فرائض از را وصیت وی که دارد

 ،انهم : ـکن(  است  دانسته فرائضال حساب از جزئی هم را صیتو به مربوط محاسبات
1/637-638.( 

 علم ذیل هشتم، فصل علوم، اقسام (بخش خود کتاب از دیگری جای در خلدون ابن
 سبب به که کند می اشاره 1،مناسخات مسئلۀ بیان و علم این تعریف از بعد الفرائض)،

 صاحبان و شمردند »مستقل فنّی« یا علم ا،ر این فقهاء علم، این بر حسابی مسائل غلبه
 تألیف موضوع این در متعددی آثار حنبلی و حنفی و شافعی و مالکی از مختلف مذاهب
 »شریف فنّی« منقول، و معقول میان جمع سبب به را فنّ یا علم این خلدون ابن اند. کرده

 مسائل در غلوّ« سبب به ها نوشته و آثار این از برخی از حال عین در ولی است، دانسته
 ،انهم : ـکن( است کرده انتقاد »مردم میان در متدلول غیر های مثال ذکر و حسابی

1/571- 572.(  

                                                                                                                                        
تناسخ الوراثه یا مناسخات یکی از موضوعات علم فرائض است. خوارزمی ایـن اصـطالح را در مفـاتیح    . 1

ـ 32(ص  دن میـراث و  ) این چنین معنا کرده است: از دنیا رفتن ورثه یکی پس از دیگری و برجای مان
 .ماترک متوفّی و عدم تقسیم آن



 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   154

 یا عدد علم ذکر در اإلنشاء صناعة في األعشی صبح در )نهم قرن( قلقشندی
 از و است »وصایا و دور حساب« آنها از یکی که کند می اشاره علم پنج به ارثماطیقی،

 بخش در وی ).563-1/562 قلقشندی، . ـکن( برد نمی نامی الفرائض حساب یا ضفرائ
 پردازد. می »مفاخرات رسائل« جمله از رسائل انواع معرفی به خود، کتاب از دیگری

 علوم میان مفاخره موضوع در خود تألیفات از یکی به مبحث این ذیل در قلقشندی
 ابی بن عبدالرحمن الدین جالل الزمان علّامة القضات قاضی« برای که کند می اشاره
 من« گوید: می رساله این درباره وی است. نوشته »الشافعی الکنانی البلقینی عمر حفص

  علم چند و هفتاد زبان از خیالی وگویی گفت قالب در رساله این در را علوم مفاخرات
 ).14/237 ،انهم : ـنک( »رساندم پایان به تاریخ فنّ با و کردم آغاز لغت علم از ام؛ نوشته

 دینار و درهم حساب به نسبت را وصایا و دور حساب مفاخره ،رساله این در قلقشندی
 د:کن می بیان چنین این بود) آمده وصایا و دور حساب از قبل اش مفاخره که (علمی

 پر آن از من امّا ،دارد خوبی گاهجای و است عظیم نفعش هرچند مجهوالت استخراج«
 هر برای اینکه تا کنم می تبیین گیرد، می تعلق وصایا به دور با را آنچه مقدار ؛مسودتر
 به مسئله تا کنم می قطع را آمده وجود به دور و شود روشن کند، می تأمل که کس

 (همو، »شویم می مواجه تسلسل و دور با نباشد گونه این اگر و بازگردد قضایا ظاهرترین
 در علم این و رسد می فقه علم به نوبت وصایا، و دور بحسا مفاخره از بعد .)253 /14
 ،ان(هم کند می اشاره الفرائض علم یعنی خود، فروع یا افراد از یکی به مفاخراتش بیان
 در را وصایا و دور حساب اوّال قلقشندی که شود می معلوم اینجا از ).254 - 253 /14

 تبع به و (میراث) الفرائض علم نیاثا داده؛ جای ارثماطیقی علم یا عدد علم فروعات ضمن
 فقه علم ذیل در را آن و ندانسته (عدد) حساب علم های شاخه از را الفرائض حساب آن،
  است. داده جای

 معرفی به السیادة مصباح و السعادة مفتاح کتاب در که )968-901( زاده کبری طاش
 و کرده جدا الفرائض حساب از را فرائض ،پرداخته علم هر مشهور های کتاب و مختلف علوم
 فقه علم از بابی اصل در فرائضال علم او، دیدگاه از .است شمردهبر فقه فروعات از را آن

 علما نزد بنابراین ؛کردند تدوین مجزا طور به را آن آن، به علما زیاد توجه سبب به اما ؛است
   ).2/556 ه،زاد کبری طاش . ـکن( است شده داده قرار فقه علم فروع از و است مستقل

 ،انهم . ـکن( نامد می نیز حساب علم را آن که عدد علم فروع در زاده کبری طاش
 الفرائض حساب در مستقلی کتاب این، وجود با ؛پردازد می الفرائض حساب به )،1/368
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 از دارد. جای فرائض علم های کتاب همان در علم این که کند می اشاره و کردهن معرفی
 ولی است، شرعی علوم فروع از فرائض به تعلقش سبب به الفرائض بحسا ،زاده کبری نظر
 شمار به حساب) (علم عدد علم فروع از است، حسابی قواعد از متشکل که حیث این از

 کتب در الفرائض) (حساب علم این جزئیات که دشو می متذکر همچنین یو .آید می
   ).371 همو، . ـکن( است آمده فرائض

داند. ضمناً در  الفرائض را از حساب می ض را از فقه و حسابوی فرائ ،بدین ترتیب
جزء  ،برشمردن فروع علم حساب، حساب دور و وصایا را هم عالوه بر حساب فرائض

زاده از  داند. نکتۀ قابل توجه آن است که تعریف طاش کبری های علم حساب می شاخه
 القاصد الی اسنی المقاصدارشاد اکفانی در کتاب  حساب دور و وصایا مانند تعریف ابن

  اکفانی بر خالف طاش )، اما ابن218اکفانی،  . ابن ـک؛ نیز ن371 - 370. همو،  ـکناست (
آورد. این  الفرائض اسمی نمی های علم حساب، از حساب زاده در برشمردن شاخه کبری

اکفانی هم  زاده در نوشتن کتاب خود از کتاب ابن احتمال وجود دارد که طاش کبری
، بلکه در مواردی مثل  از وی تقلید نکردهطابق النعل بالنعل اما  ،باشد  ده کردهاستفا

  است. اکفانی ابراز کرده همین مورد، نظری غیر از نظر ابن
 از الفنون و الکتب اسامی عن الظنون کشف در هم ق)1067 -1017( خلیفه حاجی

 المسمی العدد علم فرع حساب) (علم هو« :نویسد می و کند می پیروی زاده کبری طاش
 علم و اصالً العدد علم جعل ان بعد ةالسعاد مفتاح صاحب اوردها فروع له و باالرثماطیقي

   ).1/663 خلیفه، (حاجی ...» فرعا کونه مع له مرادفا الحساب
 طاش همانند خلیفه حاجی الفرائض، حساب و فرائض بندی طبقه نظر از ،بنابراین

 فروع از را الفرائض حساب و )1/17 همو، . ـکن( فقه از را فرائض و کند می عمل زاده کبری
 فقهی احکام مبنای بر حساب از جزئی الفرائض حساب او نظر از داند. می حساب علم

  ).1/664 ،انهم . ـکن( شود می محسوب
 آن به احتیاج علت و موضوع چیستی، ذکر از پس فرائض، علم بیان در خلیفه حاجی

 بسیار حسابی مسائل وجود پیشین)، سطور . ـ(نک خلدون ابن همانند )،2/1244 همو، . ـکن(
 از یک هر سهم توانیمب باید نهایت در« :نویسد می و دهد می قرار توجه مورد را علم این در

 از باید آن حل برای که شود می بحث مسائلی از علم این در و کنیم مشخّص را وارثان
 وی جا). (همان »دارند تمرینی جنبۀ مسائل این همچنین و گرفت کمک شرعی اصول

 همانند فقه، از را آن انتزاع علت فرائض، به اشاره با کتابش، از دیگر جایی در همچنین
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  ).1/427 ،انهم . ـکن( داند می آن زیاد اهمیت ،تفسیر از قرائت و طب از کحالت انتزاع
   

  ها آن حساب و (مواریث) فرائض و ایاوص فرق .6
 گفته که چنان شود. اشتباه دو این بین نباید و است هم از داج مقولۀ دو فرائض و ایاوص
 در .است شده تفکیک ایاوص و فرائض بین نیز العلوم جوامع چون  هایی کتاب در شد،

 تا کند وصیت بداند صالح طورکه هر را خود مال ثلث که دارد حق شخص ،وصیت
 معادالت و نیست ممکن صورتی هر به مال تقسیم ،فرائض بحث در اما ؛شود تقسیم
 تجاوز مورد شش از شده معین های سهم و است محدود معادالتی  ورثه، بین ارث تقسیم
 رسیدند، خود حقّ یا سهم به »انبر فرض یا الفرائض اصحاب« آنکه از پس و کند نمی

 بری قرابت و بماند باقی مالی اگر لیو ،شوند می صاحب »ردّ« به را ترکه باقی ،»بران قرابت«
 ها آن به ارث یا فرض که نسبتی همان به بران فرض بین ندهباقیما این ،باشد هنداشت وجود

 و اند دانسته مستحب را مصالحه مواردی در فقها از رخیب شود. می تقسیم رسیده،
 در است. گیری میانگین نوعی و نیست ای پیچیده دانچن مسئلۀ نیز مصالحه این محاسبه
 حتی ؛برسد کس هر به ترکه که نیست گونه این و است محدود هم ورثه تعداد ،ضمن
حِمی متوفّی شخص اگر  (یا امام به او مال باشد، نداشته خویشاوندی) و (خانواده رَ

 از پس و او دیون ادای از پس توفّیم ترکۀ تقسیم ،آنکه غرض رسد. می اسالمی) حکومت
 تالش ت.اس  ساده آن، بهساحم و نیست دشواری چندان کار او، وصیت به عمل

 قرار صحیح سهمی را افراد سهم و بگیرند مشترک مخرج که بوده این گران محاسبه
 کنند می سعی گران حساب باشد، ترکه کل از  فرد یک سهم اگر نمونه، برای ؛دهند

 شود، تر آسان ترکه تقسیم تا دهند قرار صحیح عددی را صورت عدد مخرج، تصحیح با
 ثلث به نسبت  سلیقه هر با تواند می توفّیم نیست. چنین این دیگر وصیت، بحث در اما
 ندارد. وجود ها آن تعداد حتی و معادالت نوع در محدودیتی هیچ و کند وصیت خود مال
 بیشتر حتی و نفر صدها بین را آن ثلث تواند می باشد داشته گزافی اموال کسی اگر

 افراد بین گونه بدین او مال ثلث که ندک وصیت تواند می شخص نمونه، برای ؛کند تقسیم
  شود: تقسیم مختلف

A= ثلث مال وصیت کننده 
W= , Y=a , Z=                W+Y+Z= A 

 و باشد پیچیده حساب یک تواند می فرائض حساب خالف بر وصیت حساب رو، این از



  157  اسالمی دورۀ علوم در  آن جایگاه و »الفرائض  علم«

 و کند تألیف کتاب ،تواند می دان ریاضی یک رد.ندا وجود  معادله درجات در محدودیتی
 برای کاری چنین اما ؛کند مطرح توفّیم یک وصیت قالب در را ریاضی سخت مسائل
 همه تقریباً که است عمومی یحساب ،فرائض حساب اصوالً نیست. ممکن فرائض حساب
 شرع اساس بر را خود نزدیکان از یکی اموال باید عمرشان در بار یک کم دست افراد،
 باشد. ای پیچیده چیز تواند نمی دارد عمومیت حد این تا که چیزی و کنند تقسیم اسالم

 نفر 10 مثالً میان را مالی پیچیده، معادالتی طبق بر توان می اگرچه هم وصیت مورد در
 ریاضیدان یک برای راه روی، هر به کنند. نمی وصیت گونه این مردم عموم اما ؛کرد تقسیم
 حل به و کند بیان وصیت قالب در را خود مسائل و معادالت که بود هموار میاسال دورۀ

 ،آن روند از که دارد را انعطاف و قابلیت این وصیت بحث ،دیگر عبارتی به بپردازد. ها آن 
 انعطافی و قابلیت چنین فرائض بحث ولی بیاید، بیرون ریاضی پیچیدۀ و سخت مسائل
 فرض با را عملیات تعداد و محاسبات تعداد توان یم فرائض حساب در ضمن در ندارد.
 و داد افزایش صنف، هر در راثوُ از مختلفی تعداد فرض و ورثه از مختلفی اصناف

 از اصناف سهم نسبت و عملیات نوع نهایت در اما ؛کرد طرح را متنوعی مسائل توان می
 هستند یک رجۀد از همه فرائض حساب در موجود معادالت کند. نمی تغییری ترکه کل
 تعداد ،کند پیدا تغییر تواند می آنچه است. معلوم هم ترکه کل از صنف هر سهام نسبت و

 حساب در توصیف این با است؛ مسئله در موجود اصناف انواع نیز و صنف هر افراد
 است. ثابت عملیات کیفیت اما ؛است تغییر قابل محاسباتی عملیات کمیت ،فرائض

  
  نتیجه .7

 توفّیاالرث هر یک از وارثان از ترکۀ م آن، سهم ا، علمی است که بواریثیا م فرائض
بخش کوچکی از  و دارد اختصاص بخش اعظم این علم به احکام فقهی. شود مشخص می

الفرائض)  (حسابشامل مختصری از علم حساب  ،که به اجرای این احکام مربوط است آن
این علم را  بندی علوم، ای و طبقه علماء و صاحبان کتب دانشنامه. برخی از شود می

اند و برخی دیگر نیز  دانستهآن را زیرشاخۀ حساب  نیز زیرشاخۀ فقه و برخی دیگر
طور مشخّص نه در ذیل فقه و نه در ذیل حساب، بلکه علمی مستقل با  نوعی آن را به به

که  است  های پرشماری در این علم تألیف شده . کتاباند حسابی شمرده - دو وجه فقهی
که (ص) ها بر اهمیت این علم براساس احادیثی منسوب به رسول خدا نویسندگان آن

  ، تأکید داشتند. نددانست فرائض را نصف علم می
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 تنها و ساده شود، می یاد الفرائض حساب عنوان به آن از که ارث تقسیم محاسبات
 که است این رب ها تالش تمام الفرائض، حساب در است. حساب اصلی عمالاَ بر مبتنی
 شود. بیان صحیح صورتی و مشترک مخرج با ترکه از کسری صورت به افراد همۀ سهم
 مقدار از استفاده با ءفقها و کند می برقرار پیوند ریاضیات با فقه ،الفرائض حساب در

 مقاله پایان در کنند. می راهنمایی احکام اجرای در را مکلفین حساب، قواعد از مختصری
 در محاسبه نحوۀ تفاوت به آن تبع به و وصایا و فرائض مسئله دو تفکیک لزوم به نیز

   است. شده پرداخته اجمال به الفرائض حساب با الوصایا حساب
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